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Muudatusettepanek 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euratomi 
asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C7-0385/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 191 ja 192,

Or. en

Muudatusettepanek 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik

millega muudetakse direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik

Or. en

Muudatusettepanek 34
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU DIREKTIIV EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik

millega muudetakse direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 
32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 191 ja 192,

Or. en

Muudatusettepanek 36
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 
32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 153, 191 ja 
192,
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Or. fr

Selgitus

Parlamendi ilmajätmine kaasotsustusõigusest komisjoni ettepaneku alusel ei ole asjakohane, 
eelkõige sellepärast, et ettepanekus käsitletakse äärmiselt olulisi keskkonna- ja 
tervishoiuküsimusi. Seda arvestades on asjakohane õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artiklid 153 (sotsiaalpoliitika), 191 ja 192 (keskkond, tervishoid).

Muudatusettepanek 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ettepanekut, mis on koostatud pärast 
arvamuse saamist eksperdirühmalt, kelle 
teadus- ja tehnikakomitee on määranud 
liikmesriikide teadusekspertide hulgast,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ettepanekut,

Or. en

Muudatusettepanek 38
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ettepanekut, mis on koostatud pärast 
arvamuse saamist eksperdirühmalt, kelle 
teadus- ja tehnikakomitee on määranud 
liikmesriikide teadusekspertide hulgast,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 
ettepanekut,

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust,

toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt,

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Århusi konventsiooni 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise kohta, mille Euroopa 
Ühendus ja ELi kõik liikmesriigid 
allkirjastasid 1998. aastal,

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Århusi konventsiooni 
kohaldamist tuumaohutuse valdkonnas 
alates algatusest „Aarhus Convention and 
Nuclear”, mille kohaselt liikmesriigid 
peavad avaldama olulise teabe 
tuumaohutuse kohta ja kaasama üldsuse 
otsustusprotsessi,

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu („Euratomi 
asutamisleping”) artikli 2 punktis b on 
ette nähtud ühtsete ohutusnormide 
kehtestamine töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 191 lõikes 1 on sätestatud, et liidu 
keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste 
eesmärkide taotlemisele: keskkonna 
säilitamine, kaitsmine ja selle kvaliteedi 
parandamine ning inimese tervise
kaitsmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tuumaenergia on energiaallikas 
ning liit ja liikmesriigid peaksid seda 
käsitlema muude ELi toimimise lepingus 
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nimetatud energiaallikatega võrdsetel 
alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euratomi asutamislepingu artiklis 30 
on sätestatud, et Euroopa
Aatomienergiaühenduse („ühendus”) 
piires kehtestatakse põhistandardid
töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest.

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 153 võimaldab kehtestada ühtsed 
ohutusnormid töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 19. juuli 2011. aasta 
direktiivis 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks,33 on liikmesriikidele seatud 
kohustus luua kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklik 
raamistik ja tagada selle toimimine.

(6) Nõukogu 19. juuli 2011. aasta 
direktiivis 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks,33 on liikmesriikidele seatud 
kohustus luua kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklik 
raamistik ja tagada selle toimimine.
Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. 
aasta resolutsioonis Euroopa Liidu 
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tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse 
hindamise (nn vastupidavustestide) ja 
sellega seotud meetmete kohta tuletatakse 
meelde, et Fukushima tuumaõnnetus tõi 
taas päevakorda radioaktiivsete 
jäätmetega seotud ohud, ning kutsutakse 
komisjoni üles radioaktiivsete jäätmete 
võimalikult ohutuks ladustamiseks 
parimate ladustamiskohtade leidmist 
avatud ja erapooletul viisil.

__________________ __________________
33 ELT L 199, 2.8.2011, lk 48. 33 ELT L 199, 2.8.2011, lk 48.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes 
tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
kohta34 on rõhutatud, et „tuumaohutuse 
eest vastutavad riigid ning vastavaid 
meetmeid võetakse vajaduse korral ELi 
raamistikus. Ohutusmeetmete ning 
tuumarajatiste järelevalve üle otsustamine 
on eranditult käitajate ja riigiasutuste 
pädevuses”.

(7) Nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes 
tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
kohta34 on rõhutatud, et „tuumaohutuse 
eest vastutavad riigid ning vastavaid 
meetmeid võetakse vajaduse korral ELi 
raamistikus. Ohutusmeetmete ning 
tuumarajatiste järelevalve üle otsustamine 
on eranditult käitajate ja riigiasutuste 
pädevuses”. Euroopa Parlamendi 14. 
märtsi 2013. aasta resolutsioonis Euroopa 
Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja 
ohutuse hindamise (nn 
vastupidavustestide) ja sellega seotud 
meetmete kohta nõutakse siduvate 
tuumaohutusnormide määratlemist ja 
rakendamist.

__________________ __________________
34 COREPER on selle vastu võtnud 25. 
aprillil 2007 (dokumendi viide 8784/07) 
ning majandus- ja rahandusküsimuste 

34 COREPER on selle vastu võtnud 25. 
aprillil 2007 (dokumendi viide 8784/07) 
ning majandus- ja rahandusküsimuste 
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nõukogu 8. mail 2007. nõukogu 8. mail 2007.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tuletab meenutada, et Fukushima 
katastroof näitas valusalt, et ohutuid 
tuumarajatisi ei ole olemas; seetõttu ei ole 
võimalik kindlalt vältida tulevasi tõsiseid 
õnnetusi liidus või sellest väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Jaapanis Fukushimas 2011. aastal 
toimunud tuumaõnnetus tõi kogu maailmas 
uuesti poliitilise tähelepanu keskmesse 
vajaduse vähendada tuumaohtu ja tagada 
kõrge tuumaohutuse tase. Vastavalt 2011. 
aasta märtsis toimunud Euroopa 
Ülemkogu36 mandaadile käivitas Euroopa 
Komisjon koos tuumaohutust reguleerivate 
asutuste Euroopa töörühmaga (ENSREG) 
ulatusliku kogu ELi haarava 
tuumaelektrijaamade ohutuse ja 
vastupidavuse hindamise (edaspidi 
„vastupidavushindamine”). Hindamine tõi 
välja mitu soovitust, mida võiks kasutada 
osavõtvate riikide ohutusmeetmete ja 
tööstuslikes tavade parandamiseks37.

(9) Jaapanis Fukushimas 2011. aastal 
toimunud tuumaõnnetus tõi kogu maailmas 
uuesti poliitilise tähelepanu keskmesse 
vajaduse vähendada tuumaohtu ja tagada 
kõrge tuumaohutuse tase. Vastavalt 2011. 
aasta märtsis toimunud Euroopa 
Ülemkogu36 mandaadile käivitas Euroopa 
Komisjon koos tuumaohutust reguleerivate 
asutuste Euroopa töörühmaga (ENSREG) 
ulatusliku kogu ELi haarava 
tuumaelektrijaamade ohutuse ja 
vastupidavuse hindamise (edaspidi 
„vastupidavushindamine”). Hindamine tõi 
välja mitu soovitust, mida võiks kasutada 
osavõtvate riikide ohutusmeetmete ja 
tööstuslikes tavade parandamiseks37. 
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Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. 
aasta resolutsioonis Euroopa Liidu 
tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse 
hindamise (nn vastupidavustestide) ja 
sellega seotud meetmete kohta 
rõhutatakse, et vastupidavustestidest 
ilmnes, et praktiliselt kõikides 
tuumaelektrijaamades on vaja 
suurendada kohaspetsiifilist ohutust, ning 
nõutakse vajalike ajakohastamismeetmete 
viivitamatut rakendamist ning palutakse 
parlamenti teavitada igal aastal 
tulemustest, meetmetest ja kavadest 
tuumaohutuse valdkonnas ja 
parlamendiga neis küsimustes 
konsulteerida.

__________________ __________________
36 Euroopa Ülemkogu, EUCO 10/1/11 36 Euroopa Ülemkogu, EUCO 10/1/11
37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. aprill 2012.

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. aprill 2012.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Jaapanis Fukushimas 2011. aastal 
toimunud tuumaõnnetus tõi kogu maailmas 
uuesti poliitilise tähelepanu keskmesse 
vajaduse vähendada tuumaohtu ja tagada
kõrge tuumaohutuse tase. Vastavalt 2011. 
aasta märtsis toimunud Euroopa 
Ülemkogu10 mandaadile käivitas Euroopa 
Komisjon koos tuumaohutust reguleerivate 
asutuste Euroopa töörühmaga (ENSREG) 
ulatusliku kogu ELi haarava 
tuumaelektrijaamade ohutuse ja 

(9) Jaapanis Fukushimas 2011. aastal 
toimunud tuumaõnnetus tõi kogu maailmas 
uuesti poliitilise tähelepanu keskmesse 
vajaduse kaotada tuumaoht ja tagada
kõrgeim tuumaohutuse tase. Vastavalt 
2011. aasta märtsis toimunud Euroopa 
Ülemkogu10 mandaadile käivitas Euroopa 
Komisjon koos tuumaohutust reguleerivate 
asutuste Euroopa töörühmaga (ENSREG) 
ulatusliku kogu ELi haarava 
tuumaelektrijaamade ohutuse ja 
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vastupidavuse hindamise (edaspidi
„vastupidavushindamine”). Hindamine tõi 
välja mitu soovitust, mida võiks kasutada 
osavõtvate riikide ohutusmeetmete ja
tööstuslikes tavade parandamiseks11.

vastupidavuse hindamise (edaspidi
„vastupidavushindamine”). Hindamine tõi 
välja mitu soovitust, mida tuleb kasutada 
osavõtvate riikide ohutusmeetmete ja
tööstuslike tavade parandamiseks11.

__________________ __________________
10 Euroopa Ülemkogu, EUCO 10/1/11 10 Euroopa Ülemkogu, EUCO 10/1/11 

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. aprill 2012.

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25. aprill 2012.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Tuleb rõhutada, et 
vastupidavustestide raames hinnatakse 
ainult teatavaid eelnevalt kooskõlastatud 
ohte ning ei võeta arvesse selliseid ohte 
nagu teisesed sündmused, materjali 
kvaliteedi vähenemine ja inimlikud 
eksimused, seetõttu tuleb toonitada, et 
isegi vastupidavustesti läbimine ei taga 
tuumarajatise ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Tuleb rõhutada, et kui 
vastupidavustestide tulemuste alusel ei 
võeta asjakohaseid meetmeid, kaotavad 
nad suurema osa oma väärtusest. Tuleb 
siiski meenutada, et otsus võtta või mitte 
võtta meetmeid vastupidavustestide 
negatiivsete tulemuste alusel sõltub 
ainuüksi liikmesriigist. Kui nad meetmete 
üle otsustamisel tuginevad oma analüüsis 
muudele elementidele kui võimalikult 
suure ohutustaseme saavutamine, 
vähendab see vastupidavustestide 
kasulikku eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 52
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tugev ja sõltumatu pädev reguleeriv 
asutus on oluline tegur Euroopa 
tuumaohutuse õigusraamistiku seisukohalt.
Selle sõltumatus ja volituste täitmise 
erapooletus ja läbipaistvus on olulised 
tuumaohutuse kõrge taseme tagamisel.
Objektiivsed reguleerivad otsused tuleb 
teha ja jõustamismeetmed võtta ilma 
ohutust kahjustava välise mõju ja surveta, 
mida võivad avaldada poliitilised, 
majanduslikud ja ühiskondlikud muutused, 
valitsusasutused, ava- ja eraõiguslikud 
üksused. Fukushima õnnetus näitas, 
milliseid tagajärgi võib kaasa tuua vähene 
sõltumatus. Direktiivi 2009/71/Euratom 
sätteid pädeva reguleeriva asutuse 
funktsioonide eraldamise kohta tuleb 
tugevdada, et tagada reguleerivate asutuste 
tegelik sõltumatus ja neile pandud 

(15) Tugev ja sõltumatu pädev reguleeriv 
asutus on oluline tegur Euroopa 
tuumaohutuse õigusraamistiku seisukohalt.
Selle sõltumatus ja volituste täitmise 
erapooletus ja läbipaistvus on olulised 
tuumaohutuse kõrge taseme tagamisel.
Objektiivsed reguleerivad otsused tuleb 
teha ja jõustamismeetmed võtta ilma 
ohutust kahjustava välise mõju ja surveta, 
mida võivad avaldada poliitilised, 
majanduslikud ja ühiskondlikud muutused, 
valitsusasutused, ava- ja eraõiguslikud 
üksused. Fukushima õnnetus näitas, 
milliseid tagajärgi võib kaasa tuua vähene 
sõltumatus. Direktiivi 2009/71/Euratom 
sätteid pädeva reguleeriva asutuse 
funktsioonide eraldamise kohta tuleb 
tugevdada, et tagada reguleerivate asutuste 
tegelik sõltumatus ja neile pandud 
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ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalike vahendite ja pädevuse olemasolu.
Reguleerival asutusel peaksid olema 
piisavad õiguslikud volitused, piisav 
personal ja piisavad rahalised vahendid 
talle määratud kohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks. Tugevdatud nõuded, mille 
eesmärk on tagada sõltumatus 
reguleerivate ülesannete täitmisel, ei tohiks 
aga piirata tihedat koostööd, kui see on 
vajalik, teiste asjaomaste riiklike
asutustega ega takistada reguleerivate
ülesannete ja –kohustustega mitteseotud
poliitiliste üldsuuniste järgimist, kui 
valitsus on sellised suunised andnud.

ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalike vahendite ja pädevuse olemasolu.
Reguleerival asutusel peaksid olema 
piisavad õiguslikud volitused, piisav 
personal ja piisavad rahalised vahendid 
talle määratud kohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks. Tugevdatud nõuded, mille 
eesmärk on tagada sõltumatus 
reguleerivate ülesannete täitmisel, ei tohiks 
aga piirata tihedat koostööd, kui see on 
vajalik, teiste asjaomaste riiklike asutuste
ja Euroopa Komisjoniga ega takistada
valitsuse antud reguleerivate poliitiliste 
üldsuuniste järgimist, mis ei kahjusta 
riikliku asutuse reguleerivaid ülesandeid 
ega kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tugev ja sõltumatu pädev reguleeriv 
asutus on oluline tegur Euroopa 
tuumaohutuse õigusraamistiku seisukohalt.
Selle sõltumatus ja volituste täitmise 
erapooletus ja läbipaistvus on olulised 
tuumaohutuse kõrge taseme tagamisel.
Objektiivsed reguleerivad otsused tuleb 
teha ja jõustamismeetmed võtta ilma 
ohutust kahjustava välise mõju ja surveta, 
mida võivad avaldada poliitilised, 
majanduslikud ja ühiskondlikud muutused, 
valitsusasutused, ava- ja eraõiguslikud 
üksused. Fukushima õnnetus näitas, 
milliseid tagajärgi võib kaasa tuua vähene 
sõltumatus. Direktiivi 2009/71/Euratom 
sätteid pädeva reguleeriva asutuse 
funktsioonide eraldamise kohta tuleb 

(15) Tugev ja sõltumatu pädev reguleeriv 
asutus on oluline tegur Euroopa 
tuumaohutuse õigusraamistiku seisukohalt.
Selle poliitiline, õiguslik, halduslik ja 
rahaline sõltumatus ja volituste täitmise 
erapooletus ja läbipaistvus on olulised 
tuumaohutuse kõrge taseme tagamisel.
Objektiivsed reguleerivad otsused tuleb 
teha ja jõustamismeetmed võtta ilma 
ohutust kahjustava välise mõju ja surveta, 
mida võivad avaldada poliitilised, 
majanduslikud ja ühiskondlikud muutused, 
valitsusasutused, ava- ja eraõiguslikud 
üksused. Fukushima õnnetus näitas, 
milliseid tagajärgi võib kaasa tuua vähene 
sõltumatus. Direktiivi 2009/71/Euratom 
sätteid pädeva reguleeriva asutuse 
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tugevdada, et tagada reguleerivate asutuste 
tegelik sõltumatus ja neile pandud 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalike vahendite ja pädevuse olemasolu.
Reguleerival asutusel peaksid olema 
piisavad õiguslikud volitused, piisav 
personal ja piisavad rahalised vahendid 
talle määratud kohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks. Tugevdatud nõuded, mille 
eesmärk on tagada sõltumatus 
reguleerivate ülesannete täitmisel, ei tohiks 
aga piirata tihedat koostööd, kui see on 
vajalik, teiste asjaomaste riiklike 
asutustega ega takistada reguleerivate 
ülesannete ja –kohustustega mitteseotud 
poliitiliste üldsuuniste järgimist, kui 
valitsus on sellised suunised andnud.

funktsioonide eraldamise kohta tuleb 
tugevdada, et tagada reguleerivate asutuste 
tegelik sõltumatus ja neile pandud 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalike vahendite ja pädevuse olemasolu.
Reguleerival asutusel peaksid olema 
piisavad õiguslikud volitused, sealhulgas 
õigus määrata karistusi, piisav personal ja 
piisavad rahalised vahendid talle määratud 
kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.
Tugevdatud nõuded, mille eesmärk on 
tagada sõltumatus reguleerivate ülesannete 
täitmisel, ei tohiks aga piirata tihedat 
koostööd, kui see on vajalik, teiste 
asjaomaste riiklike asutustega ega takistada 
reguleerivate ülesannete ja –kohustustega 
mitteseotud poliitiliste üldsuuniste 
järgimist, kui valitsus on sellised suunised 
andnud.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuumaseadmete tuumaohutust 
mõjutada võivate taristuprojektide 
käivitamisel tuleks rakendada asjakohaseid 
riiklikke mehhanisme, mis on ette nähtud 
riiklike reguleerivate asutuste ja üldsusega 
konsulteerimiseks, ning vastavaid arvamusi 
tuleks hoolikalt arvesse võtta.

(17) Tuumaseadmete tuumaohutust 
mõjutada võivate taristuprojektide 
käivitamisel tuleks rakendada asjakohaseid 
riiklikke ja ELi mehhanisme, mis on ette 
nähtud riiklike reguleerivate asutuste, 
sõltumatute rahvusvaheliste ekspertide ja 
üldsusega konsulteerimiseks, ning 
vastavaid arvamusi tuleks hoolikalt arvesse 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuumaõnnetuse tagajärjed võivad 
ületada riigipiire, sellepärast on tähtis
edendada koostööd, kooskõlastamist ja 
teabevahetust naaberriikide ja sama 
piirkonna riikide reguleerivate asutuste 
vahel, sõltumata sellest, kas neis riikides 
on tuumaseadmeid. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid tagama, et oleks kehtestatud 
asjakohane kord, et edendada sellist 
koostööd piiriülese mõjuga tuumaohutuse 
küsimustes, sealhulgas kolmandate 
riikidega. Tuleb püüda saavutada 
koostoime liidu kodanikukaitsega,41 et 
toetada, koordineerida ja täiendada 
liikmesriikide kodanikukaitsealaseid 
meetmeid, parandades loodusõnnetuste ja 
inimtegevuse tagajärjel toimuvate 
õnnetuste vältimise, nendeks valmisoleku 
ja õnnetuste korral tegutsemise kavade 
tulemuslikkust.

(21) Tuumaõnnetuse tagajärjed võivad 
ületada riigipiire, sellepärast on tähtis
muuta kohustuslikuks koostöö, 
kooskõlastamine ja teabevahetus
naaberriikide ja sama piirkonna riikide 
reguleerivate asutuste vahel, sõltumata 
sellest, kas neis riikides on tuumaseadmeid.
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
tagama, et oleks kehtestatud asjakohane 
kord, et edendada sellist koostööd 
piiriülese mõjuga tuumaohutuse 
küsimustes, sealhulgas kolmandate 
riikidega. Tuleb püüda saavutada 
koostoime liidu kodanikukaitsega,41 et 
toetada, koordineerida ja täiendada 
liikmesriikide kodanikukaitsealaseid 
meetmeid, parandades loodusõnnetuste ja 
inimtegevuse tagajärjel toimuvate 
õnnetuste vältimise, nendeks valmisoleku 
ja õnnetuste korral tegutsemise kavade 
tulemuslikkust.

__________________ __________________
41 „Komisjoni ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
Liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta”, 
COM(2011) 934 final

41 „Komisjoni ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
Liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta”, 
COM(2011) 934 final.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et vajalikke oskusi 
omandataks ning saavutataks piisav 

(22) Selleks et vajalikke oskusi 
omandataks ning saavutataks piisav 
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pädevus ja et see säiliks, peaksid kõik 
asjaosalised hoolitsema selle eest, et kõik 
töötajad (sealhulgas alltöövõtjad), kelle 
ülesanded on seotud tuumaseadmete 
tuumaohutusega ja kohapeal 
hädaolukorraks valmisoleku ja 
hädaolukorras tegutsemisega, täiendaksid
pidevalt oma teadmisi. Seda saab 
saavutada koolitusprogrammide ja 
koolituskavade väljatöötamise, korrapärase 
läbivaatamise ja ajakohastamisega ning 
koolituseks vajalike eelarveeraldiste 
olemasoluga.

pädevus ja et see säiliks, peaksid kõik 
asjaosalised hoolitsema selle eest, et kõik 
töötajad (sealhulgas alltöövõtjad), kelle 
ülesanded on seotud tuumaseadmete 
tuumaohutusega ja kohapeal 
hädaolukorraks valmisoleku ja 
hädaolukorras tegutsemisega, täiendaksid 
pidevalt oma teadmisi. Seda saab 
saavutada koolitusprogrammide ja 
koolituskavade väljatöötamise, korrapärase 
läbivaatamise ja ajakohastamisega, 
oskusteabe vahetamisega ELi kuuluvate 
ja sellest väljapoole jäävate riikide vahel
ning koolituseks vajalike eelarveeraldiste 
olemasoluga.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Teine Fukushima tuumaõnnetusest 
saadud tähtis õppetund on see, et 
tuumaohutuse küsimustes tuleb suurendada 
läbipaistvust. Läbipaistvus on samuti 
oluline vahend, et edendada sõltumatust 
reguleerivate asutuste otsuste tegemisel.
Seega tuleks direktiivi 2009/71/Euratom 
praegusi avalikkuse teavitamist käsitlevaid 
sätteid täpsustada, sätestades vähemalt, 
millist teavet peaks andma pädev 
reguleeriv asutus ja loa omaja ning millise 
aja jooksul. Sel eesmärgil näiteks tuleks 
määrata kindlaks vähemalt, millist teavet 
peaksid andma pädev reguleeriv asutus ja 
loa omaja oma laiema läbipaistvuse 
strateegia raames. Teavet tuleks anda 
aegsasti, eelkõige tavapäratute juhtumite ja 
õnnetuste korral. Korrapäraste
ohutusülevaatuste ja rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihindamiste 

(23) Teine Fukushima tuumaõnnetusest 
saadud tähtis õppetund on see, et 
tuumaohutuse küsimustes tuleb suurendada 
läbipaistvust. Läbipaistvus on samuti 
oluline vahend, et edendada sõltumatust 
reguleerivate asutuste otsuste tegemisel.
Seega tuleks direktiivi 2009/71/Euratom 
praegusi avalikkuse teavitamist käsitlevaid 
sätteid täpsustada, sätestades vähemalt, 
millist teavet peaks andma pädev 
reguleeriv asutus ja loa omaja ning millise 
aja jooksul. Sel eesmärgil näiteks tuleks 
määrata kindlaks vähemalt, millist teavet 
peaksid andma pädev reguleeriv asutus ja 
loa omaja oma laiema läbipaistvuse 
strateegia raames. Teavet tuleks anda 
aegsasti, eelkõige tavapäratute juhtumite ja 
õnnetuste korral. Korrapäraste 
ohutusülevaatuste ja rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihindamiste 
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tulemused tuleks ka avalikustada. tulemused tuleks ka avalikustada. Euroopa 
Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta 
resolutsioonis Euroopa Liidu 
tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse 
hindamise (nn vastupidavustestide) ja 
sellega seotud meetmete kohta nõutakse, 
et ELi kodanikke hoitaks täielikult kursis 
tuumaohutusega Euroopa Liidus ja 
nendega konsulteeritaks selles küsimuses.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Teine Fukushima tuumaõnnetusest 
saadud tähtis õppetund on see, et 
tuumaohutuse küsimustes tuleb suurendada 
läbipaistvust. Läbipaistvus on samuti 
oluline vahend, et edendada sõltumatust
reguleerivate asutuste otsuste tegemisel.
Seega tuleks direktiivi 2009/71/Euratom 
praegusi avalikkuse teavitamist käsitlevaid 
sätteid täpsustada, sätestades vähemalt, 
millist teavet peaks andma pädev 
reguleeriv asutus ja loa omaja ning millise 
aja jooksul. Sel eesmärgil näiteks tuleks 
määrata kindlaks vähemalt, millist teavet 
peaksid andma pädev reguleeriv asutus ja 
loa omaja oma laiema läbipaistvuse 
strateegia raames. Teavet tuleks anda
aegsasti, eelkõige tavapäratute juhtumite ja 
õnnetuste korral. Korrapäraste 
ohutusülevaatuste ja rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tulemused tuleks ka avalikustada.

(23) Teine Fukushima tuumaõnnetusest 
saadud tähtis õppetund on see, et 
tuumaohutuse küsimustes tuleb suurendada 
läbipaistvust. Läbipaistvus on samuti 
oluline vahend sõltumatuse edendamiseks 
ja tagamiseks reguleerivate asutuste 
otsuste tegemisel. Seega tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom praegusi avalikkuse 
teavitamist käsitlevaid sätteid täpsustada, 
sätestades vähemalt, millist teavet peaks 
andma pädev reguleeriv asutus ja loa 
omaja ning millise aja jooksul. Sel 
eesmärgil näiteks tuleks määrata kindlaks 
vähemalt, millist teavet peaksid andma 
pädev reguleeriv asutus ja loa omaja oma 
laiema läbipaistvuse strateegia raames.
Teavet tuleks anda reaalajas, eelkõige
tavapäratute juhtumite, vahejuhtumite ja 
õnnetuste korral. Korrapäraste 
ohutusülevaatuste ja rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tulemused ja käitajate vastused riiklike 
reguleerivate asutuste soovitustele tuleks
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samuti avalikustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva direktiivi läbipaistvuse 
nõuded on täienduseks olemasolevatele 
Euratomi õigusaktidele. Nõukogu 14. 
detsembri 1987. aasta otsusega 
87/600/Euratom (ühenduse operatiivse 
teabevahetuse korra kohta 
kiirgushädaolukorra puhul)42 kohustatakse 
liikmesriike teavitama komisjoni ja teisi 
liikmesriike ning esitama neile teavet 
kiirgushädaolukorra puhul oma 
territooriumil, samal ajal tuleb nõukogu 27. 
novembri 1989. aasta direktiivi 
89/618/Euratom43 kohaselt liikmesriikidel 
teavitada üldsust tervisekaitse meetmetest 
ja toimingutest, mida tuleb teha 
kiirgushädaolukorras, ning anda 
elanikkonnale, keda hädaolukord 
tõenäoliselt mõjutab, varakult ja pidevalt 
selle kohta teavet. Lisaks sellisel juhul 
antavale teabele peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi kohaselt ette nägema 
asjakohased läbipaistvuse meetmed, et 
tagada kiire teavitamine ja andmete 
korrapärane ajakohastamine, et töötajad ja 
üldsus oleksid kursis kõigi tuumaseadmete 
ohutusega seotud juhtumitega, sealhulgas 
tavapäratute juhtumite ja õnnetuse 
tingimustes. Üldsusele tuleks anda 
võimalus aktiivselt osaleda 
tuumaseadmete loa andmise protsessis ja 
pädev reguleeriv asutus peaks sõltumatult 
andma ohutuse alast teavet, ilma et seda 
peaks eelnevalt era- või avaõigusliku

(24) Käesoleva direktiivi läbipaistvuse 
nõuded on täienduseks olemasolevatele 
Euratomi õigusaktidele. Nõukogu 14. 
detsembri 1987. aasta otsusega 
87/600/Euratom (ühenduse operatiivse 
teabevahetuse korra kohta 
kiirgushädaolukorra puhul)42 kohustatakse 
liikmesriike teavitama komisjoni ja teisi 
liikmesriike ning esitama neile teavet 
kiirgushädaolukorra puhul oma 
territooriumil, samal ajal tuleb nõukogu 27. 
novembri 1989. aasta direktiivi 
89/618/Euratom43 kohaselt liikmesriikidel 
teavitada üldsust tervisekaitse meetmetest 
ja toimingutest, mida tuleb teha 
kiirgushädaolukorras, ning anda 
elanikkonnale, keda hädaolukord 
tõenäoliselt mõjutab, varakult ja pidevalt 
selle kohta teavet. Lisaks sellisel juhul 
antavale teabele peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi kohaselt ette nägema 
asjakohased läbipaistvuse meetmed, et 
tagada kiire teavitamine ja andmete 
korrapärane ajakohastamine, et töötajad ja 
üldsus oleksid kursis kõigi tuumaseadmete 
ohutusega seotud juhtumitega, sealhulgas 
tavapäratute juhtumite ja õnnetuse 
tingimustes.
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isikuga kooskõlastama.

__________________ __________________
42 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76. 42 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76.
43 EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31. 43 EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesoleva direktiivi läbipaistvuse 
nõuded on täienduseks olemasolevatele 
Euratomi õigusaktidele. Nõukogu 14. 
detsembri 1987. aasta otsusega 
87/600/Euratom (ühenduse operatiivse 
teabevahetuse korra kohta 
kiirgushädaolukorra puhul)16 kohustatakse 
liikmesriike teavitama komisjoni ja teisi 
liikmesriike ning esitama neile teavet 
kiirgushädaolukorra puhul oma 
territooriumil, samal ajal tuleb nõukogu 27. 
novembri 1989. aasta direktiivi 
89/618/Euratom17 kohaselt liikmesriikidel 
teavitada üldsust tervisekaitse meetmetest 
ja toimingutest, mida tuleb teha 
kiirgushädaolukorras, ning anda 
elanikkonnale, keda hädaolukord 
tõenäoliselt mõjutab, varakult ja pidevalt 
selle kohta teavet. Lisaks sellisel juhul 
antavale teabele peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi kohaselt ette nägema 
asjakohased läbipaistvuse meetmed, et 
tagada kiire teavitamine ja andmete 
korrapärane ajakohastamine, et töötajad 
ja üldsus oleksid kursis kõigi 
tuumaseadmete ohutusega seotud 
juhtumitega, sealhulgas tavapäratute 
juhtumite ja õnnetuse tingimustes.

