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Muudatusettepanek 47
Rebecca Harms

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 
32, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0387/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 194 ja 192;

Or. en

Selgitus

Direktiiv selle praegusel kujul ühtlustab riikide õigustikke eesmärgiga kaitsta keskkonda ja 
inimeste tervist kasutatud tuumkütusest ja radioaktiivsetest jäätmetest tulenevate ohtude eest; 
selles ei määratleta mingeid ohutusstandardeid, nagu nõuab Euroopa 
Aatomienergiaühenduse õiguslik alus. Direktiivis käsitletakse ka energiaga seotud teemat. 
Seega on sobiv õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 194 (energia) ja 192 
(keskkond).

Muudatusettepanek 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. 
märtsi 2011. aasta resolutsiooni olukorra 
kohta Jaapanis;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Rebecca Harms
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Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. lükkab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 ja 192,

Or. en

Selgitus

Direktiiv selle praegusel kujul ühtlustab riikide õigustikke eesmärgiga kaitsta keskkonda ja 
inimeste tervist kasutatud tuumkütusest ja radioaktiivsetest jäätmetest tulenevate ohtude eest; 
selles ei määratleta mingeid ohutusstandardeid, nagu nõuab Euroopa 
Aatomienergiaühenduse õiguslik alus. Direktiivis käsitletakse ka energiaga seotud teemat. 
Seega on sobiv õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 194 (energia) ja 192 
(keskkond).

Muudatusettepanek 51
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Asutamislepingu artikli 2 punktis b
nähakse ette ühtsete ohutusnormide 
kehtestamine töötajate ja kogu elanikkonna 

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 153 nähakse ette ühtsete 
ohutusnormide kehtestamine töötajate ja 
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tervise kaitseks. kogu elanikkonna tervise kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 191 luuakse õiguslik alus 
keskkonna säilitamiseks, kaitsmiseks ja 
selle kvaliteedi parandamiseks ning 
inimtervishoiu kaitsmiseks, muu hulgas 
tuumkütusest ja radioaktiivsetest 
jäätmetest tulenevate ohtude eest;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 30 on 
sätestatud, et kehtestatakse põhistandardid 
töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest.

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 168 on sätestatud, et kehtestatakse
põhistandardid töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Vladimir Urutchev
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivi
nr 96/29/Euratom (millega sätestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest)22 kohaldatakse igasugusele 
tegevusele, mille puhul esineb kas 
kunstlikust allikast või sellisest 
looduslikust kiirgusallikast pärit
radioaktiivse kiirguse oht, kus looduslikke 
radionukliide töödeldakse või on töödeldud 
nende radioaktiivsus-, lõhestuvus- või 
muundamiseks sobivate omaduste tõttu. 
See hõlmab samuti sellisest tegevusest 
pärit materjalide lubatud heidet. Kõnealuse 
direktiivi sätteid on täiendatud teiste, 
spetsiifilisemate õigusaktidega.

(4) Nõukogu 13. mai 1996. aasta 
direktiiviga nr 96/29/Euratom (töötajate ja 
muu elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest)22 sätestatakse põhilised 
ohutusnormid. Direktiivi kohaldatakse 
igasugusele tegevusele, mille puhul esineb 
kas kunstlikust allikast või sellisest 
looduslikust kiirgusallikast pärit 
radioaktiivse kiirguse oht, kus looduslikke 
radionukliide töödeldakse või on töödeldud 
nende radioaktiivsus-, lõhestuvus- või 
muundamiseks sobivate omaduste tõttu. 
See hõlmab samuti sellisest tegevusest 
pärit materjalide lubatud heidet. Kõnealuse 
direktiivi sätteid on täiendatud teiste, 
spetsiifilisemate õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Ühendus on aidanud suurendada 
rahalisi vahendeid, et toetada teatud 
tingimustel mitme tuumareaktori 
dekomisjoneerimist Bulgaarias, 
Slovakkias ja Leedus, mis vastavalt nende 
riikide EL-iga ühinemise eritingimustele 
tuleb varakult sulgeda.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kolmes ELi kandidaatriigis –
Leedus, Slovakkias ja Bulgaarias töötasid 
vanad Nõukogude Liidu 
tuumaelektrijaamad, mida ei saanud 
vastavalt ELi ohutusnormidele säästvalt 
ajakohastada, ning riigid nõudsid nende 
sulgemist ja dekomisjoneerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Kolme ELi liikmesriigi 
tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine 
oli suur rahaline ja majanduslik koorem, 
mida kõnealused liikmesriigid ei suutnud 
täielikult ise kanda ja seetõttu võimaldas 
ühendus neile rahalisi vahendeid, mis 
pidid katma osa dekomisjoneerimise ja 
jäätmeprojektide kuludest ning hüvitama 
majanduslike tagajärgede kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Olemasolevas ühenduse õiguses ei ole 
sätestatud konkreetseid eeskirju, mis 
tagaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu ja 
jätkusuutliku käitlemise igal etapil nende 
tekkimisest kuni lõppladustamiseni.

(16) Olemasolevas ühenduse õiguses ei ole 
sätestatud konkreetseid eeskirju, mis 
tagaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu ja 
jätkusuutliku käitlemise igal etapil nende 
tekkimisest kuni lõppladustamise või 
lõpphoiustamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Olemasolevas ühenduse õiguses ei ole 
sätestatud konkreetseid eeskirju, mis 
tagaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu ja 
jätkusuutliku käitlemise igal etapil nende 
tekkimisest kuni lõppladustamiseni.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Radioaktiivsete jäätmete, kasutatud 
tuumkütuse, nende hoiustamise ja 
kõrvaldamisega kaasneb suur oht, nagu 
näitas valus kogemus Fukushimas, kus 
hoiu- ja lõppladustamiskohtades juhtusid 
rasked õnnetused. Radioaktiivsete 
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jäätmete ja kasutatud tuumkütusega 
seotud ohutusmeetmeid tuleb tugevdada.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) IAEA egiidi all sõlmitud „Kasutatud 
tuumkütuse käitlemise ohutust ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlevas rahvusvahelises 
ühiskonventsioonis” (edaspidi: 
„ühiskonventsioon”)36, mille osalised on 
Euratom ja peaaegu kõik liikmesriigid, on 
eesmärgiks seatud riiklike meetmete ja 
rahvusvahelise koostöö tõhustamisega 
saavutada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse 
kõrge tase kogu maailmas ja säilitada seda.

(17) IAEA egiidi all sõlmitud „Kasutatud 
tuumkütuse käitlemise ohutust ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlev rahvusvaheline 
ühiskonventsioon” (edaspidi: 
„ühiskonventsioon”)36 on stimuleeriv 
meede, mille eesmärgiks on riiklike 
meetmete ja rahvusvahelise koostöö 
tõhustamisega saavutada kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise ohutuse kõrge tase kogu 
maailmas ja säilitada seda.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) IAEA egiidi all sõlmitud „Kasutatud 
tuumkütuse käitlemise ohutust ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlevas rahvusvahelises 
ühiskonventsioonis” (edaspidi: 
„ühiskonventsioon”)36, mille osalised on 
Euratom ja peaaegu kõik liikmesriigid, on
eesmärgiks seatud riiklike meetmete ja 

(17) IAEA egiidi all sõlmitud „Kasutatud 
tuumkütuse käitlemise ohutust ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitlev rahvusvaheline 
ühiskonventsioon” (edaspidi: 
„ühiskonventsioon”)36 on oluline meede, 
mille eesmärgiks on riiklike meetmete ja 
rahvusvahelise koostöö tõhustamisega 
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rahvusvahelise koostöö tõhustamisega 
saavutada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse 
kõrge tase kogu maailmas ja säilitada seda.

saavutada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse 
kõrge tase kogu maailmas ja säilitada seda.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) IAEA ajakohastas 2006. aastal kõiki 
oma standardeid ja avaldas ohutuse 
aluspõhimõtted37; neid töid toetasid 
Euratom, OECD/NEA ja muud 
rahvusvahelised organisatsioonid. Nagu 
toetavad organisatsioonid ühiselt teatasid, 
hõlbustab ohutuse aluspõhimõtete 
kohaldamine rahvusvaheliste 
ohutusnormide kohaldamist ja aitab 
saavutada rohkem kooskõla eri riikide 
eeskirjade vahel. Seepärast on soovitatav, 
et kõik riigid võtaksid need põhimõtted 
omaks ja levitaksid neid. Põhimõtted on 
siduvad IAEA jaoks tema töös ja 
liikmesriikide jaoks IAEA abil 
teostatavatel töödel. Riigid või toetavad 
organisatsioonid võivad oma äranägemisel 
need põhimõtted vastu võtta 
kohaldamiseks oma tegevuses.

(18) IAEA ajakohastas 2006. aastal kõiki 
oma standardeid ja avaldas ohutuse 
aluspõhimõtted37, mille töötasid välja
Euratom, OECD/NEA ja muud 
rahvusvahelised organisatsioonid. Nagu 
toetavad organisatsioonid ühiselt teatasid,
hõlbustab ohutuse aluspõhimõtete 
kohaldamine rahvusvaheliste 
ohutusnormide kohaldamist ja aitab 
saavutada rohkem kooskõla eri riikide 
eeskirjade vahel. Seepärast on soovitatav, 
et kõik riigid võtaksid need põhimõtted 
omaks ja levitaksid neid. Põhimõtted on 
siduvad IAEA jaoks tema töös ja 
liikmesriikide jaoks IAEA abil 
teostatavatel töödel. Riigid või toetavad 
organisatsioonid võivad oma äranägemisel 
need põhimõtted vastu võtta 
kohaldamiseks oma tegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kõigi liikmesriikide tuumarajatistel 
peaks olema piisavalt rahalisi vahendeid, 
et katta võimaliku dekomisjoneerimise 
kulud kooskõlas esmatähtsa põhimõttega 
„saastaja maksab” ning võimaliku 
riigiabi saamiseks täidetavate rangete 
eeskirjade kontekstis. Komisjon peaks 
seetõttu koostama täpsed eeskirjad 
rahaliste vahendite kasutamise kohta 
käitiste dekomisjoneerimise korral ning 
sellest tulenevate radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise ja lõppladustamise jaoks.

Or. cs

Muudatusettepanek 65
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse 
üha enam vajadust kasutada 
tuumaenergiat vastutustundlikult ning 
tagada eelkõige tuumaohutus ja -
julgeolek. Sellega seoses tuleb kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise küsimust käsitleda nii, et 
tagada tuumaenergia ohutu, optimeeritud 
ja jätkusuutlik kasutamine.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse
üha enam vajadust kasutada 
tuumaenergiat vastutustundlikult ning 
tagada eelkõige tuumaohutus ja -
julgeolek. Sellega seoses tuleb kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise küsimust käsitleda nii, et 
tagada tuumaenergia ohutu, optimeeritud
ja jätkusuutlik kasutamine.

