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LÜHISELGITUS

Kavandatavas direktiivis esitatakse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise ELi õigusraamistik. Sellega vaadatakse läbi komisjoni ettepanek kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist käsitleva nõukogu (Euratomi) direktiivi 
kohta1.

Radioaktiivseid jäätmeid tekib igas liikmesriigis. Järelikult, milline ka ei oleks 
tuumaenergeetika ja radioisotoopide muu kasutuse tulevik, igal juhul on pikaajalise ohutuse 
tagamiseks vaja korraldada radioaktiivsete ainete lõppladustamine kui olemasolevate ja 
tulevaste radioaktiivsete jäätmete käitlemise viimane etapp.

Kokku tekib Euroopa Liidus umbes 40 000 m³ radioaktiivseid jäätmeid aastas, millest umbes 
80% on lühiealised madala radioaktiivsusega jäätmed, umbes 5% on pikaealised madala 
radioaktiivsusega jäätmed ning alla 10% on kõrge radioaktiivsusega jäätmeid, mis hõlmavad 
ümbertöötlemise klaasistatud jäätmeid ja jäätmeteks peetavat kasutatud tuumakütust. 

Komisjoni ettepaneku põhisisu

Olenevalt jäätmete omadustest on vaja erinevaid meetmeid, et kaitsta inimesi ja keskkonda 
ioniseeriva kiirgusega seotud ohtude eest. Radioaktiivsete jäätmete käitlemise aluspõhimõte 
on lekke vältimine ja jäätmete isoleerimine inimestest ja biosfäärist kogu selleks ajaks, mil 
jäätmed kujutavad endast radioloogilist ohtu.  Pikemas perspektiivis võib ainult 
lõppladustamine koos sellele omase passiivse kaitsega tagada kaitse kõigi võimalike ohtude 
eest. Kõrge radioaktiivsusega jäätmete suhtes on teaduslik ja tehniline konsensus, et 
geoloogiline lõppladustamine sügaval asuvates geoloogilistes kihtides on ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik.

Hoolimata sellest asjaolust ei ole praegusel hetkel kõrge radioaktiivsusega ja pikaajaliste 
tuumaenergiajäätmete jaoks lõppladustamise rajatisi mitte üheski liikmesriigis.
Tuumatööstuse rohkem kui viiekümne-aastase olemasolu vältel ei ole rajatud mitte ühtegi 
lõppladustamisrajatist ning praegusel hetkel säilitatakse radioaktiivseid jäätmeid ajutistes 
ladustamisrajatistes.

Lõppvastutus kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest on 
liikmesriikidel. Lisaks on üldtunnustatud eetikapõhimõte, et ühiskond peaks vältima tulevaste 
põlvkondade põhjendamatut koormamist, ja see paneb praegusele põlvkonnale, kes kasutab 
tuumaenergeetikat ja meditsiinilisi tuumarakendusi, kohustuse käidelda korralikult kõik 
olemasolevad jäätmed.

                                               
1

 Komisjoni 2003. aasta esialgne eelnõu (KOM 2003/32 (lõplik)) ja 2004. aasta muudetud versioon (KOM(2004) 526 (lõplik)).
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Sellele vaatamata tuleb enamikul riikidest veel teha peamised otsused kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta. Kasutatud tuumkütuse ja kõrge aktiivsusega 
tuumajäätmete ohutu käitlemine kõigil etappidel tekkimisest kuni lõppladustamiseni nõuab 
riigi tasemel raamistikku, millega tagataks poliitiliste kohustuste täitmine, ülesannete selge 
jaotus ning piisavate teaduslike, tehniliste ja rahaliste vahendite kättesaadavus vajaduse 
korral. Küsimuse delikaatsust arvestades tuleb tagada ka üldsuse teavitamine ja osavõtt 
otsuste tegemisest. 

Käesoleva ettepaneku üldeesmärk on seepärast kehtestada ELi õigusraamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, mis oleks tuumaenergia 
elektritootmiseks kasutamise ning radioaktiivse kiirguse meditsiinis, tööstuses, 
põllumajanduses, teadus- ja haridustöös kasutamise ohutust tagav koostisosa.

Raportööri seisukoht

Raportöör tervitab ettepaneku projekti nõukogu direktiivi kohta, sest selle abil saavad 
liikmesriigid võtta vajalikke poliitilisi otsuseid oma riiklike programmide kehtestamiseks ja 
rakendamiseks, eriti mis puudutab kõrge radioaktiivsusega jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
ohutut ja vastutustundliku käitlemist.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et direktiiv oleks kooskõlas olemasolevate ELi 
õigusaktidega. Arvesse tuleb võtta tööstuse praegust praktikat ning ekspertide hulgas 
valitsevat konsensuslikku arvamust.