(24) Käesoleva direktiivi läbipaistvuse 
nõuded on täienduseks olemasolevatele 
Euratomi õigusaktidele. Nõukogu 14. 
detsembri 1987. aasta otsusega 
87/600/Euratom (ühenduse operatiivse 
teabevahetuse korra kohta 
kiirgushädaolukorra puhul)16 kohustatakse 
liikmesriike teavitama komisjoni ja teisi 
liikmesriike ning esitama neile teavet 
kiirgushädaolukorra puhul oma 
territooriumil, samal ajal tuleb nõukogu 27. 
novembri 1989. aasta direktiivi 
89/618/Euratom17 kohaselt liikmesriikidel 
teavitada üldsust tervisekaitse meetmetest 
ja toimingutest, mida tuleb teha 
kiirgushädaolukorras, ning anda 
elanikkonnale, keda hädaolukord 
tõenäoliselt mõjutab, varakult ja pidevalt 
selle kohta teavet. Lisaks sellisel juhul 
antavale teabele peaksid liikmesriigid 
käesoleva direktiivi kohaselt ette nägema 
asjakohased läbipaistvuse meetmed, et 
tagada reaalajas uuendatud teabe 
edastamine, et töötajad ja üldsus oleksid 
kursis kõigi tuumaseadmete ohutusega 
seotud juhtumitega, sealhulgas tavapäratute 
juhtumite, vahejuhtumite ja õnnetuse 
tingimustes. Üldsusele tuleks anda 



AM\1019806ET.doc 21/103 PE529.779v01-00

ET

Üldsusele tuleks anda võimalus aktiivselt 
osaleda tuumaseadmete loa andmise 
protsessis ja pädev reguleeriv asutus peaks 
sõltumatult andma ohutuse alast teavet, 
ilma et seda peaks eelnevalt era- või 
avaõigusliku isikuga kooskõlastama.

võimalus aktiivselt osaleda tuumaseadmete 
loa andmise ja muutmise protsessis ja 
pädev reguleeriv asutus peaks sõltumatult 
andma ohutuse alast teavet, ilma et seda 
peaks eelnevalt era- või avaõigusliku 
isikuga kooskõlastama. Euroopa Komisjon 
ja liikmesriigid tagavad, et 
kodanikuühiskonna esindajad kaasatakse 
konsultatsioonidesse ja otsustusprotsessi.

__________________ __________________
16 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76. 16 EÜT L 371, 30.12.1987, lk 76.
17 EÜT L 357, 07.12.1989, lk 31. 17 EÜT L 357, 07.12.1989, lk 31.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Direktiiviga 2009/71/Euratom on 
loodud õiguslikult siduv ühenduse 
raamistik, mis on tuumaohutuse 
seadusandliku, haldusliku ja korraldusliku 
süsteemi alus. See ei hõlma 
tuumaseadmete erinõudeid. Pidades silmas 
IAEA ja Lääne-Euroopa tuumaohutust 
reguleerivate asutuste ühenduse (edaspidi
„WENRA”) tehnilisi edusamme ja 
muudest allikatest, sealhulgas 
vastupidavushindamisega ja Fukushima 
tuumaõnnetuse uurimisega saadud teavet, 
tuleks direktiivi 2009/71/Euratom muuta ja 
lisada ühenduse tuumaohutuse eesmärgid, 
mis hõlmavad kõiki olelusringi järke
(tuumaseadme asukoha valik, 
tuumaseadme kavandamine, ehitamine, 
kasutuselevõtmine, käitamine, tegevuse 
lõpetamine).

(25) Direktiiviga 2009/71/Euratom on 
loodud õiguslikult siduv ühenduse 
raamistik, mis on tuumaohutuse 
seadusandliku, haldusliku ja korraldusliku 
süsteemi alus. See ei hõlma 
tuumaseadmete erinõudeid. Pidades silmas 
IAEA ja Lääne-Euroopa tuumaohutust 
reguleerivate asutuste ühenduse (edaspidi
„WENRA”) tehnilisi edusamme ja 
muudest allikatest, sealhulgas 
vastupidavushindamisega ja Fukushima 
tuumaõnnetuse uurimisega saadud teavet, 
tuleks direktiivi 2009/71/Euratom muuta ja 
lisada õiguslikult siduvad ühenduse 
tuumaohutuse eesmärgid, mis hõlmavad 
kõiki olelusringi järke (tuumaseadme 
asukoha valik, tuumaseadme kavandamine, 
ehitamine, kasutuselevõtmine, käitamine, 
tegevuse lõpetamine).

Or. de
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Muudatusettepanek 62
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riske arvestavate meetoditega tuleks 
uurida, kui tõenäoline on, et üksikud 
sündmused sündmuste jadas võivad 
põhjustada või mõjutada õnnetuse teket, 
ning milliseid tagajärgi see võib tuua. Sel 
teel saadud teabe põhjal saab uurida 
tuumaseadme kavandi ja käitamise 
tugevaid ja nõrku tahke ning selle kaudu 
püstitada nõudeid ja juhtida järelevalve 
tähelepanu sellele, mis tooks tuumaseadme 
ohutuse seisukohast kõige rohkem kasu.
Viimaste aastakümnete jooksul on 
investeeritud märkimisväärseid 
vahendeid, et arendada tuumaohutuse 
tõenäosusepõhist ohutuse hindamist, eriti 
tuumajaamade ja teadusuuringuteks 
kasutatavate reaktorite puhul ning nüüd 
on kogu maailmas võimalik loa omajatel 
ja pädevatel reguleerivatel asutustel 
kasutada saadud teavet, et riskiteadlikult 
parandada tuumaseadmete ohutust ning 
seadmeid kõige tõhusamalt käitada.

(26) Riske arvestavate meetoditega tuleks 
uurida, kui tõenäoline on, et üksikud 
sündmused sündmuste jadas võivad 
põhjustada või mõjutada õnnetuse teket, 
ning milliseid tagajärgi see võib tuua.
Fukushima tuumaõnnetuse põhjusi 
arvestades tuleb hinnangutes uurida ja 
võtta arvesse riskitegureid koos, mitte 
eraldi. Sel teel saadud teabe põhjal saab 
uurida tuumaseadme kavandi ja käitamise 
tugevaid ja nõrku tahke ning selle kaudu 
püstitada nõudeid ja juhtida järelevalve 
tähelepanu sellele, mis tooks tuumaseadme 
ohutuse seisukohast kõige rohkem kasu.
Keerulise interaktiivse ja tihedalt 
sidestatud tuumaelektrijaama 
usaldusvääruse tase on siiski väga suur, 
kuna selle eri töötavatel tuumareaktoritel 
on erinev ehitus ja konfiguratsioon. 
Reaktorite keerulisuse ja füüsiliste 
tingimuste tõttu selle käitamise ajal on 
arusaamine reaktori ehitusest ja 
toimimisest alati vaid osaline. Lisaks ei 
ole võimalik ennustada kõiki võimalikke 
vealiike, kuna süsteemi osad ja välismõju 
võivad toimida ettenägematul viisil. Sellest 
tulenevalt on arvutuslikud hinnangud 
oluliste õnnetuste võimalikkuse kohta 
jätkuvalt ebakindlad. Kuna ei ole võimalik 
ennustada ootamatuid ehitusest
mittetulenevaid õnnetusi (nagu 
Fukushima ja kõik muud varasemad 
suured õnnetused), on õiguslik 
reguleerimine riskipõhiste tõenäosuslike 
hinnangute puhul osutunud äärmiselt 
piiratuks. See lähenemine tuleb kiiremas 
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korras ümber hinnata ja seda tegelikkuses 
järgima hakata.

Or. xm

Muudatusettepanek 63
Bernd Lange

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab loomuliku piiri seadme 
edasisele kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 40 aastat pärast ärilise kasutamise 
alustamist, seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et olemasolevate 
tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamine ei tooks töötajatele ja 
üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued ühenduse ohutusalased eesmärgid, 
mida reguleerivad asutused ja loa omajad 
peavad silmas pidama tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamisel.

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab loomuliku piiri seadme 
edasisele kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 40 aastat pärast ärilise kasutamise 
alustamist, seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et olemasolevate 
tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamine ei tooks töötajatele ja 
üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued õiguslikult siduvad ühenduse 
ohutusalased eesmärgid, mida reguleerivad 
asutused ja loa omajad peavad silmas 
pidama tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamisel. Komisjon tagab, et 
võimalikku ohtu arvestades uuritakse 
väga hoolikalt täiustamismeetmete 
majanduslikku põhjendatust ning et ELi 
rahastatud tuumaohutuse edendamise 
meetmeid võetakse ainult turvalisuse 
suurendamiseks ja mitte vanade 
tuumaelektrijaamade uuendamiseks, et 
pikendada nende kasutusiga. 

Or. de
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Muudatusettepanek 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab loomuliku piiri seadme 
edasisele kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 40 aastat pärast ärilise kasutamise 
alustamist, seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et olemasolevate 
tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamine ei tooks töötajatele ja 
üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued ühenduse ohutusalased eesmärgid, 
mida reguleerivad asutused ja loa omajad 
peavad silmas pidama tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamisel.

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab loomuliku piiri seadme 
edasisele kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 40 aastat pärast ärilise kasutamise 
alustamist, seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et olemasolevate 
tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamine ei tooks töötajatele ja 
üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued ühenduse ohutusalased eesmärgid, 
mida reguleerivad asutused ja loa omajad 
peavad silmas pidama tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamisel; kasutusea 
pikendamise taotluste korral peab 
tuumarajatis vastama samadele 
ohutusnõuetele, mis on sätestatud uutele 
tuumarajatistele; lisaks tuleks kehtestada 
üldine tuumarajatiste kasutusaja piirang, 
mis peaks kehtima kõigis liikmesriikides, 
et tagada suurem ohutus, luua ühtsus 
liikmesriikide vahel ja aidata anda 
struktureeritud ülevaade tuumarajatiste 
järkjärgulisest kasutuselt eemaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab loomuliku piiri seadme 
edasisele kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 40 aastat pärast ärilise kasutamise 
alustamist, seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et olemasolevate 
tuumaelektrijaamade kasutusea 
pikendamine ei tooks töötajatele ja 
üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued ühenduse ohutusalased eesmärgid, 
mida reguleerivad asutused ja loa omajad 
peavad silmas pidama tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamisel.

(27) Tuumaseadme ohutusega seotud 
konstruktsioonide, süsteemide ja osade 
vananemine, eriti raskesti vahetatavate 
osade, nagu surveanumate rabedaks 
muutumine, seab piiri seadme edasisele 
kasutamisele. Nii ohutuse kui ka 
majanduslikkuse seisukohalt on tööea piir 
tavaliselt 25 kuni 40 aastat pärast ärilise 
kasutamise alustamist. Tuumajaama 
vananedes sagenevad reaktorite 
seiskumised ja need nõrgestavad teatavaid 
osi, näiteks surveanumaid. Seetõttu 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
olemasolevate tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamine ei tooks töötajatele 
ja üldsusele kaasa ohu suurenemist.
Sellepärast tuleks direktiivi 
2009/71/Euratom muuta, et sinna lisada 
uued ühenduse ohutusalased eesmärgid, 
mida reguleerivad asutused ja loa omajad 
peavad silmas pidama tuumaelektrijaamade 
kasutusea pikendamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Uute reaktorite projektide korral on 
loomulik oodata seda, et seadme 
kavandamisel võetaks arvesse selliseid 
tahke, mida eelmiste põlvkondade 
reaktorite puhul ei olnud võimalik.
Projekteerimistingimuste laiendamine 
tähendab seda, et võetakse arvesse selliste 
õnnetuste tingimusi, mis ei kuulu 
projekteerimistingimustesse, kuid millega 
arvestatakse seadme kavandamisel parima 

(28) Uute reaktorite projektide korral on 
loomulik oodata seda, et seadme 
kavandamisel võetaks arvesse selliseid 
tahke, mida eelmiste põlvkondade 
reaktorite puhul ei olnud võimalik.
Projekteerimistingimuste laiendamine 
tähendab seda, et võetakse arvesse selliste 
õnnetuste tingimusi, mis ei kuulu 
projekteerimistingimustesse, kuid millega 
arvestatakse seadme kavandamisel parima 
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olemasoleva hindamismetoodika järgi, et 
radioaktiivne pihkumine jääks 
vastuvõetavatesse piiridesse.
Projekteerimistingimuste laiendamisel
tuleb võtta arvesse tõsiste 
õnnetusjuhtumite tingimusi.

olemasoleva hindamismetoodika järgi, et 
radioaktiivne pihkumine jääks 
vastuvõetavatesse piiridesse.
Projekteerimistingimuste laiendamisel
tuleks võtta arvesse tõsiste 
õnnetusjuhtumite tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Uute reaktorite projektide korral on 
loomulik oodata seda, et seadme 
kavandamisel võetaks arvesse selliseid 
tahke, mida eelmiste põlvkondade 
reaktorite puhul ei olnud võimalik.
Projekteerimistingimuste laiendamine 
tähendab seda, et võetakse arvesse selliste 
õnnetuste tingimusi, mis ei kuulu 
projekteerimistingimustesse, kuid millega 
arvestatakse seadme kavandamisel parima 
olemasoleva hindamismetoodika järgi, et 
radioaktiivne pihkumine jääks 
vastuvõetavatesse piiridesse.
Projekteerimistingimuste laiendamisel 
tuleb võtta arvesse tõsiste õnnetusjuhtumite 
tingimusi.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Mitmekordse kaitse põhimõtet 
kasutatakse tuumaseadmega seotud 
korralduslike, käitumuslike ja 
projekteerimistoimingute puhul, tagamaks, 
et tuumaseadme ohutusega seotud tegevust 
võetaks arvesse mitmel sõltumatul tasandil, 
nii et kui ühel toimingul tekiks tõrge, siis 
see avastataks ja korvataks asjakohaste 
meetmete abil. Iga tasandi sõltumatu 
toimivus on oluline tahk mitmekordse 
kaitse põhimõttes õnnetusjuhtumite 
ärahoidmiseks ja tagajärgede 
leevendamiseks.

(29) Mitmekordse kaitse põhimõtet 
kasutatakse tuumaseadmega seotud 
korralduslike, käitumuslike ja 
projekteerimistoimingute puhul, tagamaks, 
et tuumaseadme ohutusega seotud tegevust 
võetaks arvesse mitmel sõltumatul tasandil, 
nii et kui ühel toimingul tekiks tõrge, siis 
see avastataks ja korvataks või 
parandataks asjakohaste meetmete abil.
Iga tasandi sõltumatu toimivus on oluline 
tahk mitmekordse kaitse põhimõttes 
õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks, 
kõrvalekallete avastamiseks ja
kontrollimiseks ning tagajärgede 
leevendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 
tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu
või võib seda suure usaldusväärsusega 
pidada äärmiselt ebatõenäoliseks.

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 
tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu.

Or. lv



PE529.779v01-00 28/103 AM\1019806ET.doc

ET

Muudatusettepanek 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 
tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu
või võib seda suure usaldusväärsusega 
pidada äärmiselt ebatõenäoliseks.