(23) Eriti pärast hiljutist tuumaõnnetust 
Jaapanis tunnustatakse ELis ja kogu 
maailmas üha enam vajadust ülima 
vastutustundlikkuse järele tuumaohutuse
ja -julgeoleku valdkonnas; seega 
arvestades asjaolu, et ei ole veel jõutud 
radioaktiivsete jäätmete jätkusuutliku, 
ohutu ja turvalise lõppladustamiseni, 
peaksid liikmesriigid kaaluma võimalust 
lõpetada järk-järgult tuumareaktorite 
kasutamine ja püüdma asendada tuuma 
lõhustumisel põhinev tuumaenergia
tootmine täielikult jätkusuutlike, 
taastuvate ja alternatiivsete 
energiaallikatega ning vähendades 
energiatarbimist kaugeleulatuvate 
energiatõhusust ja energiasäästu 
käsitlevate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse 
üha enam vajadust kasutada 
tuumaenergiat vastutustundlikult ning 
tagada eelkõige tuumaohutus ja -
julgeolek. Sellega seoses tuleb kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise küsimust käsitleda nii, et tagada 
tuumaenergia ohutu, optimeeritud ja 
jätkusuutlik kasutamine.

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse 
üha enam ja eriti pärast hiljutist tõsist 
tuumaõnnetust Jaapanis vajadust 
tugevdada tuumaohutuse ja -julgeoleku
eeskirju. Sellega seoses tuleb kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise probleemi käsitleda nii, et 
tagada jäätmete ohutu, optimeeritud ja 
jätkusuutlik hoiustamine ja/või 
lõppladustamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse 
üha enam vajadust kasutada tuumaenergiat 
vastutustundlikult ning tagada eelkõige 
tuumaohutus ja -julgeolek. Sellega seoses 
tuleb kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
küsimust käsitleda nii, et tagada 
tuumaenergia ohutu, optimeeritud ja 
jätkusuutlik kasutamine.

(23) ELis ja kogu maailmas tunnustatakse 
üha enam vajadust kasutada 
fossiilkütustele põhilist alternatiivi 
pakkuvat tuumaenergiat vastutustundlikult 
ning tagada eelkõige tuumaohutus ja -
julgeolek. Sellega seoses tuleb kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise küsimust käsitleda nii, et tagada 
tuumaenergia ohutu, optimeeritud ja 
jätkusuutlik kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Seetõttu on oluline rõhutada, et 
väga suur osa kasutatud tuumkütuse 
materjalist on taaskasutatav. Seega tuleks 
ladustamise ja lõppjäätmete küsimuse 
juures arvestada ka kasutatud 
tuumkütuse ringlussevõtu aspekti.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Kasutatud tuumkütuse 
ringlussevõtt ja taaskasutus on tehniliselt 
võimalikud ning eriti olulised jäätmete 
mürgisuse ja koguse vähendamisel, 
vältides seejuures täiendavate jäätmete 
tekitamist ning luues energiakasutuseks 
täiendavaid võimalusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

(24) Radioaktiivseid jäätmeid tekib 
kõikides liikmesriikides, olenemata sellest, 
kas neil on tuumareaktoreid. 
Radioaktiivseid jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid 
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

(24) Radioaktiivseid jäätmeid tekib 
kõikides liikmesriikides, olenemata sellest, 
kas neil on tuumareaktoreid. 
Radioaktiivseid jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid 
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid 
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt elektrienergia 
tootmisega seotud tegevuse, muu hulgas
tuumaelektrijaamade töö, kasutatud 
tuumkütusejääkide ümbertöötamise ja 
jaamade dekomisjoneerimise käigus, kuid 
ka seoses muu tegevusega, näiteks 
radioaktiivsete isotoopide kasutamisel 
meditsiinis, teadustöös ja tööstuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid 
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt 
tuumkütusetsükliga seotud tegevuse, 
näiteks tuumaelektrijaamade töö ja 
kasutatud tuumkütusejääkide 
ümbertöötamise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

(24) Iga liikmesriik võib küll ise määrata 
kindlaks oma energiaallikad, kuid 
radioaktiivseid jäätmeid tekib kõikides 
liikmesriikides, olenemata sellest, kas neil 
on tuumareaktoreid. Radioaktiivseid 
jäätmeid tekib peamiselt elektrienergia 
tootmise käigus, näiteks 
tuumaelektrijaamade töö ja tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik 
võib ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda 
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
kuuluvaks väärtuslikuks tooraineks või 
kõrvaldamisele kuuluvateks jäätmeteks.
Milline ka ei oleks tema valik, on vaja 
kaaluda, kuidas kõrvaldada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

(25) Tuumareaktorite töö ei tohiks 
võimaluse korral tekitada uusi 
radioaktiivseid jäätmeid, sest ladustamine 
ja lõppladustamine on seotud oluliste 
ohtudega, mis koormavad liikmesriike 
pikka aega ja on seotud väärtuslike 
toorainetega. Eelkõige ümbertöötamine 
süvendab ladustamise ja lõppladustamise 
ohte. Seetõttu peaksid liikmesriigid sellest 
tehnoloogiast loobuma.

Or. de
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Muudatusettepanek 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
kuuluvaks väärtuslikuks tooraineks või 
kõrvaldamisele kuuluvateks jäätmeteks. 
Milline ka ei oleks tema valik, on vaja 
kaaluda, kuidas kõrvaldada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja valida 
kasutatud tuumkütuse ümbertöötamise või 
lõppladustamise. Milline ka ei oleks tema 
valik, on vaja kaaluda, kuidas 
lõpphoiustada või lõppladustada
ümbertöötamisel eraldatud või kasutatud 
tuumkütuse kõrge radioaktiivsusega 
jäätmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda 
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
kuuluvaks väärtuslikuks tooraineks või 
kõrvaldamisele kuuluvateks jäätmeteks. 
Milline ka ei oleks tema valik, on vaja 
kaaluda, kuidas kõrvaldada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda 
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
kuuluvaks väärtuslikuks tooraineks või 
lõppladustamisele kuuluvateks jäätmeteks, 
või see lõpphoiustada. Milline ka ei oleks 
tema valik, on vaja kaaluda, kuidas 
lõppladustada või lõpphoiustada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
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kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda 
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
kuuluvaks väärtuslikuks tooraineks või 
kõrvaldamisele kuuluvateks jäätmeteks. 
Milline ka ei oleks tema valik, on vaja 
kaaluda, kuidas kõrvaldada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

(25) Tuumareaktorite töö käigus tekib ka 
kasutatud tuumkütust. Iga liikmesriik võib 
ise määratleda oma 
tuumkütusetsüklipoliitika ja lugeda 
kasutatud tuumkütust ümbertöötamisele 
ning ringlussevõtmisse kuuluvaks 
väärtuslikuks tooraineks või 
kõrvaldamisele kuuluvateks jäätmeteks. 
Milline ka ei oleks tema valik, on vaja 
kaaluda, kuidas kõrvaldada 
ümbertöötamisel eraldatud või jäätmeteks 
klassifitseeritud kasutatud tuumkütuse 
kõrge radioaktiivsusega jäätmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Basseinides hoitav kasutatud 
tuumkütus on keskkonnas täiendav 
võimalik radioaktiivsuse allikas, eriti kui 
jahutustiigid on katmata, nagu näitas 
hiljutine Fukushima juhtum.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Kasutatud tuumkütuse käitlemine 
algab hetkel, kui tuumkütuse vardad 
tuumareaktorist eemaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kasutatud tuumkütuse käitlemisel ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisel 
peaksid olema ühed ja samad 
ohutuseesmärgid. Seda arvesse võttes on 
ühiskonventsiooni ja IAEA 
ohutusnormidega seatud kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
kõrvaldamisele ühesugused kohustused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutuseesmärgid erinevad märkimisväärselt radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuseesmärkidest.

Muudatusettepanek 82
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete
pikaajalist ladustamist võib siiski pidada
ajutiseks lahenduseks, sest ladustamine 
lõpphoidlasse ei ole osutunud täiesti 
ohutuks.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud kasutatud tuumkütust on vaja 
nõuetele vastavalt sobival kujul koguda ja 
eraldada need inimestest ja elukeskkonnast 
pikaks ajaks. Jäätmete konkreetsete 
omaduste (radionukliidide sisalduse) tõttu 
on vaja meetmeid, et kaitsta inimeste 
tervist ja keskkonda ioniseeriva kiirgusega 
seotud ohtude eest, ning käitlemise lõpus 
on vaja jäätmed lõpphoiustada või 
lõppladustada sobivatesse mahutitesse. 
Radioaktiivsete jäätmete ajaliselt piiratud 
ladustamine on ajutine lahendus, mitte
lõpphoiustamise ega lõppladustamise 
alternatiiv.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed lõppladustada või lõpphoiustada 
sobivatesse mahutitesse. Radioaktiivsete 
jäätmete tähtajaline ladustamine on ajutine 
lahendus, mitte lõppladustamise ega 
lõpphoiustamise alternatiiv.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning jäätmed tuleb kõrvaldada 
sobivatesse mahutitesse. Radioaktiivsete 
jäätmete ladustamine, sealhulgas 
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ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

pikaajaline ladustamine, on ajutine 
lahendus.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 
(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütust on vaja koguda ja eraldada 
need inimestest ja elukeskkonnast pikaks 
ajaks. Jäätmete konkreetsete omaduste 

(27) Radioaktiivseid jäätmeid, kaasa 
arvatud kõrvaldamisele määratud
kasutatud tuumkütust on vaja koguda ja 
eraldada need inimestest ja elukeskkonnast 
pikaks ajaks. Jäätmete konkreetsete 
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(radionukliidide sisalduse) tõttu on vaja 
meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ioniseeriva kiirgusega seotud 
ohtude eest, ning käitlemise lõpus on vaja 
jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

omaduste (radionukliidide sisalduse) tõttu 
on vaja meetmeid, et kaitsta inimeste 
tervist ja keskkonda ioniseeriva kiirgusega 
seotud ohtude eest, ning käitlemise lõpus 
on vaja jäätmed kõrvaldada sobivatesse 
mahutitesse. Radioaktiivsete jäätmete 
ladustamine, sealhulgas pikaajaline 
ladustamine, on ajutine lahendus, mitte 
kõrvaldamise alternatiiv.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Vanade jäätmete, näiteks 
plutooniumiga saastunud muda või 
saastunud grafiidi ladustamise 
tingimustega kaasneb töötajatele ja 
üldisele avalikkusele vastuvõetamatu ja 
üha suurenev risk. Konditsioneerimata, 
kergesti laialikanduval kujul olevad 
jäätmed ning kaitsmata basseinides 
säilitatav kasutatud tuumkütus 
moodustavad radiotoksilised varud, mis 
on äärmiselt kaitsetud terrorirünnakute 
suhtes ning pidevaks õnnetuste ohuks.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Ajutiselt ladustatud kasutatud 
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tuumkütust tuleb välismõju eest kaitsta; 
seega tuleb kogu kasutatud tuumkütus 
ladustada basseinidest kuivhoidlasse, 
niipea kui jääksoojuse tase on piisavalt 
madal.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Riigi radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise skeemiga tuleks sellist 
korraldust toetada sel viisil, et skeemis 
võetakse täielikult arvesse radioaktiivsete 
jäätmete konkreetsed liigid ja nende 
omadused. Täpsed kriteeriumid, mille 
alusel jäätmetele omistatakse teatav 
jäätmeklass, sõltuvad iga liikmesriigi 
konkreetsest, jäätmete laadiga seotud 
olukorrast ning olemasolevatest või 
kavandatavatest lõppladustamise 
võimalustest.