Seades eesmärgiks tuumaenergia säästliku kasutamise, ei tohiks direktiivi ettepanek välistada 
võimalust radioaktiivse materjali edaspidiseks kasutamiseks pikemas perspektiivis ega 
põhjustada taaskasutatava materjali liigitamist radioaktiivseteks jäätmeteks.

Tehniliste ekspertide seas valitseb laialdane rahvusvaheline konsensus, et geoloogiline 
lõppladustamine on kõige ohtlikumate tahkete ja tahkestatud radioaktiivsete jäätmete 
pikaajaliseks käitlemiseks kõige sobivam meetod. Nende hoidlate projekteerimiseks ja 
kasutuselevõtmiseks on aga vaja mitmeid aastaid uurimistööd. Seoses sellega tuleb 
teadusuuringuid ja tehnoloogia arendamist jätkata ja rahaliselt toetada.

Riikide vahel sõlmitud radioaktiivsete jäätmete ekspordi lepingud tuleb ükshaaval hoolikalt 
läbi vaadata, kuid mitte keelustada.  On näiteks olemas mõningad konkreetsed juhud, kus 
liikmesriigid saadavad/on saatnud oma kasutatud tuumkütuse ümbertöötlemiseks mõnda 
mitteliikmesriiki ning seejuures tekkivad jäätmejäägid jäävad vastuvõtjariiki; ning samuti 
tuleks ümbertöötleval liikmesriigil võimaldada saata jäätmejääke riikidesse, kus kasutatud 
tuumkütus kõigepealt tekkis.

Käesolevas ettepaneku projektis nõukogu direktiivi kohta ei tuleks käsitleda ohutuse 
küsimusi, v.a juhul kui tegu on üksnes radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise rajatiste 
ohutusega.

Raportöör on veendunud, et vaatamata mis tahes konkreetsetele poliitikatele liikmesriikides 
on radioaktiivsete jäätmete lõppladustamine aktuaalne küsimus, mis on olemas ja ootab 
lahendamist.  Kavandatava direktiivi üle peetav arutelu peaks piirduma tehniliste küsimustega 
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ning ei tohiks muutuda poliitiliseks võitlusareeniks tuumaenergia kui sellise tuleviku üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „kasutatud tuumkütus” - tuumkütus, 
mida on kiiritatud ning mis on reaktori
südamikust alatiseks eemaldatud; kasutatud 
tuumkütust võib pidada kasulikuks 
ressursiks, mida saab ümber töötada, või 
määrata lõppladustamiseks, kui see 
klassifitseeritakse radioaktiivseteks 
jäätmeteks;

(Tegu on keelelise muudatusettepanekuga, 
mis puudutab ainult tšehhikeelset 
versiooni.)

Or. cs

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, kui liikmesriigid 
ei ole sõlminud lepingut ühes liikmesriigis 
asuva lõppladustamiskoha kasutamise 
kohta.

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, kui liikmesriigid 
ei ole vabatahtlikult sõlminud lepingut 
ühes liikmesriigis asuva 
lõppladustamiskoha kasutamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Liikmesriigid tagavad, et riiklik 
raamistik hõlmab programme 
radioaktiivsete jäätmete tekke 
vähendamise ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise alaste uuringute toetuseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete
käitlemise ohutusega seotud asjakohaste 
kvaliteedi tagamise programmide 
kehtestamise ja rakendamise.

Liikmesriigid tagavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete
käitlemisega seotud asjakohaste kvaliteedi 
tagamise programmide kehtestamise ja 
rakendamise.

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi tagamine ei käsitle mitte üksnes kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise ohutust, vaid selle tegevuse kõiki aspekte.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon võtab arvesse liikmesriigi (4) Komisjon võtab arvesse liikmesriigi
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selgitused ja edasiliikumise riikliku 
jäätmekäitluse programmi alal, kui ta teeb 
otsuse Euratomi rahalise või tehnilise abi 
eraldamise kohta kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade 
või käitlemistegevuse jaoks või kujundab 
artikli 43 kohaselt oma arvamuse Euratomi 
aluslepingu investeerimisprojektide kohta.

teavitused ja edasiliikumise riikliku 
jäätmekäitluse programmi alal, kui ta teeb 
otsuse Euratomi rahalise või tehnilise abi 
eraldamise kohta kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade 
või käitlemistegevuse jaoks või kujundab 
artikli 43 kohaselt oma arvamuse Euratomi 
aluslepingu investeerimisprojektide kohta.

Or. en