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 
tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 

(30) Pärast Three Mile Islandi ja 
Tšernobõli tuumaõnnetust on Fukushima 
tuumaõnnetus taas näidanud, kui tähtis on 
kaitsekest, mis on viimane tõke inimeste ja 
keskkonna kaitseks õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva radioaktiivse pihkumise eest.
Seepärast peaks uue tuumareaktori ja 
teadusreaktori loa hankija näitama, et 
kavandi kohaselt reaktori südamikus 
tekkiva rikke korral selle tegelik mõju 
kaitsekestast väljapoole ei pääse, st ta peab 
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tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu
või võib seda suure usaldusväärsusega 
pidada äärmiselt ebatõenäoliseks.

tõestama, et radioaktiivne pihkumine 
kaitsekestast välja on füüsiliselt võimatu.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Direktiivis 2009/71/Euratom ei leidu 
meetmeid kohapealseks valmisolekuks ja 
tegutsemiseks hädaolukorras, mis on aga, 
nagu Fukushima tuumaõnnetus näitas, 
äärmiselt oluline tuumaõnnetuse 
tagajärgede pehmendamiseks. Nõukogu 
direktiiviga 96/29/Euratom on ette nähtud, 
et kiirgusõnnetuse puhul on vaja 
korraldada asjakohaste meetmete võtmine, 
et peatada radionukliidide pihkumine või et 
seda vähendada ning hinnata õnnetuse 
tagajärgi ja võetud meetmete tõhusust ja 
salvestada vastavad andmed. Ka tuleks 
määrata kindlaks meetmed keskkonna ja 
elanikkonna kaitseks ja olukorra 
jälgimiseks. Kohapeal hädaolukorraks 
valmisoleku ja tegutsemise kohta on vaja 
täpsemaid juhiseid, mille järgi hinnata 
olukorda, mis võiks nõuda kaitsemeetmete 
võtmist, ning oleks vaja organisatsioonilist 
struktuuri, et kooskõlastada asjaomaste 
üksuste tegutsemist, ning tagada piisavate 
vahendite olemasolu, kui tekib vajadus 
äärmuslikel juhtudel kaitsemeetmeid võtta.

(31) Direktiivis 2009/71/Euratom ei leidu 
meetmeid kohapealseks valmisolekuks ja 
tegutsemiseks hädaolukorras, mis on aga, 
nagu Fukushima tuumaõnnetus näitas, 
äärmiselt oluline tuumaõnnetuse 
tagajärgede pehmendamiseks. Nõukogu 
direktiiviga 96/29/Euratom on ette nähtud, 
et kiirgusõnnetuse puhul on vaja 
korraldada asjakohaste meetmete võtmine, 
et peatada radionukliidide pihkumine või et 
seda vähendada ning hinnata õnnetuse 
tagajärgi ja võetud meetmete tõhusust ja 
salvestada vastavad andmed. Kuna 
tuumaõnnetus võib puudutada mitut riiki, 
tuleb luua Euroopa päästeüksus. Ka 
tuleks määrata kindlaks meetmed 
keskkonna ja elanikkonna kaitseks ja 
olukorra jälgimiseks. Kohapeal 
hädaolukorraks valmisoleku ja tegutsemise 
kohta on vaja täpsemaid juhiseid, mille 
järgi hinnata olukorda, mis võiks nõuda 
kaitsemeetmete võtmist, ning oleks vaja 
organisatsioonilist struktuuri, et 
kooskõlastada asjaomaste üksuste 
tegutsemist, ning tagada piisavate 
vahendite olemasolu, kui tekib vajadus 
äärmuslikel juhtudel kaitsemeetmeid võtta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Vastupidavushindamised on näidanud, 
et kõikide tuumaohutuse eest vastutavate 
asjaosaliste tõhusatel koostöö- ja 
kooskõlastamismehhanismidel on otsustav 
tähtsus. Vastastikused eksperdihindamised 
on osutunud heaks vahendiks usalduse 
loomisel, et omandada kogemusi ja neid 
vahetada ning tagada rangete 
tuumaohutuse normide järgimine. 
Direktiivi 2009/71/Euratom sätete 
reguleerimisala piirdub üksnes 
liikmesriikide enesehindamisega ja 
vastastikuste eksperdihindamistega, mis 
keskenduvad õiguslikule, regulatiivsele ja 
haldustaristule, ja seega tuleks direktiivi 
laiendada ka tuumaseadmetele 
keskenduvate vastastikuste 
eksperdihindamistele.

(32) Vastupidavushindamised on näidanud, 
et kõikide tuumaohutuse eest vastutavate 
asjaosaliste tõhusatel koostöö- ja 
kooskõlastamismehhanismidel on otsustav 
tähtsus. Vastastikused eksperdihindamised 
on osutunud heaks vahendiks usalduse 
loomisel, et omandada kogemusi ja neid 
vahetada ning tagada rangete 
tuumaohutuse normide järgimine. 
Direktiivi 2009/71/Euratom sätete 
reguleerimisala piirdub üksnes 
liikmesriikide enesehindamisega ja 
vastastikuste eksperdihindamistega, mis 
keskenduvad õiguslikule, regulatiivsele ja 
haldustaristule, ja seega tuleks direktiivi 
laiendada ka tuumaseadmetele 
keskenduvate vastastikuste 
eksperdihindamistele. Sellistel 
vastastikustel eksperdihindamistel peavad 
osalema kodanikuühiskonnast pärinevad 
eksperdid ning muud eksperdid, kes on 
reguleerivatest asutustest sõltumatud. 

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 
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põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 
tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. Siin 
tuleks võtta kasutusele sarnane 
mehhanism, mis põhineb liikmesriikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni 
koostööl. Seetõttu võiksid reguleerivad 
asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tegemises. Kui liikmesriigid ei suuda 
ühiselt valida ühtegi teemat, peab 
vastastikuste eksperdihindamiste teemad 
valima komisjon. Teiste sidusrühmade, 
nagu tehnilise abi organisatsioonide, 
rahvusvaheliste vaatlejate ja 
valitsusväliste organisatsioonide 
osalemine võiks tuua lisaväärtust 
vastastikustele eksperdihindamistele.

põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 
tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. 
Seetõttu võiksid pädevad reguleerivad 
asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
kasutama selliseid vahendeid nagu IAEA 
missioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 
põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 
põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 
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tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. Siin 
tuleks võtta kasutusele sarnane mehhanism, 
mis põhineb liikmesriikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoni koostööl. Seetõttu 
võiksid reguleerivad asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tegemises. Kui liikmesriigid ei suuda 
ühiselt valida ühtegi teemat, peab 
vastastikuste eksperdihindamiste teemad 
valima komisjon. Teiste sidusrühmade, 
nagu tehnilise abi organisatsioonide, 
rahvusvaheliste vaatlejate ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalemine võiks tuua 
lisaväärtust vastastikustele 
eksperdihindamistele.

tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. 
Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2013. 
aasta resolutsioonis tuumaelektrijaamade 
riskide ja ohutuse hindamise (nn 
vastupidavustestid) ja sellega seotud 
meetmete kohta rõhutatakse, et 
vastupidavustestid on puudulikud ning et 
isegi vastupidavustesti läbimise puhul ei 
ole tuumarajatise ohutus tagatud. 
Parlamendi resolutsioonis soovitatakse 
veel, et ohutusülevaatused põhineksid 
ühistel ohutusstandarditel. Siin tuleks 
võtta kasutusele sarnane mehhanism, mis 
põhineb liikmesriikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoni koostööl. Seetõttu 
võiksid reguleerivad asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tegemises. Kui liikmesriigid ei suuda 
ühiselt valida ühtegi teemat, peab 
vastastikuste eksperdihindamiste teemad 
valima komisjon. Teiste sidusrühmade, 
nagu tehnilise abi organisatsioonide, 
rahvusvaheliste vaatlejate ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalemine võiks tuua 
lisaväärtust vastastikustele 
eksperdihindamistele.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 
põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 
tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. Siin 
tuleks võtta kasutusele sarnane mehhanism,
mis põhineb liikmesriikide reguleerivate 
asutuste ja komisjoni koostööl. Seetõttu 
võiksid reguleerivad asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tegemises. Kui liikmesriigid ei suuda 
ühiselt valida ühtegi teemat, peab 
vastastikuste eksperdihindamiste teemad 
valima komisjon. Teiste sidusrühmade, 
nagu tehnilise abi organisatsioonide, 
rahvusvaheliste vaatlejate ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalemine võiks tuua
lisaväärtust vastastikustele 
eksperdihindamistele.

(33) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
uued sätted, mis käsitlevad enesehindamist 
ja vastastikuseid eksperdihindamisi ning 
põhinevad teatavatel valitud tuumaohutuse 
valdkondadel, mis hõlmavad kogu 
tuumaseadmete olelusringi. 
Rahvusvahelisel tasandil on juba saadud 
kogemusi tuumaelektrijaamade 
vastastikuste eksperdihindamiste 
valdkonnas. ELi tasandil näitab 
vastupidavushindamistest saadud kogemus, 
kui suur tähtsus on kooskõlastatud 
tegevusel ELi tuumaelektrijaamade 
ohutuse hindamisel ja läbivaatamisel. Siin 
tuleks võtta alatiseks kasutusele sarnane 
mehhanism, mis põhineb liikmesriikide 
reguleerivate asutuste ja komisjoni 
koostööl. Seetõttu võiksid reguleerivad 
asutused, kes täidavad 
koordineerimisülesandeid selliste 
eksperdirühmade nagu ENSREGi raames, 
osaleda oma teadmistega asjakohaste 
ohutusküsimuste määratlemises ja 
vastastikuste eksperdihindamiste 
tegemises. Kui liikmesriigid ei suuda 
ühiselt valida ühtegi teemat, peab 
vastastikuste eksperdihindamiste teemad 
valima komisjon. Teiste sidusrühmade, 
nagu tehnilise abi organisatsioonide, 
rahvusvaheliste vaatlejate ja valitsusväliste 
organisatsioonide osalemine toob 
lisaväärtust vastastikustele 
eksperdihindamistele ning on seetõttu 
hädavajalik.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Võttes arvesse kattuvuse ohtu 
olemasolevate rahvusvaheliste 
vastastikuste eksperdihindamiste puhul 
ning sekkumise ohtu sõltumatute riiklike 
reguleerivate asutuste töös, peaksid 
vastastikused temaatilised 
eksperdihindamised tuginema ENSREGi 
ja WENRA pärast Fukushimat Euroopas 
uuesti läbi viidud ohutuse hindamistel 
saadud kogemustele. Liikmesriigid 
peaksid ENSREGi ja WENRA ülesandeks 
määrama teemade valiku, vastastikuse 
temaatilise eksperdihindamise 
korraldamise, nende rakendamise ja 
järelmeetmed. 

Or. en

Muudatusettepanek 78
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Et tagada vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemuste 
nõuetekohane rakendamine, tuleks välja 
töötada asjakohased järelmeetmed. 
Vastastikused eksperdihindamised peaksid 
aitama parandada konkreetsete 
tuumaseadmete ohutust ning aitama välja 
töötada üldisi tehnilisi ohutusalaseid 
soovitusi ja suuniseid, mis kehtiksid kogu 
Euroopa Liidus.

(35) Et tagada läbiviidud 
vastupidavushindamiste ja tulevaste
vastastikuste eksperdihindamiste tulemuste 
nõuetekohane rakendamine, tuleks välja 
töötada asjakohased järelmeetmed. 
Vastastikused eksperdihindamised peaksid 
aitama parandada konkreetsete 
tuumaseadmete ohutust ning aitama välja 
töötada üldisi tehnilisi ohutusalaseid 
soovitusi ja õiguslikult siduvaid suuniseid, 
mis kehtiksid kogu Euroopa Liidus. 
Komisjon tagab järjekindlalt ja kõiki tema 
käsutuses olevaid vahendeid kasutades 
vastupidavushindamistel ja vastastikustel 
eksperdihindamistel tuumaohutuse 
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parandamiseks antud soovituste kohese 
täitmise ning uurib võimalikku ohtu 
arvestades väga hoolikalt 
täiustamismeetmete majanduslikku 
põhjendatust. Komisjon tagab, et kõik 
täiustamismeetmete kulud jäävad mitte 
maksumaksjate, vaid tuumarajatiste 
käitajate kanda.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Et tagada vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemuste 
nõuetekohane rakendamine, tuleks välja 
töötada asjakohased järelmeetmed. 
Vastastikused eksperdihindamised peaksid 
aitama parandada konkreetsete 
tuumaseadmete ohutust ning aitama välja 
töötada üldisi tehnilisi ohutusalaseid 
soovitusi ja suuniseid, mis kehtiksid kogu 
Euroopa Liidus.

(35) Et tagada vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemuste 
nõuetekohane rakendamine, tuleks välja 
töötada asjakohased järelmeetmed. 
Vastastikused eksperdihindamised peaksid 
aitama parandada konkreetsete 
tuumaseadmete ohutust seoses erinevate 
rakendustega ning aitama välja töötada 
üldisi tehnilisi ohutusalaseid soovitusi ja 
suuniseid, mis kehtiksid kogu Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 

välja jäetud
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lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, mille 
eesmärk on saada täielik pilti olukorrast, 
ning teatada asjaomasele liikmesriigile, 
milliseid meetmeid tuleks võtta ilmnenud 
puuduste kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 
lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, mille 
eesmärk on saada täielik pilti olukorrast, 
ning teatada asjaomasele liikmesriigile, 
milliseid meetmeid tuleks võtta ilmnenud 
puuduste kõrvaldamiseks.

(36) Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 
lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, mille 
eesmärk on saada täielik pilti olukorrast, 
ning teatada asjaomasele liikmesriigile, 
milliseid meetmeid tuleb võtta ilmnenud 
puuduste kõrvaldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kooskõlas proportsionaalsuse (39) Kooskõlas proportsionaalsuse 
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põhimõttega sõltub käesoleva direktiivi 2. 
peatüki 2. jao „Erikohustused” sätete 
kohaldatavus teatavas liikmesriigis 
paiknevate tuumaseadmete tüübist. Seega 
peaksid nende sätete rakendamisel oma 
õigusaktides liikmesriigid võtma arvesse 
konkreetseid riske, mis on seotud 
kavandatavate või töötavate teatavat tüüpi 
tuumaseadmetega. Eelkõige puudutab 
proportsionaalsuse põhimõte selliseid 
liikmesriike, kus on tuumajäätmete ja 
radioaktiivsete materjalide kogus väike, nt 
kui tegemist on väikeste teadustööks 
kasutatavate reaktoritega, millega seotud 
tõsistes õnnetustes ei teki tagajärgi, mille 
ulatus oleks võrreldav 
tuumaelektrijaamade õnnetuste 
tagajärgedega.

põhimõttega sõltub käesoleva direktiivi 2. 
peatüki 2. jao „Erikohustused” sätete 
kohaldatavus teatavas liikmesriigis 
paiknevate tuumaseadmete tüübist. Seega 
peaksid nende sätete rakendamisel oma 
õigusaktides liikmesriigid võtma arvesse 
konkreetseid riske, mis on seotud 
kavandatavate või töötavate teatavat tüüpi 
tuumaseadmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesoleva direktiivi sätteid, mis on 
oma olemuselt seotud tuumaseadmete 
olemasoluga, nt loa omaja kohustustega 
seotud sätteid, uusi tuumaseadmete 
konkreetseid nõudeid ja kohapealse 
hädaolukorraks valmisoleku ja tegutsemise 
sätteid ei kohaldata selliste liikmesriikide 
suhtes, kus ei ole tuumaseadmeid 
käesoleva direktiivi tähenduses. Need 
liikmesriigid ei pea oma õigusesse üle 
võtma ja rakendama nõuet määrata 
karistusi neile, kes ei täida käesoleva 
direktiivi nõudeid. Käesoleva direktiivi 
teisi sätteid tuleks üle võtta ja rakendada 
proportsionaalselt vastavalt iga riigi 

(40) Käesoleva direktiivi sätteid, mis on 
oma olemuselt seotud tuumaseadmete 
olemasoluga, nt loa omaja kohustustega 
seotud sätteid, uusi tuumaseadmete 
konkreetseid nõudeid ja kohapealse 
hädaolukorraks valmisoleku ja tegutsemise 
sätteid ei kohaldata selliste liikmesriikide 
suhtes, kus ei ole tuumaseadmeid 
käesoleva direktiivi tähenduses. Need 
liikmesriigid ei pea oma õigusesse üle 
võtma ja rakendama nõuet määrata 
karistusi neile, kes ei täida käesoleva 
direktiivi nõudeid. Käesoleva direktiivi 
teisi sätteid tuleks üle võtta ja rakendada 
proportsionaalselt vastavalt iga riigi 
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oludele ja võttes arvesse asjaolu, et 
nimetatud liikmesriikidel ei ole 
tuumaseadmeid, kuid tagades, et valitsus ja 
pädevad asutused osutaksid 
tuumaohutusele asjakohast tähelepanu.

oludele ja võttes arvesse asjaolu, et 
nimetatud liikmesriikidel ei ole 
tuumaseadmeid, kuid tagades, et valitsus ja 
pädevad asutused osutaksid 
tuumaohutusele asjakohast tähelepanu. 
Nendel liikmesriikidel, kelle territooriumil 
ei ole tuumajaamasid, on õigus osaleda 
naabruses asuvate liikmesriikide poolt 
läbi viidavates hindamistes.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Vastavalt direktiivile 
2009/71/Euratom peavad liikmesriigid 
kehtestama tuumaseadmete tuumaohutuse 
riikliku õigusliku, reguleeriva ja 
korraldusliku raamistiku (edaspidi „riiklik 
raamistik”) ja tagama selle toimimise. 
Liikmesriikide pädevusse jääb selle 
otsustamine, kuidas tuumaohutusnõuete 
sätted vastu võetakse ning millise vahendi 
abil neid kohaldatakse.