(28) Riigi radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise skeemiga tuleks sellist 
korraldust toetada sel viisil, et skeemis 
võetakse täielikult arvesse radioaktiivsete 
jäätmete konkreetsed liigid ja nende 
omadused. Täpsed kriteeriumid, mille 
alusel jäätmed liigitatakse, peaksid 
põhinema IAEA ohutusjuhendil nr GSG-
1 radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Riigi radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise skeemiga tuleks sellist 
korraldust toetada sel viisil, et skeemis 
võetakse täielikult arvesse radioaktiivsete 
jäätmete konkreetsed liigid ja nende 

(28) Riigi radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise skeemiga tuleks sellist 
korraldust toetada sel viisil, et skeemis 
võetakse täielikult arvesse radioaktiivsete 
jäätmete konkreetsed liigid ja nende 
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omadused. Täpsed kriteeriumid, mille 
alusel jäätmetele omistatakse teatav 
jäätmeklass, sõltuvad iga liikmesriigi 
konkreetsest, jäätmete laadiga seotud 
olukorrast ning olemasolevatest või 
kavandatavatest lõppladustamise 
võimalustest.

omadused. Täpsed kriteeriumid, mille 
alusel jäätmetele omistatakse teatav 
jäätmeklass, sõltuvad iga liikmesriigi 
konkreetsest, jäätmete laadiga seotud 
olukorrast ning olemasolevatest või 
kavandatavatest lõppladustamise või 
lõpphoiustamise võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütuse käitlemise lõppetapina on 
geoloogiline lõppladustamine sügaval 
asuvates geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

(29) Kõrvaldamispõhimõtted lühiealiste ja 
keskmise radioaktiivsusega jäätmete puhul 
on erinevad, alates maapinna lähedal 
asuvatest mahutitest (ehitistesse 
paigutamine, pinnalähedane matmine või 
pinnast mõnekümne meetri sügavusele 
matmine) ja lõpetades kaasaegsete, 70–
100 m sügavusel maa-alustes 
geoloogilistes kihtides asuvate 
ladustamishoidlatega. Peaaegu kõik lühi-
ja pikaealised keskmise radioaktiivsusega 
jäätmed ladustatakse. Pärast 30 aastat 
uurimistööd on tuumahuvid laialdaselt
eeldanud, et kõrge radioaktiivsusega 
jäätmete käitlemise lõppetapina on 
geoloogiline lõppladustamine sügaval 
asuvates geoloogilistes kihtides säästlikem
valik, kuigi uuritakse ka muid võimalusi, 
nagu tehnilised rajatised ladustamiseks 
maapinnal või maapinna lähedal, 
paigutamine kuiva kivimi vahele või 
ladustamine sügavates puuraukudes 
(3000 kuni 5000 meetri sügavusel). Seega 
tuleks edendada teadustegevust antud 
valdkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud 
tuumkütuse käitlemise lõppetapina on 
geoloogiline lõppladustamine sügaval 
asuvates geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks 
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd paistab sügaval 
asuvates sobivates geoloogilistes kihtides 
geoloogilise lõppladustamise teostatavus 
olevat teaduslikult tõestatud, kuigi riske ei 
saa välistada.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on praegu kõige 
levinum arvamus, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides säästlikem, ohutuim 
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jätkusuutlikem valik. Seega tuleks
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

ja jätkusuutlikem valik, kuid aktiivselt 
kaalutakse ka mitut teist võimalust, 
sealhulgas lõpphoiustamine võimalusega 
ladustatu uuesti välja võtta. Kõikide 
võimaluste uurimist tuleks soodustada.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks 
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Tehnilisel 
tasemel on laialdaselt omaks võetud, et nii 
kõrge radioaktiivsusega jäätmete 
käitlemise kui ka jäätmeteks loetud 
kasutatud tuumkütuse käitlemise 
lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Kuigi liikmesriigid 
vastutavad ka edaspidi täielikult oma 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisega seotud poliitika 
eest, julgustatakse neid kaaluma 
lõppladustamise võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks 
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Liikmesriigid 
peaksid võtma arvesse lõppladustamise 
süsteemi tehnoloogia edasist arengut ja 
kaaluma pöörduvuse ja oma kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
väljavõtmise võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks 
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole.

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on tehnilisel tasemel 
laialdaselt omaks võetud, et nii kõrge 
radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kui 
ka jäätmeteks loetud kasutatud tuumkütuse 
käitlemise lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides ohutuim ja 
jätkusuutlikem valik. Seega tuleks 
edendada liikumist kõrvaldamise 
rakendamise poole. Radioaktiivsete 
jäätmete geoloogilise lõppladustamise 



AM\864761ET.doc 29/101 PE462.870v01-00

ET

tehnoloogiaplatvormi (IGD-TP) raames 
toimuvad tegevused võivad hõlbustada 
asjaomaste ekspertteadmiste ja 
tehnoloogia kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleb vajadust jõuda kõrge radioaktiivsusega jäätmete ja jäätmeteks loetud 
kasutatud tuumkütuse ladustamise praktilise tutvustamistegevuseni. Radioaktiivsete jäätmete 
geoloogilise lõppladustamise tehnoloogiaplatvormi tegevus tuleb võtta eeskujuks kindla 
eesmärgiga teadustegevuse jätkamisel, nagu teatatakse nende visioonidokumendis: “aastaks 
2025. tegutsevad Euroopas esimesed kasutatud tuumkütuse, kõrge radioaktiivsusega jäätmete 
ja teiste pikaealiste radioaktiivsete jäätmete geoloogilise lõppladustamise rajatised ohutult“.

Muudatusettepanek 98
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Fukushima õnnetuse ajal said 
selgeks radioaktiivsete jäätmete 
ladustamise ohud, eelkõige kasutatud 
tuumkütuse puhul basseinides, ning 
samasugused õnnetused võivad toimuda 
olemasolevates või ehitamisjärgus 
tuumarajatistes Euroopa Liidu 
territooriumil ja liidu naaberriikides, 
mida iseloomustab kõrge maavärina ja 
tsunami oht ning muud looduslikud ohud. 
Liit peaks võtma kõik asjakohased 
meetmed, et hoida ära radioaktiivsete 
jäätmete ladustamine sellistes 
piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Võttes arvesse uurimistööd, mis 
käsitleb radioaktiivsete jäätmete 
kõrvaldamist ümbertöötamise või jäätmete 
kiirgusvoo ja eluea vähendamise muude 
vormide teel, peaks pöörama tähelepanu 
sügavates geoloogilistes kihtides asuvate, 
sealhulgas ka pikemas perspektiivis 
väljavõetavate radioaktiivsete jäätmete 
ladustamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 100
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Komisjon peaks paluma 
liikmesriikidel koostada registrid 
sarnastest kohtadest, mis sobivad 
geoloogiliseks lõppladustamiseks sügaval 
asuvates geoloogilistes kihtides.

Or. cs

Muudatusettepanek 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuigi iga liikmesriik vastutab ise oma 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 

(30) Kuigi iga liikmesriik vastutab ise oma 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
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jäätmete käitlemise poliitika eest, peaks see 
poliitika olema kooskõlas IAEA 
kehtestatud asjakohaste ohutuse 
aluspõhimõtetega43. Iga liikmesriigi 
moraalne kohus on vältida olemasolevate 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete, samuti olemasolevate 
tuumakäitiste dekomisjoneerimisega 
seotud koormuse põhjendamatut seadmist 
tulevastele põlvkondadele.

jäätmete käitlemise poliitika eest, peaks see 
poliitika olema kooskõlas IAEA 
kehtestatud asjakohaste ohutuse 
aluspõhimõtetega ja sellega tuleb 
kehtestada kõrgeimad ohutusnormid, mis 
kajastavad reguleerimis- ja 
operatiivtasandi kaasaegseid tavasid ja 
parimat võimalikku tehnikat (BAT). Iga 
liikmesriigi moraalne kohus on vältida 
varasemate ja olemasolevate kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete, 
samuti olemasolevate tuumakäitiste 
dekomisjoneerimisega seotud koormuse 
põhjendamatut seadmist tulevastele 
põlvkondadele. Liikmesriigid peaksid 
seega kehtestama 
dekomisjoneerimispoliitika, millega 
tagada rajatiste demonteerimine 
võimalikult ohutul viisil ning võimalikult 
kiiresti pärast nende sulgemist.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuigi iga liikmesriik vastutab ise oma 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise poliitika eest, peaks see 
poliitika olema kooskõlas IAEA 
kehtestatud asjakohaste ohutuse 
aluspõhimõtetega43. Iga liikmesriigi 
moraalne kohus on vältida olemasolevate 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete, samuti olemasolevate 
tuumakäitiste dekomisjoneerimisega 
seotud koormuse põhjendamatut seadmist 
tulevastele põlvkondadele.

(30) Liikmesriikide kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
poliitika peaks olema kooskõlas IAEA 
kehtestatud asjakohaste ohutuse 
aluspõhimõtetega43. Iga liikmesriigi 
moraalne kohus on vältida olemasolevate 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete, samuti olemasolevate 
tuumakäitiste dekomisjoneerimisega 
seotud koormuse põhjendamatut seadmist 
tulevastele põlvkondadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete vastutustundliku 
käitlemise jaoks peaks iga liikmesriik 
kehtestama riikliku raamistiku, millega 
tagataks poliitilised kohustused ja tehtud 
otsuste järk-järguline rakendamine vajalike 
õigusaktide, reguleerimise ja 
organiseerimisega, samuti vastutuse selge 
jaotus.

(31) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete vastutustundliku 
käitlemise jaoks peaks iga liikmesriik 
kehtestama riikliku raamistiku, mis on 
komisjoniga kooskõlastatud ning millega 
tagataks poliitilised kohustused ja tehtud 
otsuste järk-järguline rakendamine vajalike 
õigusaktide, reguleerimise ja 
organiseerimisega, samuti vastutuse selge 
jaotus.

Or. lt

Muudatusettepanek 104
Zigmantas Balčytis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine ja ladustamine on 
piisavalt rahastatud.

Or. lt

Muudatusettepanek 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks kehtestada riiklik programm, 
millega tagatakse poliitiliste otsuste 
muutmine selgeteks säteteks selle kohta, 
kuidas õigeaegselt rakendada kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kõik etapid nende tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni. See peaks 
hõlmama kogu tegevust, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötluse, töötluse, ladustamiseks 
sobivale kujule viimise, ladustamise ja 
lõppladustamisega. Osutatud riiklik 
programm võib olla viitedokument või 
dokumentide pakett.

(33) Tuleks kehtestada riiklik programm, 
millega tagatakse poliitiliste otsuste 
muutmine selgeteks säteteks selle kohta, 
kuidas õigeaegselt rakendada kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kõik etapid nende tekkimisest 
kuni lõppladustamise või 
lõpphoiustamiseni. See peaks hõlmama 
kogu tegevust, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötluse, töötluse, ladustamiseks 
sobivale kujule viimise, ladustamise ja 
lõppladustamisega. Osutatud riiklik 
programm võib olla viitedokument või 
dokumentide pakett.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Tuleks kehtestada riiklik programm, 
millega tagatakse poliitiliste otsuste 
muutmine selgeteks säteteks selle kohta, 
kuidas õigeaegselt rakendada kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kõik etapid nende tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni. See peaks 
hõlmama kogu tegevust, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötluse, töötluse, ladustamiseks 
sobivale kujule viimise, ladustamise ja 
lõppladustamisega. Osutatud riiklik 
programm võib olla viitedokument või 
dokumentide pakett.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en



PE462.870v01-00 34/101 AM\864761ET.doc

ET

Muudatusettepanek 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kõiki kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega 
seotud töötajaid tuleb nende tegevusest või 
staatusest olenemata kaitsta; iga 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise vahend peab 
arvestama pikaajaliste mõjudega töötajate 
tervisele ja ohutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Seda direktiivi rakendades peab 
erilist tähelepanu pöörama riskigruppi 
kuuluvatele töötajatele; tervishoiu ja 
ohutusalastele õigusaktidele 
mittevastavuse korral peavad koheselt 
järgnema ranged sanktsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus. Selle 
tagamiseks on vaja nõuda avalikkuse 
tõhusat teavitamist ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade osalemist 
otsustamisprotsessis.

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus ja avalikkuse 
usaldus hoidlate turvalisuspõhimõtete ja 
jäätmekäitlusprogrammide vastu on 
hädavajalik. Selle tagamiseks on vaja 
nõuda avalikkuse tõhusat teavitamist ja 
kõikide huvitatud sidusrühmade osalemist 
otsustamisprotsessis.

Or. en

Selgitus

Avalikkuse usalduse kindlustamine on hädavajalik hoidlate asukoha valikul.

Muudatusettepanek 110
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus. Selle 
tagamiseks on vaja nõuda avalikkuse 
tõhusat teavitamist ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade osalemist 
otsustamisprotsessis.

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus. Selle 
tagamiseks on vaja nõuda avalikkuse 
tõhusat teavitamist ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade osalemist 
otsustamisprotsessi keskmes.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus. Selle 
tagamiseks on vaja nõuda avalikkuse 
tõhusat teavitamist ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade osalemist 
otsustamisprotsessis.

(35) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
puhul on oluline läbipaistvus. Selle 
tagamiseks on vaja kindlustada avalikkuse 
tõhus teavitamine ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade osalemine 
otsustamisprotsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriikidevaheline ja 
rahvusvaheline koostöö võib hõlbustada ja 
kiirendada otsuste tegemist, kuna see 
võimaldab juurdepääsu ekspertteadmistele 
ja tehnoloogiale.

(36) Liikmesriikidevaheline ja 
rahvusvaheline koostöö võib hõlbustada ja 
kiirendada otsuste tegemist, kuna see 
võimaldab juurdepääsu kõrgetasemelistele 
ekspertteadmistele, tehnoloogiale ja 
parimatele tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas ladustamise ja /või 
lõppladustamise võimaluste ühine 
kasutamine võib olla kasulik lahendus, kui 
see põhineb asjaomaste liikmesriikide 
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lepingul. vahel sõlmitud lepingul. Ühist 
lõpphoiustamist ja/või lõppladustamist 
tuleks kaaluda ainult väikese 
radioaktiivsete jäätmete koguse puhul, 
mis pärineb teadusuuringutest, 
meditsiinist või tööstuslikust tegevusest, 
mis ei ole seotud energiatootmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul.

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul. Seejuures tuleb silmas pidada, et 
ei tõkestataks vastavaid eriolukordi, 
eelkõige eelnevalt olemasolevaid 
lepinguid uurimisreaktoritest pärineva 
kasutatud tuumkütuse kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
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kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul.

kasulik ja kulutõhus lahendus, kui see 
põhineb kaasatud riikide vahel sõlmitud 
lepingul.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul.

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste riikide vahel sõlmitud lepingul.

Or. lv

Muudatusettepanek 117
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul.

(37) Mõni liikmesriik arvab, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise, sealhulgas lõppladustamise 
võimaluste ühine kasutamine võib olla 
kasulik ja ohutu lahendus, kui see põhineb 
asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud 
lepingul.

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Võimalikku keskkondlikku koormat 
ei pea kandma kodanikud, kes ei ole 
tuumajäätmete tootmisest mingit kasu 
saanud. Seetõttu ei tohiks tuumajäätmeid, 
ei plutooniumi ega kasutatud tuumkütust 
eksportida kolmandatesse riikidesse 
ladustamise, ümbertöötamise, 
seguoksiidkütuse tootmise ega 
jäätmehoolduse eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
ajutise ladustamispaiga (sealhulgas 
kasutatud tuumkütuse basseinide) ja 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ajutise 
ladustamise ja kõrvaldamise ohutust, ning 
selliste tegurite eeldatavat muutumist ajas. 
Ohutustoimikus peaksid olema esitatud 
ohutushindamise tulemused ja teave 
ohutuse hindamise ja selle juures kasutatud 
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kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

eelduste kindluse ja usaldatavuse kohta. 
Madala aktiivsusega ja lühiealiste 
keskmise aktiivsusega jäätmete 
ohutustoimik peab hõlmama vähemalt 
500 aastat ning kõrge aktiivsusega 
jäätmete või kasutatud tuumkütuse toimik 
vähemalt 100 000 aastat. Seepärast tuleks 
selles esitada argumendid ja tõendid, mis 
tõendavad kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise koha 
või tegevuse ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast põhineb 
ohutusdemonstratsioon argumentidel ja
tõenditel, mis tõendavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise koha või tegevuse ohutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamis- või 
lõpphoiustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamis- või 
lõpphoiustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
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selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
ning selliste tegurite eeldatavat muutumist 
ajas. Ohutustoimikus peaksid olema 
esitatud ohutushindamise tulemused ja 
teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse
ohutust.

selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega, ning peaksid 
võimaldama kindlaks teha ebaselged 
valdkonnad, millele tuleks koondada 
tähelepanu, et veel paremini mõista 
lõppladustamissüsteemi, sealhulgas 
looduslike (geoloogiliste) ja tehniliste 
tõkete aspekte, mis mõjutavad ohutust, 
nagu näiteks suur maavärinate tõenäosus 
piirkonnas, ning selliste tegurite eeldatavat 
muutumist ajas. Ohutustoimikus peaksid 
olema esitatud ohutushindamise tulemused 
ja teave ohutuse hindamise ja selle juures 
kasutatud eelduste kindluse ja usaldatavuse 
kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

Or. el

Muudatusettepanek 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Tervishoidu ja tööohutust 
käsitlevaid liidu õigusakte kohaldatakse 
ka kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kuigi käesolevas direktiivis 
tunnistatakse, et riiklikus raamistikus 
tuleks arvesse võtta kõik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmetega 
seotud ohud, ei hõlma käesolev direktiiv 
muid ohtusid peale radioaktiivsusega 
seotud ohtude; muude ohtude puhul tuleb 
juhinduda Euroopa Liidu toimimise 
lepingust.

(40) Kuigi käesolevas direktiivis 
tunnistatakse, et riiklikus raamistikus 
tuleks arvesse võtta kõik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmetega 
seotud ohud, ei hõlma käesolev direktiiv 
peale radioaktiivsusega seotud ohtude 
muid ohtusid, millel ei ole radioaktiivset 
mõju; muude ohtude puhul tuleb juhinduda 
Euroopa Liidu toimimise lepingust.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega 
seotud pädevuse ja oskuste säilitamiseks ja 
edasiarendamiseks, mis on ohutuse kõrge 
taseme tagamisel oluline, tuleks ühendada 
töökogemustest õppimine, teadusuuringud 
ja tehnoloogia arendamine ning kõigi 
osaliste tehniline koostöö.

(41) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega 
seotud pädevuse ja oskuste säilitamiseks ja 
edasiarendamiseks, mis on ohutuse kõrge 
taseme tagamisel oluline, tuleks ühendada 
töökogemustest õppimine, teadusuuringud 
ja tehnoloogia arendamine ning kõigi 
osaliste tehniline koostöö; arvestades 
jätkuvat teadustööd kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete pikaajalise 
käitlemise jätkusuutlikkuse ja ohutuse 
teemal, tuleks kümne aasta pärast uuesti 
hinnata määratlust „geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides“ võrdluses muude 
võimalustega, nagu lõpphoiustamine 
kavatsusega ladustatu uuesti välja võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Riiklike programmide vastastikune 
eksperthindamine võiks olla suurepärane 
vahend Euroopa Liidus usalduse loomiseks 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise vastu ning eesmärk 
peaks olema arendada edasi ja vahetada 
kogemusi ning tagada ohutuse kõrge tase,

(42) Vastastikune eksperthindamine võiks 
olla suurepärane vahend Euroopa Liidus 
usalduse loomiseks kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise vastu 
ning eesmärk peaks olema arendada edasi 
ja vahetada kogemusi ning tagada ohutuse 
kõrge tase,

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Kordab vajadust eraldada veel 
vahendeid energiaprojektidele, kaasa 
arvatud võimalikele tulevastele 
dekomisjoneerimise ja 
jäätmekäitlusprojektidele.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestavad riikliku korra, et tagada
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
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asjakohase riikliku korra töötajate ja muu 
elanikkonna kaitseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest.

jäätmete käitlemisel vastavalt teaduse 
hetkeseisule kõrgeim ohutuse tase
töötajate ja muu elanikkonna kaitseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
asjakohase riikliku korra töötajate ja muu 
elanikkonna kaitseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestavad kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
asjakohase riikliku korra töötajate, muu 
elanikkonna ja looduskeskkonna kaitseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
asjakohase riikliku korra töötajate ja muu 
elanikkonna kaitseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestavad asjakohase riikliku korra, et 
tagada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisel 
kõrgeim ohutuse tase ning kaitsta 
töötajaid ja muud elanikkonda 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestaksid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
asjakohase riikliku korra töötajate ja muu
elanikkonna kaitseks ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(2) Direktiiviga tagatakse, et liikmesriigid 
kehtestavad asjakohase riikliku korra, et 
tagada kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisel 
kõrgeim ohutuse tase ning kaitsta 
töötajaid ja muud elanikkonda 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiiviga toetatakse ja edendatakse 
üldsuse teavitamist kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisest
ning kaasamist kõnealuse küsimuse 
lahendamisse.

(3) Direktiiviga tagatakse üldsusele
vajalik teave ja üldsuse kaasatus seoses 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesolevat direktiivi kohaldatakse: (1) Ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi:

Or. en

Muudatusettepanek 134
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
kõikidele etappidele;

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse, sealhulgas 
sõjalise otstarbega programmide raames 
tekkinud, ainult tsiviilkasutusse suunatud 
ja tsiviilotstarbel kasutatud tuumkütuse
käitlemise kõikidele etappidele;

Or. de

Muudatusettepanek 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
kõikidele etappidele;

(a) tuumareaktorite töö tagajärjel tekkinud 
kasutatud tuumkütuse käitlemise kõikidele 
etappidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 136
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
kõikidele etappidele;

(a) tsiviilotstarbeliste või ELi 
territooriumil tsiviilotstarbel kasutatavate 
tuumareaktorite töö tagajärjel tekkinud 
kasutatud tuumkütuse käitlemise kõikidele 
etappidele;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
kõikidele etappidele;

(a) tsiviilotstarbeliste või tsiviilotstarbel 
kasutatavate tuumareaktorite töö tagajärjel 
tekkinud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
kõikidele etappidele, kaasa arvatud vedu;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 

(b) radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõpphoiustamise ja 
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kuni lõppladustamiseni. lõppladustamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni.