(41) Vastavalt direktiivile 
2009/71/Euratom peavad liikmesriigid 
kehtestama tuumaseadmete tuumaohutuse 
riikliku õigusliku, reguleeriva ja 
korraldusliku raamistiku (edaspidi „riiklik 
raamistik”) ja tagama selle toimimise. 
Liikmesriikide pädevusse jääb selle 
otsustamine, kuidas tuumaohutusnõuete 
sätted vastu võetakse ning millise vahendi 
abil neid kohaldatakse, ning komisjon 
tagab, et need sätted võetakse 
nõuetekohaselt üle.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Demokraatia edendamiseks tuleks 
tuumaenergia ning eriti tuumaohutuse 
teemat käsitleda Euroopa Liidu lepingu 
raames, järgides seadusandlikku 
tavamenetlust.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -2 (uus)
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-2) Artikli 1 punkti b muudetakse 
järgmiselt:

„b) tagada, et liikmesriigid kehtestaksid
kõrgetasemelise tuumaohutuse 
asjakohase siseriikliku korra töötajate ja 
muu elanikkonna kaitseks tuumaseadmete 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

„b) tagada, et liikmesriigid teeksid kõik 
vajalikud siseriiklikud korraldused, et 
kaitsta töötajaid ja muud elanikkonda 
kõige kõrgemal tasemel tuumaseadmete 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(c) tagada, et liikmesriigid kehtestaksid 
asjakohased riiklikud meetmed, et 
tuumaseadmete kavandamine, asukoha 
valik, projekteerimine, ehitamine, 
kasutusse võtmine, käitamine ja tegevuse 
lõpetamine toimuks nii, et ei tekiks
lubamatut radioaktiivset pihkumist.”

„(c) tagada, et liikmesriigid kehtestaksid
kõik vajalikud meetmed, et tuumaseadmete 
kavandamine, asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamine, kasutusse 
võtmine, käitamine, kontrollimine, 
parandamine või tegevuse lõpetamine 
toimuks nii, et ei tekiks lubamatut 
radioaktiivset pihkumist.”

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine punkt:

(d) edendada ja tõhustada 
tuumaohutuskultuuri

Or. en

Muudatusettepanek 89
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -4 (uus)
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-4) Artikli 3 lõiget 2 muudetakse 
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järgmiselt:

„2) "tuumaohutus" – õigete 
käitamistingimuste saavutamine, avariide 
ärahoidmine ja nende tagajärgede 
leevendamine, mille tulemuseks on 
töötajate ja muu elanikkonna kaitse 
tuumaseadmete ioniseerivast kiirgusest 
tulenevate ohtude eest;

„2) „tuumaohutus” – õigete 
käitamistingimuste saavutamine, avariide 
ärahoidmine või nende tagajärgede 
leevendamine, mille tulemuseks on 
töötajate, elanikkonna ja keskkonna kaitse 
tuumaseadmest pärineva kiirgusohu eest;

Or. fr

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärki silmas pidades, tuleks komisjoni tuumaohutuse määratlus viia 
täielikku kooskõlla IAEA määratlusega (vt IAEA ohutussõnastik, 2007. aasta väljaanne, lk 
133). Nimetatud määratluses viidatakse selgelt keskkonna kaitsele kui tuumaohutuse 
põhielemendile, mis on seotud ka õiguslikku alust puudutava küsimusega.

Muudatusettepanek 90
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „tavapäratu juhtum” – ettekavatsemata 
juhtum, mille tagajärjed või tekkida võivad 
tagajärjed ei ole kaitse või tuumaohutuse 
seisukohast tähtsusetud;

7. „tavapäratu juhtum” – ettekavatsemata 
juhtum, mille tagajärjed või tekkida võivad 
tagajärjed võivad seada ohtu kaitse või 
tuumaohutuse;

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „õnnetus” – igasugune ettenägematu 
juhtum, sealhulgas käitamisvigade, 
seadmete rikete ja muude probleemide 
tõttu tekkinud juhtum, mille tagajärjed või 
tekkida võivad tagajärjed ei ole kaitse või 
tuumaohutuseseisukohast tähtsusetud;

8. „õnnetus” – igasugune ettenägematu 
juhtum, sealhulgas käitamisvigade, 
seadmete rikete ja muude probleemide 
tõttu tekkinud juhtum, mille tagajärged või 
tekkida võivad tagajärged võivad seada
ohtu kaitse või tuumaohutuse;

Or. fr

Muudatusettepanek 92
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. „õnnetust põhjustavad tingimused” –
tavapärasest tööst kõrvalekaldumised, 
mida esineb harvem ja mis on tõsisemad 
kui ettearvatavad käitamisjuhtumid, ning 
mis hõlmavad projekteerimisel arvesse 
võetud õnnetusi ning projekteerimisel 
mittearvestatavaid õnnetusi;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „praktiliselt võimatu” – olukord, mille 
teke on füüsiliselt võimatu või võib seda 
suure usaldusväärsusega pidada äärmiselt 
ebatõenäoliseks;

11. „praktiliselt võimatu” – olukord, mille 
teke on füüsiliselt võimatu;

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „põhimõtteliselt võimalik” – lisaks hea 
inseneritava järgimisele tuleks 
tuumaelektrijaama kavandamisel, 
kasutusele võtmisel, käitamisel ja selle 
tegevuse lõpetamisel üritada leida veel 
meetmeid ohutuse suurendamiseks ohtude 
vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks 
rakendada, välja arvatud juhul, kui on 
võimalik näidata nende 
ebaproportsionaalsust võrreldes 
saavutatava ohutusega;

12. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 95
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „põhimõtteliselt võimalik” – lisaks hea 
inseneritava järgimisele tuleks 
tuumaelektrijaama kavandamisel, 
kasutusele võtmisel, käitamisel ja selle 
tegevuse lõpetamisel üritada leida veel 
meetmeid ohutuse suurendamiseks ohtude 
vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks 
rakendada, välja arvatud juhul, kui on 
võimalik näidata nende 
ebaproportsionaalsust võrreldes 
saavutatava ohutusega;

12. „põhimõtteliselt võimalik” – lisaks hea 
inseneritava järgimisele tuleks 
tuumaelektrijaama kavandamisel, 
kasutusele võtmisel, käitamisel ja selle 
tegevuse lõpetamisel üritada leida veel 
meetmeid ohutuse suurendamiseks ohtude 
vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks 
rakendada, välja arvatud juhul, kui riiklik 
reguleeriv asutus tunnistab, et need on
ebaproportsionaalsed, võrreldes 
saavutatava ohutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „põhimõtteliselt võimalik” – lisaks hea 
inseneritava järgimisele tuleks 
tuumaelektrijaama kavandamisel, 
kasutusele võtmisel, käitamisel ja selle 
tegevuse lõpetamisel üritada leida veel 
meetmeid ohutuse suurendamiseks ohtude 
vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks 
rakendada, välja arvatud juhul, kui on 
võimalik näidata nende 
ebaproportsionaalsust võrreldes 
saavutatava ohutusega;

12. „põhimõtteliselt võimalik” – lisaks hea 
inseneritava järgimisele tuleks 
tuumaelektrijaama kavandamisel, 
kasutusele võtmisel, käitamisel ja selle 
tegevuse lõpetamisel üritada leida veel 
meetmeid ohutuse suurendamiseks ohtude 
vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks 
rakendada iga kord, kui nad aitavad kaasa 
ohutuse saavutamisele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 97
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „projekteerimistingimused” –
tingimused ja juhtumid, mida tuleb 
kindlasti arvesse võtta seadme 
projekteerimisele kehtestatud kriteeriumide 
kohaselt, et ohutussüsteemide kavapärase 
töö korral tuleks seade selliste tingimuste 
ja olude korral toime, ületamata lubatud 
piirnorme;

13. „projekteerimistingimused” –
tingimuste ja juhtumite kumulatiivne 
mõju, mida tuleb kindlasti arvesse võtta 
seadme projekteerimisele kehtestatud 
kriteeriumide kohaselt, et tuleks seade 
selliste tingimuste ja olude korral toime;

Or. fr

Muudatusettepanek 98
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „projekteerimisel arvessevõetav 
õnnetus” – õnnetuse tingimused, millega 
toimetulekuks vastavalt kehtestatud 
tingimustele on seade projekteeritud ja 
mille korral kütusega ja radioaktiivse 
pihkumisega seotud kahjustused jäävad 
normi piiresse;

14. „projekteerimisel arvessevõetav 
õnnetus” – õnnetus, mis põhjustab
õnnetuse tingimused, mille jaoks on
vastavalt kehtestatud 
projekteerimistingimustele ja 
konservatiivsetele meetoditele seade 
projekteeritud, et radioaktiivne pihkumine 
jääks vastuvõetavatesse piiridesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 99
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „projekteerimisel mittearvestatav 
õnnetus” – õnnetus, mis võib juhtuda, 
kuid mida ei võeta projekteerimisel täies 
ulatuses arvesse, sest seda peetakse liiga 
vähetõenäoliseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „projekteerimisel mittearvestatav 
õnnetus” – õnnetus, mis võib juhtuda, 
kuid mida ei võeta projekteerimisel täies 
ulatuses arvesse, sest seda peetakse liiga 
vähetõenäoliseks;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 101
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. „projekteerimisel mittearvestatav 
õnnetusˮ – sellised õnnetust põhjustavad 
tingimused, mida ei ole projekteerimisel 
arvesse võetud, kuid mida on võetud 
arvesse rajatise projekteerimisel parima 
olemasoleva hindamismetoodika järgi, et 
radioaktiivne pihkumine jääks 
vastuvõetavatesse piiridesse. 
Projekteerimisel mittearvestatavad 
õnnetused peaksid hõlmama tõsist 
õnnetust põhjustavaid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 102
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – lõige 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „kontrollimine” – uurimisprotsess, 
mille raames tehakse kindlaks, et süsteemi 
etappi kuuluvad toodete, süsteemi osade, 
meetodi, arvutusvahendi, 
arvutiprogrammi, arenduse ja tootmise 
puhul täidetakse kõiki eelneva etapi 
nõudeid;  

Or. en

Muudatusettepanek 103
Elena Băsescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tuumaseadmete ohutuse tagamiseks riikliku 
õigusliku, reguleeriva ja korraldusliku 
raamistiku (edaspidi „riiklik raamistik”), 
mille abil määratakse kindlaks asjaomaste 
riiklike asutuste vastutus ja 
koordineeritakse nende vahelist tööd, ning 
tagavad selle raamistiku toimimise. 
Riiklikus raamistikus sätestatakse eelkõige:

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tuumaseadmete ohutuse tagamiseks riikliku 
õigusliku, reguleeriva, haldusalase ja 
korraldusliku raamistiku (edaspidi „riiklik 
raamistik”), mille abil määratakse kindlaks 
asjaomaste riiklike asutuste vastutus ja 
koordineeritakse nende vahelist tööd, ning 
tagavad selle raamistiku toimimise. 
Riiklikus raamistikus sätestatakse eelkõige:

Or. ro

Muudatusettepanek 104
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 4 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(d a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid tagavad, et siseriiklikku 
raamistikku säilitatakse ja vajadusel ka
täiustatakse, võttes arvesse 
käitamiskogemusi, tuumaseadmete 
käitamise ohutusanalüüside andmeid, 
tehnoloogia arengut ja ohutusuuringute 
tulemusi, kui need on kättesaadavad ja 
asjakohased.

„2. Liikmesriigid tagavad, et siseriiklikku 
raamistikku säilitatakse ja täiustatakse 
korrapäraste ajavahemike järel ja niipea 
kui käitamiskogemused, tuumaseadmete 
käitamise ohutusanalüüside andmed, 
tehnoloogia arengut ja ohutusuuringuid 
käsitlevad tulemused on kättesaadavad.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:ET:PDF)
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Muudatusettepanek 105
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädev reguleeriv asutus oleks 
funktsionaalselt eraldatud muudest ava- ja 
eraõiguslikest üksustest, kes on seotud 
tuumaenergia edendamise, kasutamise või 
elektrienergia tootmisega;

a) pädev reguleeriv asutus oleks õiguslikult 
ja funktsionaalselt eraldatud muudest ava-
ja eraõiguslikest üksustest, kes on seotud 
tuumaenergia edendamise, kasutamise või 
elektrienergia tootmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

pädev reguleeriv asutus oleks 
funktsionaalselt eraldatud muudest ava- ja 
eraõiguslikest üksustest, kes on seotud 
tuumaenergia edendamise, kasutamise või 
elektrienergia tootmisega;

pädev reguleeriv asutus oleks 
funaktsionaalselt ja õiguslikult eraldatud 
muudest ava- ja eraõiguslikest üksustest, 
kes on seotud tuumaenergia edendamise, 
kasutamise või elektrienergia tootmisega;

Or. nl

Muudatusettepanek 107
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) pädeval reguleerival asutusel oleksid 
oma eelarveeraldised ja et ta oleks oma 
eelarve kasutamisel sõltumatu. Riiklikus 
raamistikus tuleb täpselt määratleda 
rahastamise mehhanism ja eelarveeraldiste 
tegemine;

d) pädeval reguleerival asutusel oleksid 
oma eelarveeraldised ja et ta oleks oma 
eelarve kasutamisel sõltumatu. Riiklikus 
raamistikus tuleb täpselt määratleda 
rahastamise mehhanism ja eelarveeraldiste 
tegemine ning raamistik peaks sisaldama 
uute teadmiste, kogemuste ja oskuste 
lisamise ning olemasolevate teadmiste, 
kogemuste ja oskuste haldamise sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) pädev reguleeriv asutus võtab 
juhtivatele ametipostidele 
(peadirektoraadid ja direktoraadid) tööle 
vajaliku kvalifikatsiooniga ning vajalike 
kogemuste ja erialaste teadmistega 
inimesed, kes ei ole varem või vähemalt 
viimase kümne aasta jooksul töötanud 
juhtival kohal mõnes muus avaliku 
sektori või erasektori üksuses, mis tegeleb 
tuumaenergia edendamise, tootmise või 
kasutamisega; 