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, kaasa arvatud vedu, 
jäätmete tekkimisest kuni 
lõppladustamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni.

(b) tsiviilotstarbelise või ELi territooriumil 
tsiviilotstarbel toimunud tegevuse käigus 
tekkinud radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kõikidele etappidele, jäätmete 
tekkimisest kuni lõppladustamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni.

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamise või 
lõpphoiustamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tsiviilotstarbelise või tsiviilotstarbel 
toimunud tegevuse käigus tekkinud
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikidele etappidele, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kaevandamistegevuse käigus tekkinud 
jäätmed, mis võivad olla radioaktiivsed ja 
on hõlmatud direktiivi 2006/21/EÜ 
reguleerimisalaga, ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse.

(2) Kaevandamistegevuse käigus tekkinud 
jäätmed, mis võivad olla radioaktiivsed ja 
on hõlmatud direktiivi 2006/21/EÜ 
reguleerimisalaga, kuuluvad samuti
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
lubatud heite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 145
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi konkreetseid 
sätteid radioaktiivsete jäätmete ja 
kasutatud tuumkütuse rajatiste ja 
nendega seotud tegevuse tuumaohutuse 
kohta ei kohaldata tuumaseadmetele, 
mida reguleeritakse direktiiviga 
2009/71/Euratom.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Käesoleva direktiivi artikli 4 lõiget 3 
ei kohaldata:
– kasutatud tuumkütuse veole 
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uurimisreaktoritest tagasi päritolumaale, 
kooskõlas erilepingutega;
– kasutatud tuumkütuse ümbertöötamise 
käigus tekkinud jäätmete veole tagasi 
tuumkütuse päritolumaale;
– kasutatud tuumkütuse või 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
lepingutel põhinevale ekspordile.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette edasist kasutust 
ning mida pädev reguleeriv asutus 
kontrollib liikmesriigi õiguslikus ja 
reguleerivas raamistikus kui 
radioaktiivseid jäätmeid;

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, ka tuumkütus;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, sealhulgas ladustatud kasutatud 
tuumkütus, millest liikmesriik või 
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tunnustab, ei näe ette edasist kasutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus kontrollib 
liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas 
raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid;

füüsiline või juriidiline isik, kelle otsust 
liikmesriik tunnustab, vabaneb, seda 
kavatseb või tal lasub kohustus sellest 
vabaneda ning mida pädev reguleeriv 
asutus kontrollib liikmesriigi õiguslikus ja 
reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid 
jäätmeid;

Or. fr

Selgitus

Tuumajäätmetele ei saa kohaldada õigusnorme ja vastutuse kohaldamise korda, mis on ühises 
õiguses ettenähtust leebemad. Seetõttu ongi jäätmete ühenduse määratlus (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv jäätmete kohta) alus, millele rajada 
radioaktiivsete tuumajäätmete määratlus.

Muudatusettepanek 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette edasist kasutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus kontrollib 
liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas 
raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid;

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, ka tuumkütus ja ümbertöötamise 
tagajärjel tekkinud radioaktiivne materjal, 
millele liikmesriik või füüsiline või 
juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette edasist kasutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus kontrollib 
liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas 
raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid;

Or. en

Selgitus

Kui ei ole selge, kas kasutatud tuumkütust saab hakata lähiajal ümber töötama ilma sellega 
kaasneva keskkonnamõjuta, tuleb seda defineerida jäätmetena.

Muudatusettepanek 150
Edit Herczog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette edasist kasutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus kontrollib 
liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas 
raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid;

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, mille kogus on nii väike kui 
tehnoloogiliselt võimalik ja millele 
liikmesriik või füüsiline või juriidiline isik, 
kelle otsust liikmesriik tunnustab, ei näe 
ette edasist kasutust ning mida pädev 
reguleeriv asutus kontrollib liikmesriigi 
õiguslikus ja reguleerivas raamistikus kui 
radioaktiivseid jäätmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette edasist kasutust ning 
mida pädev reguleeriv asutus kontrollib 
liikmesriigi õiguslikus ja reguleerivas 
raamistikus kui radioaktiivseid jäätmeid;

(6) „radioaktiivsed jäätmed” – gaasilises, 
vedelas või tahkes olekus radioaktiivne 
materjal, millele liikmesriik või füüsiline 
või juriidiline isik, kelle otsust liikmesriik 
tunnustab, ei näe ette ega kavanda edasist 
kasutust, arvestades tehnoloogilist arengut 
tulevikus, ning mida pädev reguleeriv 
asutus kontrollib liikmesriigi õiguslikus ja 
reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid 
jäätmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „radioaktiivsete jäätmete käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötlemise, töötlemise, sobivale kujule 
viimise, ajutise ladustamise või 
lõppladustamisega, välja arvatud 
käitlemiskohaväline vedu;

(7) „radioaktiivsete jäätmete käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötlemise, töötlemise, sobivale kujule 
viimise, ajutise ladustamise või 
lõppladustamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „radioaktiivsete jäätmete käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötlemise, töötlemise, sobivale kujule 
viimise, ajutise ladustamise või 
lõppladustamisega, välja arvatud 
käitlemiskohaväline vedu;

(7) „radioaktiivsete jäätmete käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
radioaktiivsete jäätmete käsitsemise, 
eeltöötlemise, töötlemise, sobivale kujule 
viimise, ajutise ladustamise või 
lõppladustamisega, kaasa arvatud 
käitlemiskohaväline vedu;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „ohutustoimik” – kogum argumente 
ja tõendeid, mis tõendavad käitlemiskoha 
või tegevuse ohutust, mille hulka 
kuuluvad ohutushinnangu tulemused ja 
kinnitus nende tulemuste usaldusväärsuse 



PE462.870v01-00 56/101 AM\864761ET.doc

ET

kohta. Lõppladustamisrajatise puhul võib 
ohutustoimik tugineda antud 
arenguastmele. Sellisel juhul tuleks 
ohutustoimikus tunnistada ebakindlate 
valdkondade või lahendamata 
probleemide olemasolu ning tagada 
tööjuhised, mille abil need probleemid 
tulevastes arenguastmetes lahendada;

Or. nl

Muudatusettepanek 155
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) „kasutatud tuumkütus“ – tuumkütus, 
mida on kiiritatud ning mis on reaktori 
südamikust eemaldatud;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) „kasutatud tuumkütus” – tuumkütus, 
mida on kiiritatud ning mis on reaktori 
südamikust alatiseks eemaldatud; kasutatud 
tuumkütust tuleb pidada kasulikuks 
ressursiks, mida saab ümber töötada, kuid 
seda käsitletakse radioaktiivse jäätmena
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klassifitseeritakse radioaktiivseteks 
jäätmeteks;

juhul, kui liikmesriik või loa omanik, kelle 
otsust liikmesriik tunnustab, ei näe ette 
selle edasist kasutust järgneva kahe aasta 
jooksul;

Or. en

Selgitus

Kasutatud tuumkütus on ohtlik, kui seda ei vaheladustata vastavalt kõige kõrgematele 
keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusstandarditele. Vt ka artikli 3 lõiget 6. Kaks aastat on ka 
ajavahemik, mil vastavalt muudele jäätmeid käsitlevatele ELi õigusaktidele on lubatud ohtlike 
jäätmete mittetöötlemine.

Muudatusettepanek 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „kasutatud tuumkütuse käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
kasutatud tuumkütuse käsitsemise, 
ladustamise, ümbertöötamise või 
lõppladustamisega, välja arvatud 
käitlemiskohaväline vedu;

(11) „kasutatud tuumkütuse käitlemine” –
igasugune tegevus, mis on seotud 
kasutatud tuumkütuse käsitsemise, 
ladustamise (sealhulgas 
vaheladustamismahutites), 
ümbertöötamise või lõppladustamisega, 
kaasa arvatud käitlemiskohaväline vedu;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ladustamine” – kasutatud tuumkütuse 
või radioaktiivsete jäätmete paigutamine 
lubatud rajatisse, kavatsusega see sealt 
välja võtta.

(13) „ladustamine” – kasutatud tuumkütuse 
või radioaktiivsete jäätmete paigutamine 
selle kogumiseks ette nähtud rajatisse, 
kavatsusega see sealt välja võtta.
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Or. en

Muudatusettepanek 159
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „ladustamine” – kasutatud tuumkütuse 
või radioaktiivsete jäätmete paigutamine 
lubatud rajatisse, kavatsusega see sealt 
välja võtta.

(13) „ladustamine” – kasutatud tuumkütuse 
või radioaktiivsete jäätmete paigutamine 
lubatud rajatisse, konkreetse võimalusega 
pikas perspektiivis see sealt välja võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „lõpphoiustamine” – kasutatud 
tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete 
paigutamine lubatud 
lõpphoiustamisrajatisse ilma kavatsuseta 
seda sealt välja võtta, kuid ohutuse ja 
julgeoleku huvides on vajadusel olemas 
võimalus see sealt välja võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riikliku korra ja tagavad selle 
toimimise. Lõppvastutus kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
ohutu käitlemise eest on liikmesriikidel.

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riikliku korra ja tagavad selle 
toimimise. Igal liikmesriigil lasub 
lõppvastutus oma territooriumil tekkinud 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete ohutu käitlemise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riikliku korra ja tagavad selle 
toimimise. Lõppvastutus kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
ohutu käitlemise eest on liikmesriikidel.

(1) Liikmesriigid kehtestavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riikliku korra ja tagavad selle 
toimimise. Liikmesriikidel on lõppvastutus 
nende territooriumilt leitud kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
ohutu käitlemise eest.

Or. ro

Muudatusettepanek 163
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid tagavad, et kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riiklikku korda rakendatakse 
pikaajalise ohutuse suhtes põhjendatud ja 
dokumenteeritud järkjärgulise 
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otsustusprotsessi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et: (2) Liikmesriigid tagavad, et riikliku korra 
aluseks on järgmised põhimõtted:

Or. en

Muudatusettepanek 165
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 
nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ringlussevõtt ja
taaskasutus;

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
miinimumtasemel nii radioaktiivsuse kui 
ka koguse poolest, kasutades 
dekomisjoneerimistavasid ja alternatiive, 
kui majanduslikult ja sotsiaalselt 
säästlikud ning keskkonnasäästlikud 
alternatiivid on olemas, vältides 
ümbertöötamist ja seguoksiidkütuse 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 
nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ringlussevõtt ja 
taaskasutus;

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
ALARA põhimõtet järgides praktiliselt 
võimalikul miinimumtasemel nii 
radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ümbertöötamine,
ringlussevõtt ja taaskasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 
nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ringlussevõtt ja 
taaskasutus;

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 
nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ning kasutatud 
tuumkütuse ringlussevõtt ja taaskasutus;

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 

(a) radioaktiivsete jäätmete teke hoitaks 
praktiliselt võimalikul miinimumtasemel 
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nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ringlussevõtt ja 
taaskasutus;

nii radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
materjalide ringlussevõtt ja taaskasutus;

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võetaks arvesse kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kõikide etappide vahelisi sõltuvusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 170
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tulevastele põlvkondadele ei pandaks 
põhjendamatult koormust;

(c) inimestele, eelkõige tulevastele 
põlvkondadele ei pandaks põhjendamatult 
koormust seoses varasema, praeguse ja 
tulevase kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Hannes Swoboda
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tulevastele põlvkondadele ei pandaks 
põhjendamatult koormust;

(c) tulevastele põlvkondadele pandaks 
minimaalne koormus;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kogu kasutatud tuumkütus 
ladustataks basseinidest kuivhoidlasse;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, sealhulgas 
ka pikas perspektiivis.

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, sealhulgas 
ka pikas perspektiivis, kusjuures 
lõppladustamiskoha kasutusetapi ajal 
peab alati olema siiski võimalik 
ladustatud radioaktiivseid jäätmeid 
jäätmehoidlast välja võtta.

Or. de
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Muudatusettepanek 174
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, sealhulgas 
ka pikas perspektiivis.

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, sealhulgas 
ka pikas perspektiivis; erilist tähelepanu 
pöörataks kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutule veole 
maa ja mere kaudu, eelkõige ELi 
mittekuuluvate naaberriikide 
tuumaseadmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, 
sealhulgas ka pikas perspektiivis.

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu vähemalt 
250 aasta vältel või isegi kauem –
senikaua, kuni need ohustavad inimesi ja 
keskkonda.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu, 

(d) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine oleks ohutu senikaua,
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sealhulgas ka pikas perspektiivis. kuni need on inimestele ja keskkonnale 
ohtlikud.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vaheladustamine kasutatud 
tuumkütuse basseinides toimuks 
kogumise ajal ja lühima võimaliku aja 
jooksul, mis on vajalik kasutatud 
tuumkütuse jahutamiseks enne 
käitlemiskohavälist vedu, täiendava 
võimaliku ohu tõttu, mida tõestas 
Fukushimas juhtunu.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) üldsust teavitataks kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise riikliku korra kohta 
läbipaistvalt ja erapooletult, vastavalt 
artiklile 12.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) välditaks töötajate, avalikkuse ja 
keskkonna kokkupuudet kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) reservi, mille peavad võimaldama 
jäätmete tekitajad, et saaks katta kõik 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise kulud, hallataks riigi 
kontrollitava fondiga, et kindlustada 
ohutu lõppladustamise jaoks vajalike 
vahendite kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) võetaks meetmeid, mis hõlmaks 
kiiritusega kokku puutunud töötajate ja 
avalikkuse edasisi tervise- ja 
keskkonnariske.

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) kaitsmaks kõiki kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemises osalejaid, lasub neil 
solidaarvastutus; kolmanda osapoole 
täisvastutus õnnetuste ja pikaajalise 
jäätmekäitluse eest seoses sellisest 
tegevusest põhjustatud kahjuga, kaasa 
arvatud kahju maismaa-, vee- ja 
merekeskkonnale, lasuks tuumajaamade 
käitajatel ja tuumajäätmete käitamise 
tegevusloa omanikel.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) radioaktiivsete jäätmete, sealhulgas 
kasutatud tuumkütuse käitlemise kulud 
kataks nende tekitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) kaasatud oleksid pädevad 
riigiasutused, kes teostavad järelevalvet 
sobivate rahaliste vahendite üle;

Or. cs

Muudatusettepanek 185
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 186
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse või ladustatakse ohutult 
pikemaks ajaks samas liikmesriigis, milles 
need on tekkinud. Eeldusel, et 
liikmesriikidel on paigutada ainult väga 
vähe radioaktiivseid jäätmeid või ei leidu 
geoloogiliselt sobivaid meetodeid, on 
erandjuhul võimalik piiriülene koostöö, 
tagades ELi kontrolli all oleva 
lõppladustamise ühtsuse ja samaväärsuse.
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Or. de

Muudatusettepanek 187
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, kui liikmesriik ei 
ole sõlminud lepingut teise liikmesriigi või 
kolmanda riigiga nende 
lõppladustamiskoha kasutamise kohta. Kui 
leping radioaktiivsete jäätmete 
lõppladustamise kohta sõlmitakse riigiga, 
mis ei ole ELi liikmesriik, peab lepingu 
osapooleks olev liikmesriik tagama, et 
radioaktiivsed jäätmed lõppladustatakse 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega.

Or. lv

Muudatusettepanek 188
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, kui liikmesriigid 
ei ole sõlminud lepingut ühes liikmesriigis 
asuva lõppladustamiskoha kasutamise 
kohta või kui liikmesriikide valitsuste 
vaheliste lepingutega ei ole kasutusele
võetud piirkondlikke ladustamiskeskusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 189
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed, sealhulgas 
kasutatud tuumkütus lõppladustatakse 
samas liikmesriigis, milles need on 
tekkinud, välja arvatud juhul, kui 
liikmesriigid, millel ei ole väljakujunenud 
tegevuskava tuumkütuse kohta, on
sõlminud väikeste koguste kohta lepingu
ühes liikmesriigis asuva 
lõppladustamiskoha kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, kui liikmesriigid 
ei ole sõlminud lepingut ühes liikmesriigis 
asuva lõppladustamis- või
lõpphoiustamiskoha kasutamise kohta; 
jäätmesaadetiste vedu EList välja tuleks 
keelata.

Or. en

Selgitus

EL ei suuda kontrollida, mida tehakse radioaktiivsete jäätmetega väljaspool ELi territooriumi 
ega kindlustada kõige kõrgemate keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusstandardite järgimist.
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Muudatusettepanek 191
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Radioaktiivsed jäätmed 
lõppladustatakse samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, välja arvatud 
juhul, kui jäätmesaadetise veo ajal 
jõustub liikmesriikide sõlmitud leping
ühes liikmesriigis asuva 
lõppladustamiskoha kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Reeglina lõppladustatakse
radioaktiivsed jäätmed samas liikmesriigis, 
milles need on tekkinud, välja arvatud 
juhul, kui kooskõlas nõukogu direktiiviga 
2006/117/ Euratom (radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude 
järelevalve ja kontrolli kohta) on sõlmitud 
jäätmesaadetise veo leping.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ekspordi puhul kolmandasse riiki 
võtab eksportiv liikmesriik mõistlikke 
meetmeid kindlustamaks, et antud 
kolmandal riigil on olemas radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise programm, mille 
ohutuseesmärgid on võrdväärsed 
käesoleva direktiivi omadega;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) komisjoni teavitatakse kokkulepetest.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid võivad koostöös teiste 
liikmesriikidega võtta vabatahtlikult 
asjakohaseid meetmeid, et luua ühine või 
piirkondlik lõppladustamiskoht, kui see 
on vajalik või soovitatav võttes arvesse 
konkreetseid geoloogilisi ja tehnilisi 
tingimusi. Eriti huvipakkuvad on selles 
vallas Euroopa hoidlate arendamise 
organisatsiooni töörühma tegevus ja 
uuringud.
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Muudatusettepanek 196
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid võivad vabatahtlikkuse 
alusel teha otsuse võtta koostöös teiste 
liikmesriikidega asjakohaseid meetmeid 
ühise või piirkondliku 
lõppladustamisrajatise loomiseks, kui see 
on teatud geoloogilisi või tehnilisi 
tingimusi arvesse võttes vajalik või 
soovitatav. Esmalt tuleb siiski teavitada 
üldsust ja asjassepuutuvaid kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi ning nendega 
konsulteerida.

Or. ro

Muudatusettepanek 197
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid võivad koostöös teiste 
liikmesriikide või kolmandate riikidega 
vabatahtlikult luua ühise või piirkondliku 
lõppladustamiskoha, et kasutada ära 
konkreetse käitlemiskoha soodsaid 
geoloogilisi või tehnilisi eeliseid ja jagada 
ühisprojekti finantskoormust.

Or. en
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Muudatusettepanek 198
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid võivad koostöös teiste 
liikmesriikidega võtta vabatahtlikult 
asjakohaseid meetmeid, et luua ühine või 
piirkondlik lõppladustamiskoht, kui 
sellega kaasneks sotsiaalne, tehniline või 
majanduslik kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete, sealhulgas 
plutooniumi eksport kolmandatesse 
riikidesse on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Radioaktiivsete jäätmete ja 
kasutatud tuumkütuse 
edasitransportimine liidust väljapoole on 
keelatud.
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Muudatusettepanek 201
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Radioaktiivsete jäätmete 
eksportimine ELi mittekuuluvatesse 
riikidesse ei ole mingil juhul võimalik.

Or. de

Muudatusettepanek 202
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Radioaktiivsete jäätmete eksport 
väljapoole Euroopa Liitu ei ole lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Projekt põhineb valitsustevahelisel 
kokkuleppel, millega liikmesriigid 
tagavad, et:
(a) kõigis projekti arendamise etappides ja 
kogu lõppladustuskoha eluea jooksul 
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püütakse pidevalt tagada üldsuse 
heakskiit ja toetus kõikides asjaomastes 
liikmesriikides, korraldades juurdepääsu 
teabele ja kaasates üldsust 
konsultatsiooniprotsessi;
(b) pädevad reguleerivad asutused ja 
riiklikud ohutusasutused alustavad 
omavahelist koostööd ja järelevalvet; 
kõigis asjaomastes liikmesriikides 
lepitakse kokku rajatise uurimis-, valiku-
ja teostusetappi käsitleva ohutustoimiku 
ja seda täiendava ohutushinnangu osas 
ning võetakse need vastu;
(c) lepitakse kokku kohustused ja 
määratakse selgelt kindlaks vastutusalad, 
kusjuures iga liikmesriik kannab lõplikku 
vastutust oma radioaktiivsete jäätmete 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Keelatud on tuumajäätmete rajatised 
seismilistes piirkondades ja 
rannikualadel, kus on märkimisväärne 
merepinna taseme tõusu või tsunaamide 
oht.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise meetmete rakendamise 
riiklik programm;

(a) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise meetmete rakendamise 
riiklik programm, millega tagatakse, et 
kõik radioaktiivsete jäätmete tekitajad 
suudavad jäätmed kooskõlas ühiste 
kõrgete ohutusstandarditega 
lõppladustada või lõpphoiustada;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise meetmete rakendamise 
riiklik programm;

(a) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise meetmete rakendamise 
riiklik programm, millega järgitakse 
subsidiaarsuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuse riiklikud 
nõuded;

(b) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuse riiklikud 
nõuded; nende vastuvõtmise viisi ja 
kohaldamise instrumendi üle otsustamine 
jääb liikmesriigi pädevusse;

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisega seotud tegevuse ja 
tegevuskohtade jaoks tegevuslubade 
andmise süsteem, sealhulgas sellise käitise 
tegevusloata käitamise keelamine;

(c) kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisega seotud tegevuse ja 
tegevuskohtade jaoks tegevuslubade 
andmise süsteem, sealhulgas sellise käitise 
tegevusloata käitamise keelamine, tagades, 
et kõigi jäätmetekitajate kõik 
radioaktiivsed jäätmed käideldakse 
diskrimineerimata;

Or. de

Muudatusettepanek 209
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tegevusloa omanike kohustus teha 
radioaktiivsete jäätmete käitlushoidla 
võrdselt kättesaadavaks kõigile 
turuosalistele;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) jõustamismeetmed, sealhulgas (e) jõustamismeetmed, sealhulgas 
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käitlemise peatamine ja tegevusloa 
muutmine või kehtetuks tunnistamine;

käitlemise peatamine ja tegevusloa 
muutmine või kehtetuks tunnistamine, 
hõlmates muuhulgas ka töötajate 
tervishoiu ja ohutuse alaste õigusaktide 
rikkumisi;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) sätted, millega tagatakse kohased 
pikaajaliselt kasutatavad rahalised 
vahendid kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega 
seotud tegevuste ja rajatiste jaoks;

Or. ro

Muudatusettepanek 212
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) sätted, mille eesmärk on tagada, et 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemiseks ning 
ladustamisrajatise loomiseks mõeldud 
rahaliste vahendite kogusumma määrab 
pädev reguleeriv asutus tulemusena 
läbipaistvale protsessile, mida vaadatakse 
korrapäraselt läbi ning millesse on 
pidevalt kaasatud tegevusloa omanik.