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv nõutava ettevalmistusega, 
kogenud ja nõutavate teadmistega 
töötajaid;

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv oma kohustuste täitmiseks 
vajaliku ettevalmistuse, kogemuste ja 
teadmistega töötajaid ning võimalus 
kasutada väliseid teaduslikke ja tehnilisi 
ressursse ja toetavaid teadmisi, kui seda 
peetakse vajalikuks asutuse reguleeriva 
funktsiooni toetamiseks ning kooskõlas 
reguleerivate protsesside läbipaistvuse, 
sõltumatuse ja terviklikkuse 
põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv nõutava ettevalmistusega, 
kogenud ja nõutavate teadmistega
töötajaid;

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv töötajaid, kellel kõigil, eriti 
poliitiliselt ametisse nimetatud juhatuse 
liikmetel on nõutav ettevalmistus, 
kogemused ja nõutavad teadmised;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv nõutava ettevalmistusega, 
kogenud ja nõutavate teadmistega 
töötajaid;

e) pädeval reguleerival asutusel oleks 
vajalik arv nõutava ettevalmistusega, 
kogenud ja nõutavate teadmistega 
töötajaid, kellele tagatakse 
täiendkoolitused ning ka sõltumatus 
võimaliku huvide konflikti puhul;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädev reguleeriv asutus kuulub 
ohutuse ja kontrolliga tegelevasse 
sõltumatusse ja autonoomsesse Euroopa 
katusorganisatsiooni, mis tuleb asutada 
ning mille ainus eesmärk on üldise 
ohutuse tagamine. Katusorganisatsioon 
koosneb sõltumatutest ja tehniliselt 
sobivatest ekspertidest ning talle antakse 
piisavalt pädevusi ja volitusi, et koostada 
või võtta meetmeid, millega tagatakse 
võimalikult kõrge tuumaohutustase liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 113
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädeva reguleeriva asutuse 
juhtivtöötajad määratakse ametisse 
vastavalt selgelt määratletud menetlustele 
ja ametissemääramise nõuetele. Neid 
võidakse vabastada ametist oma ametiaja 
jooksul, eelkõige juhul, kui nad ei täida 
käesolevas artiklis esitatud sõltumatuse 
nõudeid või nad on siseriikliku õiguse 
järgi mõistetud süüdi üleastumises. 
Määratakse kindlaks asjakohane nn 
järelemõtlemisaeg ametikohtadel, mille 
puhul esineb võimalik huvide konflikt. 

Or. en

Muudatusettepanek 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nõuda loa omajalt riiklike tuumaohutuse 
nõuete ja asjaomase loaga kehtestatud 
tingimuste täitmist;

b) nõuda loa omajalt riiklike tuumaohutuse 
nõuete ja asjaomase loaga kehtestatud 
tingimuste täitmist; kui loa omaja 
ohutusnõudeid ei täida, on reguleerival 
asutusel võimalik loa omaja tegevus 
peatada; 

Or. en

Muudatusettepanek 115
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtta jõustamismeetmeid, sealhulgas 
tuumaseadme käitamise peatamine artikli 4 
lõikes 1 osutatud riiklikus raamistikus 
sätestatud tingimustel.

e) võtta jõustamismeetmeid, sealhulgas 
artikli 9a kohased karitused ja 
tuumaseadme käitamise peatamine artikli 4 
lõikes 1 osutatud riiklikus raamistikus 
sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) pädev reguleeriv asutus tagab 
nõuetekohased tingimused teadus- ja 
arendustegevuseks, mida on vaja vajaliku 
teadmusbaasi arendamiseks ja 
reguleerimisprotsessi asjatundliku 
haldamise toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nähakse ette, et loa omajal 
oleks esmavastutus tuumaseadme 
tuumaohutuse eest. Seda vastutust ei saa 
delegeerida.

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nähakse ette, et loa omajal 
oleks ainsana vastutus tuumaseadme 
tuumaohutuse eest. Seda vastutust ei saa 
edasi delegeerida. Tuumajaama käitajad 
ning tuumajäätmete käitlemisloa 
omanikud on täielikult kindlustatud ning 
käitajatel ja loaomanikud katavad 
täielikult kõik kindlustuskulud ning ka 
õnnetuste korral inimestele ja 
keskkonnale tekitatud kahjudest 
tulenevad kohustused ja kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nähakse ette, et loa omajal 
oleks esmavastutus tuumaseadme 
tuumaohutuse eest. Seda vastutust ei saa 
delegeerida.

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nähakse ette, et projekteerijal 
ja loa omajal oleks täielik vastutus
tuumaseadme tuumaohutuse eest. Seda 
vastutust ei saa edasi delegeerida.

Or. fr

Muudatusettepanek 119
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja mõistlikult saavutataval 
määral pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.”;

Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja mõistlikult saavutataval 
määral pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

2. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja mõistlikult saavutataval 
määral pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

2. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse loa 
omajaid pädeva reguleeriva asutuse 
järelevalvel korrapäraselt hindama, 
kontrollima ja pidevalt täiustama oma 
tuumaseadmete tuumaohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt d
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt, et nad kehtestaksid ja 
rakendaksid juhtimissüsteeme, milles on 
esmatähtsaks peetud tuumaohutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus regulaarselt 
kontrollib.

4. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt, et nad kehtestaksid ja 
rakendaksid juhtimissüsteeme, milles on 
esmatähtsaks peetud tuumaohutust, 
sealhulgas tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja tõhustamine, ning mida 
pädev reguleeriv asutus regulaarselt 
kontrollib.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt f
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse loa omajatelt 
piisavate rahaliste vahendite ja vajaliku 
ettevalmistuse, kogemuste ja oskustega 
tööjõu olemasolu, et täita käesoleva artikli 
lõigetes 1–4a ning käesoleva direktiivi 
artiklites 8a–8d sätestatud kohustusi seoses 
tuumaseadme ohutusega. Need kohustused 
kehtivad ka allhankijate töötajate kohta.

5. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse loa omajatelt 
piisavate rahaliste vahendite ja vajaliku 
ettevalmistuse, kogemuste ja oskustega 
tööjõu olemasolu, et täita käesoleva artikli 
lõigetes 1–4a ning käesoleva direktiivi 
artiklites 8a–8d sätestatud kohustusi seoses 
tuumaseadme ohutusega, sealhulgas selle 
tegevuse lõpetamise ajal ning pärast 
tegevuse lõpetamist. Need kohustused 
kehtivad ka allhankijate töötajate kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse kõigilt asjaosalistelt, 
et nad korraldaksid koolitust ja väljaõpet 
kõigile oma töötajatele, kelle vastutusalas 
on tuumaohutus, tuumaseadmed, 
kohapealne valmisolek ja hädaolukorras 
tegutsemine, et anda neile vastastikku 
tunnustatud tuumaohutusalaseid teadmisi ja 
oskusi, neid säilitada ja ajakohastada.

Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse kõigilt asjaosalistelt, 
et nad korraldaksid koolitust, 
täiendkoolitusi ja väljaõpet kõigile oma 
töötajatele, kelle vastutusalas on 
tuumaohutus, tuumaseadmed, kohapealne 
valmisolek ja hädaolukorras tegutsemine, 
et anda neile vastastikku tunnustatud 
tuumaohutusalaseid teadmisi ja oskusi, 
neid säilitada ja ajakohastada.

Or. ro
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Muudatusettepanek 125
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse kõigilt asjaosalistelt, 
et nad korraldaksid koolitust ja väljaõpet 
kõigile oma töötajatele, kelle vastutusalas 
on tuumaohutus, tuumaseadmed, 
kohapealne valmisolek ja hädaolukorras 
tegutsemine, et anda neile vastastikku 
tunnustatud tuumaohutusalaseid teadmisi ja 
oskusi, neid säilitada ja ajakohastada.

Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse kõigilt asjaosalistelt, 
et nad korraldaksid koolitust ja väljaõpet 
kõigile oma töötajatele ja alltöövõtjatele, 
kelle vastutusalas on tuumaohutus, 
tuumaseadmed, kohapealne valmisolek ja 
hädaolukorras tegutsemine, et anda neile 
vastastikku tunnustatud 
tuumaohutusalaseid teadmisi ja oskusi, 
neid säilitada ja ajakohastada.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tuumaseadmete 
tuumaohutusega seotud ohtudest antakse 
ajakohastatud ja õigeaegset teavet 
töötajatele ja elanikkonnale, pöörates eriti 
tähelepanu seadmete läheduses elavatele 
inimestele.

Liikmesriigid tagavad, et tuumaseadmete 
tuumaohutusega seotud ohtudest antakse 
ajakohastatud ja õigeaegset teavet 
töötajatele ja elanikkonnale, pöörates eriti 
tähelepanu seadmete läheduses elavatele 
inimestele. Tuleb tagada ulatuslik ja 
läbipaistev kommunikatsiooniprotsess, 
ELi kodanikke korrapäraselt teavitades ja 
nendega konsulteerides. 

Or. de
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Muudatusettepanek 127
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tuumaseadmete 
tuumaohutusega seotud ohtudest antakse 
ajakohastatud ja õigeaegset teavet 
töötajatele ja elanikkonnale, pöörates eriti 
tähelepanu seadmete läheduses elavatele 
inimestele.

Liikmesriigid tagavad, et tuumaseadmete 
tuumaohutusega seotud ohtudest antakse 
reaalajas ajakohastatud teavet töötajatele, 
kodanikuühiskonnale ja elanikkonnale, 
pöörates eriti tähelepanu seadmete 
läheduses elavatele inimestele.

Or. fr

Muudatusettepanek 128
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist tavapäratute juhtumite 
ja õnnetuste korral.

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab 
tähelepanuväärseid juhtumeid, nagu 
asukoha valimine, ehitamine, 
laiendamine, kasutusse võtmine, 
käitamine, käitamine pärast 
projekteerimisel määratud kasutusea 
ületamist, lõplik sulgemine ja tegevuse 
lõpetamine. 
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Or. en

Muudatusettepanek 129
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist tavapäratute juhtumite 
ja õnnetuste korral.

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, nõupidamist töötajate ja 
üldsusega ning töötajate ja üldsuse 
teavitamist tavapäratute juhtumite ja 
õnnetuste korral.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist tavapäratute juhtumite 

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist õnnetuste korral.
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ja õnnetuste korral.

Or. en

Selgitus

Mõistet „tavapäratu juhtumˮ ei kasutata siin samas tähenduses kui IAEA sõnastikus. On 
olemas kaks rajatise põhiolukorda: tööolukord ja õnnetuse tingimused. Esimesest ei pea aru 
andma.

Muudatusettepanek 131
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mis hõlmab ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist tavapäratute juhtumite
ja õnnetuste korral.

Esimeses lõigus kehtestatud kohustus 
tähendab ka, et pädev reguleeriv asutus ja 
loa omajad arendavad, avalikustavad ja 
viivad ellu oma vastutusvaldkonna 
läbipaistvusstrateegiat, mille 
konsulteerimisprotsessid hõlmavad ka 
teavitamist tuumaseadme tavalises 
tööolukorras, vabatahtlikku nõupidamist 
töötajate ja üldsusega ning töötajate ja 
üldsuse teavitamist vahejuhtumite ja 
õnnetuste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 3



AM\1019806ET.doc 63/103 PE529.779v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antakse võimalus varakult ja tõhusalt 
osaleda tuumaseadmete lubade andmise 
menetluses kooskõlas asjakohaste liidu ja 
riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

3. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antakse võimalus varakult ja tõhusalt 
osaleda tuumaseadmete lubade andmise 
menetluses ja nende tööohutuse 
parandamisel kooskõlas Århusi
konventsiooniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antakse võimalus varakult ja tõhusalt 
osaleda tuumaseadmete lubade andmise 
menetluses kooskõlas asjakohaste liidu ja 
riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

3. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antakse võimalus varakult ja tõhusalt 
osaleda tuumaseadmete keskkonnamõju 
hindamisel kooskõlas asjakohaste liidu ja 
riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Edit Herczog, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et 
tuumaelektrijaamade asukohad valitakse,

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumarajatised 
projekteeritakse, ehitatakse, neid käitatakse 
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tuumajaamad projekteeritakse, ehitatakse, 
võetakse kasutusele, käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et:

ja nende tegevus lõpetatakse nii, et 
ennetada õnnetusi ning õnnetuse 
toimumise korral leevendada selle 
tagajärgi ja hoida ära ulatuslik 
pikaajaline saastumine väljaspool rajatist 
järgmiste abinõudega:

Or. en

Selgitus

Uute tuumarajatiste ohutuseesmärgid pakkus välja ENSREG ning need põhinevad WENRA 
tööl.  Kuid kui need sätestatakse õiguslikult siduvas dokumendis, tuleb neid rohkem selgitada 
ja tuleb koostada suunised nende tõlgendamiseks.

Muudatusettepanek 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et 
tuumaelektrijaamade asukohad valitakse, 
tuumajaamad projekteeritakse, ehitatakse, 
võetakse kasutusele, käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et:

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumarajatiste 
asukohad valitakse, rajatised
projekteeritakse, ehitatakse, võetakse 
kasutusele, neid käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et ennetada 
õnnetusi ning õnnetuse toimumise korral 
leevendada selle tagajärgi ja hoida ära 
ulatuslik pikaajaline saastumine 
väljaspool rajatist järgmiste abinõudega:

Or. en

Muudatusettepanek 136
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et 
tuumaelektrijaamade asukohad valitakse, 
tuumajaamad projekteeritakse, ehitatakse, 
võetakse kasutusele, käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et:

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumarajatiste
asukohad valitakse, rajatised
projekteeritakse, ehitatakse, võetakse 
kasutusele, neid käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et ennetada 
võimalikku radioaktiivse saaste pihkumist
järgmiste abinõudega:

Or. en

Selgitus

Tavaliselt kasutatakse „ennetamise” mõistet. Pealegi eeldab ennetamine juba definitsiooni 
poolest tegutsemist enne tulevast sündmust või seda sündmust eeldades. Vältimine on vaid 
ennetamise sünonüüm ja „vältimise” mõiste ei eelda mingit eelnevat tegevust. Võimaliku 
radioaktiivse pihkumise ennetamine on nii keeleliselt kui ka funktsionaalselt sobivam mõiste.