Or. it
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on näha ette, et kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemiseks ning ladustamisrajatise loomiseks ettenähtud rahastamise määramisel 
kasutatakse tõhusat ja läbipaistvat mehhanismi, mille puhul on tagatud arvamuste vahetus 
tegevusloa omanikuga.

Muudatusettepanek 213
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõigi 
kulude kalkulatsioon. Lisada tuleb teave 
kulud katvate institutsioonide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et riiklikku 
raamistikku rakendatakse ja vajaduse 
korral täiustatakse, võttes arvesse 
käitamiskogemusi, artiklis 8 osutatud 
ohutustoimikute andmeid, tehnoloogia 
arengut ja ohutusuuringute tulemusi.

(2) Liikmesriigid tagavad, et riiklikku 
raamistikku rakendatakse ja vajaduse 
korral täiustatakse, võttes arvesse 
käitamiskogemusi, artiklis 8 osutatud 
ohutustoimikute andmeid, tehnoloogia 
arengut, tervishoiu- ja ohutusstandardeid 
ja ohutusuuringute tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Vladimir Urutchev
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et pädev 
reguleeriv asutus on funktsionaalselt 
eraldatud igast muust asutusest või 
organisatsioonist, kes tegeleb tuumaenergia 
edendamise või radioaktiivsete materjalide 
kasutamisega, sealhulgas elektrienergia 
tootmise ja radioisotoopide rakendustega 
või kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemisega, et tagada pädeva 
reguleeriva asutuse tegelik sõltumatus ja 
kaitsta teda reguleerimisel põhjendamatu 
mõju eest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Pädeval reguleerival asutusel on 
õigused ja ressursid korrapäraselt hinnata 
tuumaohutust, viia läbi uurimisi ja 
kontrolle ning vajadusel rakendada 
jõustamismeetmeid isegi 
dekomisjoneerimise käigus. Sellise 
hindamise moodustavad töötajate, 
sealhulgas alltöövõtjate tervise ja ohutuse 
ning personali taseme ja väljaõppe 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid tagavad, et pädev 
reguleeriv asutus teavitab korrapäraselt ja 
läbipaistvalt avalikkust oma tegevusest, 
loaomanike tegevusest, ladustamis- ja 
lõppladustamiskohtade tööst ja 
ohuriskidest.

Or. de

Muudatusettepanek 218
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Pädevad riiklikud reguleerivad 
asutused vahetavad korrapäraselt oma 
kogemusi ja kooskõlastavad oma korda 
Euroopa Komisjoni koordineeriva rolliga.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Liikmesriigid tagavad, et pädeval 
reguleerival asutusel on õigus anda 
korraldus käitamise peatamiseks, kui 
ohutus ei ole tagatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Pädev reguleeriv asutus teavitab oma 
hinnangu tulemustest liikmesriike ja 
asjakohaseid pädevaid organisatsioone, 
tegevusloa omanikke, tegevusloa omanike 
töötajate esindajaid, alltöövõtjaid ja 
avalikkust olenemata hinnangu 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid tagavad, et esmavastutus 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuse eest on 
tegevusloa omanikul. Seda vastutust ei 
saa edasi anda.

(1) Liikmesriigid tagavad, et esmavastutus 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutuse eest on 
tegevusloa omanikel, kellele vastava 
liikmesriigi pädev asutus on usaldanud 
üldise vastutuse kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete eest.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid kehtestavad piiri, 
alates millest kandub vastutus kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise eest tegevusloa omanikult üle 
asutusele, mis vastutab käitlemise eest 
riiklike õigusaktide alusel. 

Or. it

Selgitus

Muudatuse eesmärk on määratleda selgesti piir, alates millest kandub vastutus kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest tegevusloa omanikult üle asutusele, mil 
lasub pikaajaline vastutus tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest. 
Radioaktiivset materjali võib tõepoolest teisaldada enne tuumajaama lõplikku sulgemist. 
Sellisel juhul ei saa tegevusloa omanik vastutada materjali eest, mida tuumajaamas enam 
pole.

Muudatusettepanek 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid tagavad, et tegevusloa 
omanikud teavitavad pädevat reguleerivat 
asutust ja teisi asjakohaseid pädevaid 
organisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud (2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
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riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja võimalikult suures 
ulatuses pidevalt parandama oma kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kohtade ohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja võimalikult suures 
ulatuses pidevalt parandama oma tegevuse 
ohutust, sealhulgas töötajate ja 
alltöövõtjate tervishoidu ja ohutust ning 
oma kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade 
ohutust, tehes seda süstemaatiliselt ja 
kontrollitaval viisil. Tegevusloa omanikud 
teavitavad pädevat reguleerivat asutust ja 
teisi asjakohaseid pädevaid 
organisatsioone, oma töötajate esindajaid, 
alltöövõtjaid ja avalikkust oma hinnangu 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja võimalikult suures 
ulatuses pidevalt parandama oma kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kohtade ohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja võimalikult suures 
ulatuses pidevalt parandama oma kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kohtade ohutust, tehes seda 
süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.
Tegevuse ulatus sõltub käitlemiskoha või 
käitlemistegevusega seotud ohu 
keerukusest ja suurusest.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja võimalikult suures
ulatuses pidevalt parandama oma 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise kohtade ohutust, tehes 
seda süstemaatiliselt ja kontrollitaval viisil.

(2) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga kohustatakse 
tegevusloa omanikke pädeva reguleeriva 
asutuse järelevalve all korrapäraselt 
hindama, kontrollima ja pidevalt 
parandama oma kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohtade 
ohutust, tehes seda süstemaatiliselt ja 
kontrollitaval viisil kooskõlas parima 
võimaliku tehnikaga (BAT).

Or. en

Muudatusettepanek 227
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata oluliselt mõjutama 
ioniseeriv kiirgus.

(3) Tegevusloa saamise taotluse osana 
tuleb lõikes 2 osutatud tegevuse kohta 
esitada pädevale reguleerivale asutusele 
ametlik taotlus, mis annab vajaliku 
kindluse tegevuse ohutuse kohta, ning 
tegevus hõlmab selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata oluliselt mõjutama 
ioniseeriv kiirgus.

Or. en
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Muudatusettepanek 228
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata oluliselt mõjutama 
ioniseeriv kiirgus.

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide ja 
füüsiliste rünnakute ärahoidmiseks ja 
nende tagajärgede leevendamiseks, 
sealhulgas selliste füüsiliste tõkete ja 
tegevusloa omaniku halduslike 
kaitsemenetluste kontrollimist, mis peaksid 
töökorrast välja minema, selleks et 
töötajate ja muu elanikkonna tervist võiks 
hakata oluliselt mõjutama ioniseeriv 
kiirgus.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata oluliselt mõjutama 
ioniseeriv kiirgus.

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist ning looduskeskkonda võiks hakata 
oluliselt mõjutama ioniseeriv kiirgus.

Or. en
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Muudatusettepanek 230
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata oluliselt mõjutama 
ioniseeriv kiirgus.

(3) Lõikes 2 osutatud hindamised 
hõlmavad selle kontrollimist, et 
kohaldatakse meetmeid avariide 
ärahoidmiseks ja nende tagajärgede 
leevendamiseks, sealhulgas selliste 
füüsiliste tõkete ja tegevusloa omaniku 
halduslike kaitsemenetluste kontrollimist, 
mis peaksid töökorrast välja minema, 
selleks et töötajate ja muu elanikkonna 
tervist võiks hakata mõjutama ioniseeriv 
kiirgus.

Or. ro

Muudatusettepanek 231
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. ro

Muudatusettepanek 232
Silvia-Adriana Ţicău



AM\864761ET.doc 89/101 PE462.870v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt piisavate rahaliste vahendite ja 
inimressursside eraldamist ja olemasolu, et 
täita lõigetes 1 kuni 4 sätestatud kohustusi 
seoses kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
ohutusega.

(5) Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud 
riikliku raamistikuga nõutakse tegevusloa 
omanikelt ka pikas perspektiivis piisavate 
rahaliste vahendite ja inimressursside 
eraldamist ja olemasolu, et täita lõigetes 1 
kuni 4 sätestatud kohustusi seoses 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ohutusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid tagavad, et tegevusloa 
omanikud teavitavad piiriüleseid 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
võimalikult varakult oma plaanidest luua 
jäätmekäitlushoidla, kui see hoidla asub 
riigipiirist sellisel kaugusel, mis toob 
hoidla ehitamise ja käitamise ajal, pärast 
selle hülgamist või hoidlaga seotud 
õnnetuse või intsidendi korral tõenäoliselt 
kaasa piiriülese mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid tagavad, et loa 
kehtivuse tühistamine või aegumine ei 
vabasta loa omanikku kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise ohutusnõuete järgimisest, välja 
arvatud juhul, kui reguleeriv asutus 
otsustab vastutuse üle anda või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käitlemiskoha või -tegevuse jaoks 
tegevusloa saamise taotluse osana tuleb 
ette valmistada ohutustoimik ja selle juurde 
kuuluv ohutushinnang. Ohutustoimikut ja -
hinnangut ajakohastatakse vajaduse korral, 
vastavalt käitlemiskoha või -tegevuse 
arenemisele. Ohutustoimiku ja 
ohutushinnangu ulatus ja üksikasjalikkus 
vastavad käitlemistegevuse keerukusele ja 
käitlemiskoha või -tegevusega seotud ohu 
suurusele.