Muudatusettepanek 137
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et 
tuumaelektrijaamade asukohad valitakse, 
tuumajaamad projekteeritakse, ehitatakse, 
võetakse kasutusele, käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et:

1. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumarajatiste
asukohad valitakse, rajatised
projekteeritakse, ehitatakse, võetakse 
kasutusele, neid käitatakse ja nende 
tegevus lõpetatakse nii, et vältida 
radioaktiivse saaste pihkumist järgmiste 
abinõudega:

Or. fr
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Muudatusettepanek 138
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) radioaktiivse pihkumise võimalus 
hoitakse ära, kõrvaldades kõik õnnetuste 
jadad, mis põhjustaksid varajast või 
ulatuslikku pihkumist;

a) praktiliselt kõrvaldatakse kõik 
õnnetuste jadad, mis põhjustaksid 
pihkumist;

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) õnnetuste puhul, mida ei saa välistada 
projekteerimismeetmetega, hoitakse ära 
radioaktiivse pihkumise võimalus, nii et 
kaitsemeetmeid üldsuse kaitseks oleks vaja 
ainult piiratud alal ja piiratud ajavahemikus 
ning et selliste meetmete võtmiseks oleks 
piisavalt aega ning et selliste õnnetuste 
sagedus oleks võimalikult väike.

b) rakendatakse projekteerimismeetmeid
nii, et kaitsemeetmeid üldsuse kaitseks 
oleks vaja ainult piiratud alal ja piiratud 
ajavahemikus ning et selliste meetmete 
võtmiseks oleks piisavalt aega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 140
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom 
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki kohaldataks
olemasolevate tuumarajatiste suhtes 
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärgi kohaldamist tuumarajatiste 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 141
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom 
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki kohaldataks
olemasolevate tuumarajatiste suhtes 
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide kohaldamist uute reaktorite 
suhtes ning olemasolevate tuumarajatiste 
puhul nende eesmärgiks võtmist 
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis ei tehta vahet uutel ja senistel rajatistel, reaktoritel ja muudel rajatistel 
Komisjoni pakutud artikli 8a lõike 2 sõnastus küll viitab selles suunas, kuid „mõistlikult 
saavutatava” tähendus selles on liiga ebamäärane.
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Muudatusettepanek 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki kohaldataks 
olemasolevate tuumarajatiste suhtes
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärkide kohaldamist uute reaktorite 
suhtes ning olemasolevate tuumarajatiste 
puhul nende eesmärgiks võtmist 
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki kohaldataks 
olemasolevate tuumarajatiste suhtes 
mõistlikult saavutatavas ulatuses.

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki:

a) kohaldatakse tuumarajatiste suhtes, 
mille ehitusluba antakse esmakordselt 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist;

b) kasutatakse võrdlusraamistikuna kõige 
eesrindlikumate ohutusalaste täiustuste 
tegemiseks olemasolevatel 
tuumarajatistel, sealhulgas artikli 8c lõike 
1 punktis b nimetatud korrapäraste 
ohutusülevaatuste käigus.
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Or. en

Muudatusettepanek 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) paikneksid sellises kohas, et kui on 
võimalik, välditakse väliseid looduslikke 
ohtusid ja inimtegevusest põhjustatud 
ohtusid ja minimeeritakse nende mõju;

a) paikneksid sellises kohas, kus välditakse 
väliseid looduslikke ja inimtegevusest 
põhjustatud ohtusid ja minimeeritakse 
nende mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) paikneksid sellises kohas, et kui on 
võimalik, välditakse väliseid looduslikke 
ohtusid ja inimtegevusest põhjustatud 
ohtusid ja minimeeritakse nende mõju;

a) paikneksid selliselt, et vältida väliseid 
looduslikke ja inimtegevusest põhjustatud 
ohtusid ja ennetada nende mõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt b – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) töötajate ja üldsuse kiirgusdoosid ei 
ületaks ettenähtud norme ning oleksid nii 
väikesed, kui võimalik ja mõistlik;

i) töötajate ja üldsuse kiirgusdoosid ei 
ületaks ettenähtud norme;

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – punkt b – alapunkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tavapäratuid juhtumeid tekiks nii vähe, 
kui võimalik;

ii) tavapäratud juhtumid oleksid 
välistatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – punkt b – alapunkt iii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) õnnetuse kontrolli alt väljumise iii) õnnetuse kontrolli alt väljumise 
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võimalust vähendatakse, tugevdades 
tuumaseadme valmisolekut tõhusalt hallata 
tavapäratuid juhtumeid;

võimalus välistatakse, tugevdades 
tuumarajatise valmisolekut tõhusalt hallata 
ja kontrollida kõiki ilmneda võivaid 
juhtumeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kahjulike tagajärgedega tavapäratute 
sündmuste ja projekteerimisel 
arvessevõetavate võimalike õnnetuste mõju 
leevendatakse ning seadmest väljapoole
kiirgusmõju ei ulatuks või see oleks 
minimaalne;

iv) kahjulike tagajärgedega tavapäratute 
sündmuste ja projekteerimisel 
arvessevõetavate võimalike õnnetuste mõju 
leevendatakse, nii et nende esinemise 
korral on tagatud, et kiirgusmõju ei ulatu 
väljapoole;

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – punkt b – alapunkt v 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) hoitaks ära, kui võimalik, väliseid 
looduslikke ohtusid ja inimtegevusest 
põhjustatud ohtusid ja nende mõju 
minimeeritaks.

v) hoitakse ära välised looduslikud ja 
inimtekkelised ohud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 151
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8b – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) hoitaks ära, kui võimalik, väliseid 
looduslikke ohtusid ja inimtegevusest 
põhjustatud ohtusid ja nende mõju 
minimeeritaks.

v) võimalust mööda hoitakse ära välised 
looduslikud ja inimtekkelised ohud ja 
nende mõju hoitakse nii madalal tasemel, 
kui see on mõistlikult saavutatav.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hindaks korrapäraselt, milline on 
tuumaseadme kiirgusmõju, mis avaldub 
töötajatele, üldsusele, õhule, veele ja 
pinnasele nii tavapärase töö kui ka 
õnnetuse tingimustes;

a) hindaks korrapäraselt, milline on 
tuumarajatise kiirgusmõju, mis avaldub 
töötajatele, üldsusele ja keskkonnale nii 
tavapärase töö kui ka õnnetuse tingimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hindaks korrapäraselt, milline on 
tuumaseadme kiirgusmõju, mis avaldub 
töötajatele, üldsusele, õhule, veele ja 
pinnasele nii tavapärase töö kui ka 
õnnetuse tingimustes;

a) hindaks korrapäraselt ja vähemalt kord 
viie aasta jooksul, milline on 
tuumarajatise kiirgusmõju, mis avaldub 
töötajatele, üldsusele, õhule, veele ja 
pinnasele nii tavapärase töö kui ka 
õnnetuse tingimustes;

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) korrapärasel ohutusülevaatusel 
määratleks, dokumenteeriks ja hindaks 
uuesti, vähemalt iga kümne aasta järel, 
tuumaseadme projekteerimistingimusi 
ning teeks projekteerimistingimuste 
laiendatud analüüsi, tagamaks, et 
rakendataks kõiki mõistlikke 
parandusmeetmeid;

b) korrapärasel ohutusülevaatusel 
määratleks, dokumenteeriks ja hindaks 
uuesti, vähemalt iga viie aasta järel, 
tuumarajatise projekteerimistingimusi (kui 
seda ei tehta, rajatis suletakse) ning teeks 
projekteerimistingimuste laiendatud 
analüüsi, tagamaks et rakendatakse kõiki 
mõistlikke parandusmeetmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 155
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) korrapärasel ohutusülevaatusel 
määratleks, dokumenteeriks ja hindaks 
uuesti, vähemalt iga kümne aasta järel, 
tuumaseadme projekteerimistingimusi 
ning teeks projekteerimistingimuste 
laiendatud analüüsi, tagamaks, et 
rakendataks kõiki mõistlikke 
parandusmeetmeid;

b) korrapärasel ohutusülevaatusel 
määratleks, dokumenteeriks ja hindaks 
uuesti, vähemalt iga kaheksa aasta järel, 
tuumarajatise projekteerimistingimusi 
ning teeks projekteerimistingimuste 
laiendatud analüüsi, tagamaks et 
rakendatakse kõiki mõistlikke 
parandusmeetmeid;

Or. en

Selgitus

Et tehnilist ja sotsiaalset arengut piisavalt õigeaegselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 156
Béla Kovács

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagaks, et projekteerimistingimuste 
laiendatud analüüs hõlmataks kõiki 
õnnetusi, juhtumeid ja nende koosmõju, sh 
sisemisi ja väliseid looduslikke ja 
inimtegevusest põhjustatud ohtusid ja 
raskeid õnnetusi, mis võivad viia selliste 
tingimusteni, millega ei ole 
projekteerimisel arvessevõetud õnnetuste 
puhul tegemist;

c) püüaks tagada, et
projekteerimistingimuste laiendatud 
analüüs hõlmaks kõiki õnnetusi, juhtumeid 
ja nende koosmõju, sh sisemisi ja väliseid 
looduslikke ja inimtekkelisi ohtusid ja 
raskeid õnnetusi, mis võivad viia selliste 
tingimusteni, millega ei ole 
projekteerimisel arvessevõetud õnnetuste 
puhul tegemist;

Or. hu
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Muudatusettepanek 157
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) korraldab tuumaseadmete erakorralise 
ohutusülevaatuse, kui pädev reguleeriv 
asutus leiab, et seadme esialgselt määratud 
kasutusiga hakkab lõppema ning kui sellise 
seadme kohta on esitatud kasutusea 
pikendamise taotlus.

f) korraldaks tuumarajatise erakorralise 
ohutusülevaatuse, kui pädev reguleeriv 
asutus leiab, et rajatise esialgselt määratud 
kasutusiga hakkab lõppema, ning võtaks 
kõik reguleeriva asutuse nõutud meetmed 
projekteerimisel arvessevõtmata õnnetuste 
ennetamiseks, enne kui kasutusea 
pikendamise taotlus rahuldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) korraldab tuumaseadmete erakorralise 
ohutusülevaatuse, kui pädev reguleeriv 
asutus leiab, et seadme esialgselt määratud 
kasutusiga hakkab lõppema ning kui sellise 
seadme kohta on esitatud kasutusea 
pikendamise taotlus.

(f) korraldab tuumarajatise erakorralise 
ohutusülevaatuse, kui pädev reguleeriv 
asutus leiab, et rajatise esialgselt määratud 
kasutusiga hakkab lõppema ning kui sellise 
rajatise kohta on esitatud kasutusea 
pikendamise taotlus. Kasutusea 
pikendamise taotluse rahuldamise korral 
lühendatakse punktides a ja b osutatud 
tähtaegu kahe aasta võrra.

Or. fr
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Muudatusettepanek 159
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumaseadme 
ehitamiseks ja/või tööks loa andmine või 
loa läbivaatamine põhineb asjakohasel 
kohapealsel ja seadme eripära arvestaval 
ohutushinnangul.

2. Liikmesriigid tagavad, et riikliku 
raamistikuga nõutakse, et tuumarajatise 
ehitamiseks ja/või tööks loa andmine või 
loa läbivaatamine põhineb asjakohasel 
kohapealsel ja seadme eripära arvestaval 
ohutushinnangul, millele eelneb 
inspekteerimine riigiasutuse poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) koostab kohapeal hädaolukorras 
tegutsemise plaani ja ajakohastab 
korrapäraselt seda plaani,

a) koostab kohapeal hädaolukorras 
tegutsemise plaani ja ajakohastab 
korrapäraselt vähemalt iga viie aasta 
tagant seda plaani,

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) mille peab kooskõlastama kõigi teiste 
asjaomaste asutustega ja milles tuleb 
arvestada varasemate raskete õnnetuste 
(kui neid juhtub) kogemusi;.

ii) mille peab kooskõlastama kõigi teiste 
asjaomaste asutustega ja milles tuleb 
arvestada võimalike varasemate raskete 
õnnetuste kogemusi koos vajaduse korral 
kohalike elanike evakueerimisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt 2 – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) milles võetakse arvesse läheduses 
paiknevatest teistest ohtlikest (Seveso III 
tüüpi) tööstusrajatistest tingitud 
kumuleeruvaid riske;

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) rajab kohapealse hädaolukorras 
tegutsemise keskuse, mis on looduslike 
ohtude ja kiirguse eest piisavalt kaitstud, 
nii et selles on võimalik elada;

f) rajab kohapealse hädaolukorras 
tegutsemise keskuse, mis on looduslike 
ohtude ja kiirguse eest piisavalt kaitstud, 
nii et selles on kogu kriisijuhtimise kestel
võimalik elada;

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) lubab, võimaldab ja edendab üldsuse 
osalemist ning tuumaohutuse valdkonnas 
aktiivsete valitsusväliste organisatsioonide 
kaasamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) võtab hädaolukorras kaitsemeetmeid, et 
leevendada inimeste tervisele avalduda 
võivaid tagajärgi ning õhu, vee ja pinnase 
saastamist.

g) võtab hädaolukorras ohutus- ja 
turvameetmeid, et leevendada võimalikke 
tagajärgi inimtervisele ja keskkonnale.
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Or. en

Muudatusettepanek 166
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8d – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) võtab hädaolukorras kaitsemeetmeid, et 
leevendada inimeste tervisele avalduda 
võivaid tagajärgi ning õhu, vee ja pinnase 
saastamist.

g) võtab hädaolukorras kaitsemeetmeid, et 
ennetada inimeste tervisele avalduda 
võivaid tagajärgi ning õhu, vee ja pinnase 
saastamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike, Euroopa 
Parlamenti ja komisjoni. Parlamenti 
teavitatakse igal aastal tuumaohutuse 
alastest tulemustest, meetmetest ja 
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kavadest ning konsulteeritakse temaga 
neis küsimustes.

Or. de

Muudatusettepanek 168
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste 
tulemustest teavitatakse liikmesriike ja 
komisjoni.

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
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kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemused 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 170
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kaheksa aasta jooksul ise oma 
riiklikku raamistikku ja pädevaid 
reguleerivaid asutusi ning kutsuvad 
vähemalt kord kaheksa aasta jooksul oma 
riiklikku raamistikku ja/või pädevaid 
reguleerivaid asutusi hindama 
rahvusvahelised eksperdid. 
Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

Or. en

Selgitus

Et tehnilist ja sotsiaalset arengut küllalt aegsasti arvesse võtta.

Muudatusettepanek 171
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord kümne aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord 
kümne aasta jooksul oma riiklikku 
raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid 
asutusi hindama rahvusvahelised 
eksperdid. Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

1. Tuumaohutuse jätkuva parandamise 
eesmärgil hindavad liikmesriigid vähemalt 
kord viie aasta jooksul ise oma riiklikku 
raamistikku ja pädevaid reguleerivaid 
asutusi ning kutsuvad vähemalt kord viie
aasta jooksul oma riiklikku raamistikku 
ja/või pädevaid reguleerivaid asutusi 
hindama rahvusvahelised eksperdid. 
Eksperdihindamiste tulemustest 
teavitatakse liikmesriike ja komisjoni.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kuue aasta 
järel süsteemseid vastastikuseid temaatilisi 
kohapealseid eksperdihindamisi ning 
lepivad kokku nende rakendamise 
ajakava ja viisi. Sel eesmärgil 
liikmesriigid:

2. Tuumaohutuse jätkuvaks 
parandamiseks tagavad liikmesriigid, et 
kehtestatakse kord nende jurisdiktsiooni 
all olevate tuumarajatiste ohutusnäitajate 
perioodiliseks hindamiseks oma töötajate 
poolt, ning korraldavad nimetatud 
rajatiste rahvusvahelisi vastastikuseid 
eksperdihindamisi. Kõiki rajatisi 
kontrollitakse vähemalt kord kümne aasta 
jooksul

Or. en

Muudatusettepanek 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kuue aasta 
järel süsteemseid vastastikuseid 
temaatilisi kohapealseid 
eksperdihindamisi ning lepivad kokku 
nende rakendamise ajakava ja viisi. Sel 
eesmärgil liikmesriigid:

2. Liikmesriigid võivad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel ühiselt 
valida ühe või mitu tuumarajatiste 
tuumaohutusega seotud konkreetset 
teemavaldkonda. Seejärel tehakse 
ettepanek kehtiva rahvusvahelise 
missioonide korra raames neid valdkondi 
kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kuue aasta järel 
süsteemseid vastastikuseid temaatilisi 
kohapealseid eksperdihindamisi ning 
lepivad kokku nende rakendamise ajakava 
ja viisi. Sel eesmärgil liikmesriigid:

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kolme aasta 
järel süsteemseid vastastikuseid temaatilisi 
kohapealseid eksperdihindamisi ning 
lepivad kokku nende rakendamise ajakava 
ja viisi. Sel eesmärgil liikmesriigid:

Or. en

Muudatusettepanek 175
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11



PE529.779v01-00 84/103 AM\1019806ET.doc

ET

Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kuue aasta järel 
süsteemseid vastastikuseid temaatilisi 
kohapealseid eksperdihindamisi ning 
lepivad kokku nende rakendamise ajakava 
ja viisi. Sel eesmärgil liikmesriigid:

2. Liikmesriigid korraldavad pädevate 
reguleerivate asutuste toetusel 
korrapäraselt vähemalt iga kuue aasta järel 
süsteemseid vastastikuseid temaatilisi 
kohapealseid eksperdihindamisi ning 
lepivad kokku nende rakendamise viisi 
ühesuguse ajakava raames. Sel eesmärgil 
liikmesriigid:

Or. en

Muudatusettepanek 176
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete 
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida 
ühtegi teemat käesolevas lõikes sätestatud 
aja jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete 
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida 
ühtegi teemat käesolevas lõikes sätestatud 
aja jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida 
ühtegi teemat käesolevas lõikes sätestatud 
aja jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumarajatiste
tuumaohutuse alast teemat;

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt artiklile 5 tugevdab see ettepanek komisjoni volitusi. Tuumaohutuse eest 
vastutavad liikmesriikide reguleerivad asutused. Vaata Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri üldiste ohutuseeskirjade osa 1.2.8: „Et olla tegelikult iseseisev, 
peavad reguleerival asutusel olema talle pandud ülesannete täitmiseks piisavad volitused 
ning piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid.”