(1) ELi territooriumil asuva käitlemiskoha 
või seal toimuva tegevuse jaoks tegevusloa 
saamise taotluse osana tuleb ette 
valmistada ohutustoimik ja selle juurde 
kuuluv ohutushinnang. Ohutustoimikut ja -
hinnangut ajakohastatakse vajaduse korral, 
vastavalt käitlemiskoha või -tegevuse 
arenemisele. Ohutustoimiku ja 
ohutushinnangu ulatus ja üksikasjalikkus 
vastavad käitlemistegevuse keerukusele ja 
käitlemiskoha või -tegevusega seotud ohu 
suurusele.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ohutustoimik ja -hinnang hõlmavad 
järgmist: käitlemiskoha asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamine, käitamine ja 
käitlemiskoha dekomisjoneerimine või 
lõppladustamiskoha sulgemine; samuti 
täpsustatakse ohutustoimikus selliseks 
hindamiseks kasutatud normid. Käsitleda 
tuleb sulgemisjärgset pikaajalist ohutust, 
eelkõige selle võimalikult täielikku 
tagamist passiivsete meetmetega.

(2) Ohutustoimik ja -hinnang hõlmavad 
järgmist: käitlemiskoha asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamine, käitamine ja 
käitlemiskoha dekomisjoneerimine või 
kasutatud tuumkütuse basseinide, 
lõpphoiustamiskoha käitamine või
lõppladustamiskoha käitamine ja 
sulgemine; samuti täpsustatakse 
ohutustoimikus selliseks hindamiseks 
kasutatud normid. Käsitleda tuleb 
sulgemisjärgset ja pikaajalist ohutust, 
eelkõige selle võimalikult täielikku 
tagamist passiivsete meetmetega.
Ohutustoimikus ja -hinnangus hinnatakse 
töötajate tervist ja ohutusriske, sealhulgas 
alltöövõtjate palgatud töötajate puhul; 
hinnatakse töötajate oskuste taset ja 
töötajate arvu, mis on käitluskoha 
ohutuks käitamiseks alaliselt vajalik ja 
võimaldaks õnnetuse korral tegutseda.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ohutustoimik ja -hinnang hõlmavad 
järgmist: käitlemiskoha asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamine, käitamine ja 
käitlemiskoha dekomisjoneerimine või 
lõppladustamiskoha sulgemine; samuti 
täpsustatakse ohutustoimikus selliseks 
hindamiseks kasutatud normid. Käsitleda 
tuleb sulgemisjärgset pikaajalist ohutust, 
eelkõige selle võimalikult täielikku 
tagamist passiivsete meetmetega.

(2) Ohutustoimik ja -hinnang hõlmavad 
järgmist: käitlemiskoha asukoha valik, 
projekteerimine, ehitamine, käitamine ja 
käitlemiskoha dekomisjoneerimine või
lõppladustamis- või lõpphoiustamiskoha
sulgemine; samuti täpsustatakse 
ohutustoimikus selliseks hindamiseks 
kasutatud normid. Käsitleda tuleb 
sulgemisjärgset pikaajalist ohutust, 
eelkõige selle võimalikult täielikku 
tagamist passiivsete meetmetega.
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Or. en

Muudatusettepanek 238
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käitlemiskoha ohutustoimikus 
kirjeldatakse kõiki käitlemiskoha 
ohutusega seotud külgi, rajatise 
projekteerimist ja käitlemiskoha 
juhtimisega seotud kontrollimeetmeid ning 
regulatiivset kontrollimist. Ohutustoimikus 
ja selle juurde kuuluvas ohutushinnangus 
näidatakse pakutava kaitse tase ning 
esitatakse pädevale reguleerivale asutusele 
ja muudele osalistele kinnitused, et 
ohutusnõuded on täidetud.

(3) Käitlemiskoha ohutustoimikus 
kirjeldatakse kõiki käitlemiskoha 
ohutusega seotud külgi, rajatise 
projekteerimist, vaheladustamise 
jahutusbasseine, mille kohta antakse ka 
korrapärast teavet nendes hoitava 
kasutatud tuumkütuse koguse kohta, ja 
käitlemiskoha juhtimisega seotud 
kontrollimeetmeid ning regulatiivset 
kontrollimist. Ohutustoimikus ja selle 
juurde kuuluvas ohutushinnangus
näidatakse pakutava kaitse tase ning 
esitatakse pädevale reguleerivale asutusele 
ja muudele osalistele kinnitused, et 
ohutusnõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Andmete kogumine ja jälgimine

(1) Liikmesriigid rajavad kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise valdkonnas andmete kogumise 
ja jälgimise süsteemi.
(2) Liikmesriigid tagavad, et andmete 



AM\864761ET.doc 93/101 PE462.870v01-00

ET

kogumise ja jälgimise süsteemiga saab 
tuvastada, kus kasutatud tuumkütus ja 
radioaktiivsed jäätmed oma tootmise, 
kasutamise, transpordi, ladustamise või 
lõppladustamise osas asuvad ja millises 
seisundis need on.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Menetlused ja sanktsioonid

Üldpõhimõtete kohaselt tagavad 
liikmesriigid, et käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste rikkumise korral 
rakendatakse halduslikke või õiguslikke 
menetlusi ja sanktsioone, mis on tõhusad, 
hoiatavad ja proportsioonis rikkumise 
raskusastmega.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
hõlmaks koolituse ja väljaõppe korda, 
millega kaetaks kõigi kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise eest vastutavate osaliste 
vajadused, et säilitada ja edasi arendada 

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
hõlmaks koolituse ja väljaõppe korda, 
millega kaetaks kõigi kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise eest vastutavate osaliste 
vajadused, et säilitada ja edasi arendada 
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ekspertteadmisi ja oskusi. ekspertteadmisi ja oskusi. Liikmesriigid 
tagavad ka selle, et riiklik raamistik 
hõlmaks korda, millega edendada edasist 
teaduslikku uurimistegevust 
olemasolevate lõppladustamisprojektide 
alal.

Or. nl

Muudatusettepanek 242
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
hõlmaks koolituse ja väljaõppe korda, 
millega kaetaks kõigi kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise eest vastutavate osaliste 
vajadused, et säilitada ja edasi arendada 
ekspertteadmisi ja oskusi.

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
hõlmaks koolituse ja väljaõppe korda, 
millega kaetaks kõigi kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise eest vastutavate osaliste 
vajadused, et säilitada ja edasi arendada 
ekspertteadmisi ja oskusi. Töötajate 
koolitus ja väljaõpe peaks vastama 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditele. See tugevdaks üldist 
tervishoiu ja ohutuse alast vastutust 
tuumatööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks, et vajaduse korral on piisavalt
rahalisi vahendeid katmaks täielikult kõik 
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käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust.

kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete dekomisjoneerimise ja 
käitlemisega seotud kulud, vastavalt 
põhimõttele „saastaja maksab” s.t 
vastutus lasub radioaktiivsete jäätmete 
tekitajatel.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust.

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust, vastavalt põhimõttele 
„saastaja maksab“, ja tagades, et 
tuumatööstusele ei anta riiklikke toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes täielikult 
arvesse radioaktiivsete jäätmete tekitajate 
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tekitajate vastutust. vastutust ja järgides täielikult põhimõtet 
„saastaja maksab“.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust.

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, määrates selgelt 
ja üksikasjalikult kindlaks radioaktiivsete 
jäätmete tekitajate kohustused.

Or. ro

Muudatusettepanek 247
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust.

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vastavalt 
põhimõttele „saastaja maksab“ vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete 
tekitajate vastutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks vajalike rahaliste 
vahendite kättesaadavuse, võttes vajalikul 
määral arvesse radioaktiivsete jäätmete
tekitajate vastutust.

Liikmesriigid tagavad, et riiklik raamistik 
tagaks, et radioaktiivsete jäätmete 
tekitajad annaks vajaduse korral kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise jaoks käsutusse piisavalt 
rahalisi vahendeid. Liikmesriigid tagavad, 
et radioaktiivsete jäätmete tekitajad 
moodustavad vastavaid reserve, mida sel 
eesmärgil kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 249
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid koostavad avalikult ja 
läbipaistvalt käitlemise kulude plaani ja 
hindavad seda igal aastal uuesti. 
Radioaktiivsete jäätmete tekitajate 
kohustusi kohandatakse vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
riiklikul tasandil kehtestatud korrale:
(a) viidaks nõuetekohaselt läbi 
jäätmekäitlusstrateegiatega seotud kulude 
hindamine, eelkõige selliste kulude 
hindamine, mis on seotud pikaajaliste 
jäätmekäitluslahenduste rakendamisega 
kõrge, keskmise ja madala aktiivsusega
pikaealistele radioaktiivsetele jäätmetele 
vastavalt nende omadustele. See hõlmab 
ka tuumakäitiste dekomisjoneerimise ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kohtadega seotud kulusid ning nende 
lõpliku sulgemise ja jälgimise kulusid;
(b) loodaks reservid punktis a nimetatud 
kulude katmiseks ning nähtaks ette 
vajalikud vahendid kõnealuste reservide 
erandlikuks katmiseks;
(c) on kehtestatud kohane 
jälgimismehhanism, millega jälgitakse, 
kas reservid ja varade haldamine on 
sobivad punktis a nimetatud kulude jaoks, 
et tagada korrapärane kohandamine.

Or. nl

Selgitus

Muudatus 1 a (a) suhtes: Suletud geoloogilise lõppladustamise koha ohutus ei peaks sõltuma 
hooldusest. Hooldus on mõttekas vaid maapinna lähedal asuvate lõppladustamisrajatiste 
puhul. See ei tundu kohaldatav suletud geoloogilise lõppladustamise koha jaoks.

Muudatusettepanek 251
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon tagab, et 31. detsembriks 
2011 kehtestatakse tuumaseadmete 
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dekomisjoneerimisega ja kasutatud 
tuumkütuse ning radioaktiivsete jäätmete 
käitlemisega seotud kulude ühtlustatud 
arvutusmeetod.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
lõikes 1 a esitatud ühtlustatud 
arvutusmeetodiga kuuluvad kulude alla 
vähemalt seadmete dekomisjoneerimine, 
tavaliste ja radioaktiivsete jäätmete ohutu 
pikaajaline käitlemine alates seadme 
dekomisjoneerimisest ning 
tuumaelektrijaamade kasutatud 
tuumkütuse ja ümbertöötamise käigus 
tekkinud jäätmete ohutu pikaajaline 
käitlemine, mis ei kuulu täielikult 
operatiivkulude alla.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Dekomisjoneerimise ja 
jäätmekäitluse fondid luuakse 
tuumaseadmete käitajate maksetest 
seadmete töötamise ajal, et lõpliku 
sulgemise ajaks saada kokku piisavalt 
ressursse, et katta kõik lõikes 1 b esitatud 
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dekomisjoneerimisega ja 
jäätmekäitlemisega seotud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Kooskõlas dekomisjoneerimise 
strateegiaga kasutatakse fondide 
vahendeid ainult lõikes 1 b sätestatud 
kulude katmiseks ja neid ei tohi kasutada 
muul eesmärgil. Selleks luuakse 
dekomisjoneerimise fondid juriidilise 
isikuna, eraldi seadme käitaja isikust.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Vastava riikliku parlamendi volitusel 
peavad sõltumatud eksperdid fondid igal 
aastal üle vaatama ja auditeerima, et 
kontrollida, kas tulusid ja nendelt teenitud 
intressi kasutatakse ainult 
dekomisjoneerimiseks või 
jäätmekäitluseks, mitte ei rahastata 
nendega otseselt ega kaudselt tegevust 
turul.

Or. en
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