Muudatusettepanek 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida 
ühtegi teemat käesolevas lõikes sätestatud 
aja jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumarajatiste
tuumaohutuse alast teemat;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete 
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida ühtegi 
teemat käesolevas lõikes sätestatud aja 
jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumarajatiste 
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida ühtegi 
teemat käesolevas lõikes sätestatud aja 
jooksul, valib nõukogu koostöös Euroopa 
tuumaohutuse töörühmaga (ENSREG) 
ühe või mitu vastastikuste 
eksperdihindamiste teemat;

Or. en

Selgitus

Senise sõnastuse põhjal muutuks komisjon vaatlejast osalejaks, kellel on voli riiklike 
reguleerivate asutuste otsuseid muuta. Tugevate riiklike eeskirjade ja riiklike reguleerivate 
asutuste põhimõte on üks rahvusvahelise tuumaohutuse konventsiooni alustalasid. Komisjoni 
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soov oma pädevust suurendada viib huvide konfliktini riiklike reguleerivate asutustega. 
Niisugune „teine tasand” tekitaks segadust vastutuse jagunemise osas.

Muudatusettepanek 181
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
komisjoniga ühe või mitu tuumaseadmete
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühiselt valida ühtegi 
teemat käesolevas lõikes sätestatud aja 
jooksul, valib komisjon vastastikuste 
eksperdihindamiste teemad;

(a) valivad ühiselt, tihedas koostöös 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonidega ja komisjoni 
nõusolekul ühe või mitu tuumarajatiste
tuumaohutuse alast teemat; kui 
liikmesriigid ei suuda ühtegi komisjoni 
poolt heakskiidetud teemat käesolevas 
lõikes sätestatud aja jooksul ühiselt 
esitada, otsustab komisjon, millised on
vastastikuste eksperdihindamiste teemad;

Or. fr

Muudatusettepanek 182
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad koostöös loa omajatega 
kõnealuste teemade alusel riiklikke 
hindamisi ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad koostöös loa omajatega 
kõnealuste teemade alusel riiklikke 
hindamisi ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad koostöös loa omajatega 
kõnealuste teemade alusel riiklikke 
hindamisi ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

(b) hindavad, kuivõrd on valitud teemad 
käsitlemist leidnud ning vajaduse korral 
teostavad tihedas koostöös loa omajatega 
oma rajatiste riiklikku hindamist (mida 
omakorda hindab pädev reguleeriv 
asutus) ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad koostöös loa omajatega
kõnealuste teemade alusel riiklikke 
hindamisi ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

(b) teostavad tihedas koostöös loa omajate 
ja Euroopa tuumaohutuse töörühmaga
kõnealuste teemade alusel riiklikke 
hindamisi ja avalikustavad hindamise 
tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 186
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valivad ühiselt metoodika, korraldavad 
ja teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 
kohta ja kutsuvad komisjoni neis 
osalema;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valivad ühiselt metoodika, korraldavad 
ja teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 

välja jäetud



PE529.779v01-00 90/103 AM\1019806ET.doc

ET

kohta ja kutsuvad komisjoni neis 
osalema;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valivad ühiselt metoodika, korraldavad 
ja teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 
kohta ja kutsuvad komisjoni neis osalema;

(c) valivad ühiselt metoodika ning
korraldavad ja teevad komisjoni ja muu 
hulgas ka kodanikuühiskonnast pärit 
sõltumatute ekspertide osalusel
vastastikuseid eksperdihindamisi punktis b 
osutatud riiklike hindamiste kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valivad ühiselt metoodika, korraldavad 
ja teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 
kohta ja kutsuvad komisjoni neis osalema;

(c) valivad ühiselt metoodika ning
korraldavad ja teevad vastastikuseid 
eksperdihindamisi punktis b osutatud 
riiklike hindamiste kohta ja kutsuvad 
komisjoni neis vaatlejana osalema;

Or. en
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Muudatusettepanek 190
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valivad ühiselt metoodika, korraldavad 
ja teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 
kohta ja kutsuvad komisjoni neis osalema;

(c) valivad metoodika ning korraldavad ja 
teevad vastastikuseid eksperdihindamisi 
punktis b osutatud riiklike hindamiste 
kohta ja kutsuvad komisjoni neis 
vaatlejana osalema;

Or. en

Muudatusettepanek 191
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) avaldavad punktis c osutatud 
eksperdihindamiste tulemused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) avaldavad punktis c osutatud 
eksperdihindamiste tulemused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) avaldavad punktis c osutatud 
eksperdihindamiste tulemused.

(d) avaldavad viivitamatult punktis c 
osutatud eksperdihindamiste tulemused.

Or. fr

Muudatusettepanek 194
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) otsustavad esimese vastastikuse 
temaatilise eksperdihindamise teema 
hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja
rakendamiskava oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil. 

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt artiklile 5 tugevdab see ettepanek komisjoni volitusi. Tuumaohutuse eest 
vastutavad liikmesriikide reguleerivad asutused. Vaata Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri üldiste ohutuseeskirjade osa 1.2.8: „Et olla tegelikult iseseisev, 
peavad reguleerival asutusel olema talle pandud ülesannete täitmiseks piisavad volitused 
ning piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid.”
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Muudatusettepanek 197
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohaseid vastastikuseid 
eksperdihindamisi, teatab nende 
tulemustest liikmesriikidele ja komisjonile 
ning korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
avaldab võetud meetmeid kajastava 
tegevuskava.

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
rakendamiskava oma territooriumil ja 
teavitab sellest komisjoni.

3. Iga liikmesriik, kus tehakse lõike 2 
kohane vastastikune eksperdihindamine, 
korraldab eksperdihindamisest saadud 
asjaomaste tehniliste soovituste projekti ja 
kohustusliku rakendamiskava oma 
territooriumil ja teavitab sellest komisjoni.

Or. de

Muudatusettepanek 200
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab järjekindlalt ja kõiki 
tema käsutuses olevaid vahendeid 
kasutades vastupidavushindamistel ja 
vastastikustel eksperdihindamistel 
tuumaohutuse parandamiseks antud 
soovituste kohese täitmise ning uurib 
võimalikku ohtu arvestades väga hoolikalt 
täiustamismeetmete majanduslikku 
põhjendatust. Komisjon tagab, et kõik 
täiustamismeetmete kulud jäävad mitte 
maksumaksjate, vaid tuumarajatiste 
käitajate kanda.

Or. de
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Muudatusettepanek 201
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 
lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, et 
saada täielik pilt olukorrast, ning teatada 
asjaomasele liikmesriigile, milliseid 
meetmeid tuleks võtta ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 
lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, et 
saada täielik pilt olukorrast, ning teatada 
asjaomasele liikmesriigile, milliseid 
meetmeid tuleks võtta ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vastupidiselt artiklile 5 tugevdab see ettepanek komisjoni volitusi. Tuumaohutuse eest 
vastutavad liikmesriikide reguleerivad asutused. Vaata Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri üldiste ohutuseeskirjade osa 1.2.8: „Et olla tegelikult iseseisev, 
peavad reguleerival asutusel olema talle pandud ülesannete täitmiseks piisavad volitused 
ning piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid.”

Muudatusettepanek 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 
lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, et 
saada täielik pilt olukorrast, ning teatada 
asjaomasele liikmesriigile, milliseid 
meetmeid tuleks võtta ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 204
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon teeb kindlaks, et 
vastastikuse eksperdihindamise tehniliste 
soovituste täitmisel ilmneb olulisi 

4. Kõik vastastikusesse 
eksperdihindamisse kaasatud 
liikmesriigid teevad teistele 
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lahknevusi või viivitust, palub komisjon 
puudustega mitteseotud liikmesriigi 
pädevat asutust teha kontrollkäik, et 
saada täielik pilt olukorrast, ning teatada 
asjaomasele liikmesriigile, milliseid 
meetmeid tuleks võtta ilmnenud puuduste 
kõrvaldamiseks.

liikmesriikidele, komisjonile ja üldsusele 
kättesaadavaks eksperdihindamise 
soovituste täitmise järelmeetmete 
aruande. Vajadusel korraldatakse seejärel 
lõikes 2 kirjeldatud menetlusi järgides 
järelmeetmete eksperdihindamine, mille 
järeldused tuleks avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 205
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pärast komisjonilt vastava teate 
saamist teeb riiklik asutus kolme kuu 
jooksul loa omajale ülesandeks 
vastastikusel eksperdihindamisel välja 
selgitatud asjaomaste ohutusmeetmete 
rakendamise. Kui loa omaja veel kuue 
kuu jooksul ei suuda tõendada selget edu 
selliste meetmete rakendamisel, määrab 
riiklik asutus talle karistuse vastavalt 
artiklile 9a.

Or. en

Muudatusettepanek 206
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriik, kes saab taotluse 
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tuumarajatise kasutusea pikendamiseks 
algselt ettenähtuga võrreldes, tellib kuue 
kuu jooksul asjaomase rajatise 
vastastikuse eksperdihindamise kooskõlas 
lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui juhtub õnnetus või tavapäratu 
juhtum, mis põhjustab varajase või 
ulatusliku pihkumise, nii et tuleb 
väljaspool võtta hädaolukorrameetmeid ja 
üldsuse kaitse meetmeid, tellib asjaomane 
liikmesriik kuue kuu jooksul vastavalt 
lõikele 2 tuumaseadme kohta vastastikuse 
eksperdihindamise, milles kutsub 
komisjoni osalema.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt artiklile 5 tugevdab see ettepanek komisjoni volitusi. Tuumaohutuse eest 
vastutavad liikmesriikide reguleerivad asutused. Vaata Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri üldiste ohutuseeskirjade osa 1.2.8: „Et olla tegelikult iseseisev, 
peavad reguleerival asutusel olema talle pandud ülesannete täitmiseks piisavad volitused 
ning piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid.”

Muudatusettepanek 208
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui juhtub õnnetus või tavapäratu 
juhtum, mis põhjustab varajase või 
ulatusliku pihkumise, nii et tuleb 
väljaspool võtta hädaolukorrameetmeid ja 
üldsuse kaitse meetmeid, tellib asjaomane 
liikmesriik kuue kuu jooksul vastavalt 
lõikele 2 tuumaseadme kohta vastastikuse 
eksperdihindamise, milles kutsub 
komisjoni osalema.

5. Kui juhtub õnnetus, mille tagajärjel
tuleb väljaspool võtta 
hädaolukorrameetmeid ja üldsuse kaitse 
meetmeid, tellib asjaomane liikmesriik 
kuue kuu jooksul vastavalt lõikele 2 
tuumarajatise vastastikuse 
eksperdihindamise, milles kutsub 
komisjoni vaatlejana osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui juhtub õnnetus või tavapäratu 
juhtum, mis põhjustab varajase või
ulatusliku pihkumise, nii et tuleb 
väljaspool võtta hädaolukorrameetmeid ja 
üldsuse kaitse meetmeid, tellib asjaomane 
liikmesriik kuue kuu jooksul vastavalt 
lõikele 2 tuumaseadme kohta vastastikuse 
eksperdihindamise, milles kutsub 
komisjoni osalema.

5. Kui juhtub õnnetus, mille tagajärgede 
või võimalike tagajärgede tõttu tuleb 
väljaspool võtta hädaolukorrameetmeid ja 
üldsuse kaitse meetmeid, tellib asjaomane 
liikmesriik vastavalt lõikele 2 
tuumarajatise vastastikuse 
eksperdihindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8f – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8f välja jäetud

Tuumaohutuse suurendamise suunised

Or. en

Muudatusettepanek 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuginedes vastavalt artikli 8e lõikele 2 
tehtud vastastikuste eksperdihindamiste 
tulemustele ja sellest tulenevatele 
tehnilistele soovitustele, arvestades 
läbipaistvuse ning tuumaohutuse jätkuva 
suurendamise põhimõtet, peavad 
liikmesriigid koos pädevate reguleerivate 
asutustega töötama välja artikli 8e lõike 2 
punktis a osutatud teemakohased 
suunised.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 212
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuginedes vastavalt artikli 8e lõikele 2 
tehtud vastastikuste eksperdihindamiste 

Tuginedes vastavalt artikli 8e lõikele 2 
tehtud vastastikuste eksperdihindamiste 
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tulemustele ja sellest tulenevatele 
tehnilistele soovitustele, arvestades 
läbipaistvuse ning tuumaohutuse jätkuva 
suurendamise põhimõtet, peavad 
liikmesriigid koos pädevate reguleerivate 
asutustega töötama välja artikli 8e lõike 2 
punktis a osutatud teemakohased suunised.

tulemustele ja sellest tulenevatele 
tehnilistele soovitustele, arvestades 
läbipaistvuse ning tuumaohutuse jätkuva 
suurendamise põhimõtet, peavad 
liikmesriigid koos pädevate reguleerivate 
asutustega töötama välja artikli 8e lõike 2 
punktis a osutatud teemakohased suunised. 
Komisjon tagab kogu ELi hõlmavate 
kohustuslike tuumaohutusnõuete 
jõustamise hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. de

Muudatusettepanek 213
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
selliste karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud riiklike õigussätete rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende rakendamine. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt [insert date –this 
date must correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal] ning teatavad komisjonile ka 
kõikidest järgmistest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 214
Béla Kovács
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
riiklike õigussätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Kehtestatud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile hiljemalt [insert date –
this date must correspond to the deadline 
for transposition set out in article 2 of this 
proposal] ning teatavad komisjonile ka 
kõikidest järgmistest neid sätteid 
mõjutavatest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad ühehäälselt
eeskirjad selliste karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt 
vastuvõetud siseriiklike õigusnormide 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Kehtestatud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile ning teavitavad teda 
viivitamatult ka kõigist järgmistest neid 
sätteid mõjutavatest muudatustest.

Or. hu


