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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Väljajäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse 
raamistik
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0715),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõikega 2 ning Euratomi lepingu artikliga 106a;

3. palub nõukogul parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb parlamendi poolt heaks 
kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul uuesti parlamendiga konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni 
ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes 
tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
kohta34on rõhutatud, et „tuumaohutuse eest 
vastutavad riigid ning vastavaid meetmeid 
võetakse vajaduse korral ELi raamistikus.
Ohutusmeetmete ning tuumarajatiste 
järelevalve üle otsustamine on eranditult 

(7) Nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes 
tuumaohutuse ning kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise 
kohta34on rõhutatud, et „tuumaohutuse eest 
vastutavad riigid ning vastavaid meetmeid 
võetakse vajaduse korral ELi raamistikus.
Ohutusmeetmete ning tuumarajatiste 
järelevalve üle otsustamine on eranditult 
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käitajate ja riigiasutuste pädevuses”. käitajate ja riigiasutuste pädevuses”. Oma 
14. märtsi 2013. aasta resolutsioonis 
Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade 
riskide ja ohutuse igakülgse hindamise 
(vastupidavushindamine) ja sellega seotud 
meetmete kohta34a märgib Euroopa 
Parlament tuumaohutuse piiriülest 
tähtsust, soovitades näiteks, et 
korrapärased ohutusülevaatused 
põhineksid ühistel ohutusstandarditel või 
et oleks tagatud piiriülene ohutus ja 
järelevalve.

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

34 COREPER on selle vastu võtnud 25. 
aprillil 2007 (dokumendi viide 8784/07) 
ning majandus- ja rahandusküsimuste 
nõukogu 8. mail 2007.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

nõuetekohaseks täitmiseks vajalike 
vahendite ja pädevuse olemasolu. 
Reguleerival asutusel peaksid olema 
piisavad õiguslikud volitused, piisav 
personal ja piisavad rahalised vahendid 
talle määratud kohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks. Tugevdatud nõuded, mille 
eesmärk on tagada sõltumatus 
reguleerivate ülesannete täitmisel, ei tohiks 
aga piirata tihedat koostööd, kui see on 
vajalik, teiste asjaomaste riiklike 
asutustega ega takistada reguleerivate 
ülesannete ja -kohustustega mitteseotud 
poliitiliste üldsuuniste järgimist, kui 
valitsus on sellised suunised andnud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Praegune Euratomi leping tuleks 
liidu acquis’ arengusuundadega seoses 
läbi vaadata, et võimaldada tuumaohutuse 
valdkonnas läbipaistvamat ja 
demokraatlikumat otsustusprotsessi, mis 
oleks võrreldav teiste energiaallikate 
puhul kasutatava otsustusprotsessiga, 
mille sätteid reguleerib Euroopa Liidu 
toimimise leping.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Euroopa tuumaohutuse töörühm 
(ENSREG), kellel on kogemusi Euroopa 
vastupidavushindamise valdkonnas ja 
kuhu kuuluvad kõik liidu tuumaohutust 
reguleerivad asutused ja komisjon, peab 
olema tihedalt kaasatud korrapäraste 
vastastikuste eksperdihindamiste teemade 
valimisel, nende temaatiliste vastastikuste 
eksperdihindamiste korraldamisel ja 
tulemuste, eelkõige soovituste 
rakendamise tagamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
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Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 6. „mitmekordne kaitse” – mitmejärguline 
kaitseseadmete ja -menetluste kogum, 
millega välditakse ettearvatavate 
käitamisjuhtumite laienemist ning 
tagatakse kiirgusallika ja radioaktiivse 
materjali ümber töötajate, elanikkonna,
pinnase, õhu, vee ja mulla kaitseks 
paigutatavate füüsiliste tõkete toimivus 
tööolukorras ning teatavate tõkete puhul 
nende toimivus õnnetusjuhtumite korral;

6. „mitmekordne kaitse” – mitmejärguline 
kaitseseadmete ja -menetluste kogum, 
millega välditakse ettearvatavate 
käitamisjuhtumite laienemist ning 
tagatakse kiirgusallika ja radioaktiivse 
materjali ümber töötajate, elanikkonna või 
keskkonna kaitseks paigutatavate füüsiliste 
tõkete toimivus tööolukorras ning teatavate 
tõkete puhul nende toimivus 
õnnetusjuhtumite korral;

Or. en

Selgitus

Et valitseks kooskõla Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) mõistetega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4



PR\1014996ET.doc 11/22 PE526.123v02-00

ET

Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks kooskõla IAEA mõistetega, jäetakse käesolev mõiste välja ning asendatakse 
mõistega „vahejuhtum”.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 3 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. „vahejuhtum” – igasugune 
ettekavatsemata juhtum, kaasa arvatud 
käitamisvead, seadmete rikked, 
käivitamisjuhtumid, õnnetuste 
põhjustajad, õnnetusohtlikud olukorrad 
või muud probleemid või soovimatud 
toimingud, kuritahtlikud või mitte, mille 
tagajärjed või tekkida võivad tagajärjed ei 
ole kaitse või ohutuse seisukohast 
tähtsusetud; 

Or. en

Selgitus

Et valitseks kooskõla Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) mõistetega.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et valitseks kooskõla Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) mõistetega.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „tõsine õnnetus” – projekteerimisest 
tulenevast õnnetusest tõsisemad 
õnnetustingimused, mis hõlmavad 
märkimisväärset südamiku kahjustamist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas IAEA mõistetega.

Muudatusettepanek 13

Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

eraldatud muudest ava- ja eraõiguslikest 
üksustest, kes on seotud tuumaenergia 
edendamise, kasutamise või elektrienergia 
tootmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) pädev reguleeriv asutus teeks
reguleerivaid otsuseid objektiivsete ja 
kontrollitavate ohutuskriteeriumide põhjal;

c) pädev reguleeriv asutus kehtestaks 
läbipaistva reguleeriva otsustusprotsessi
objektiivsete ja kontrollitavate 
ohutuskriteeriumide põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) ennetatakse õnnetusi ja 
õnnetusjuhtumi korral leevendatakse selle 
mõjusid ning hoitakse ära radioaktiivse 
pihkumise võimalus, minimeerides kõik 
õnnetuste jadad, mis põhjustaksid varajast 
või ulatuslikku pihkumist, nii palju, kui on 
võimalik ja mõistlik;

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

raamistikuga nõutakse, et lõikes 1 
sätestatud eesmärki kohaldataks täies 
ulatuses tuumaseadmete suhtes, mille 
ehitamiseks väljastatakse esimest korda 
luba, alates+ ja olemasolevate 
tuumarajatiste suhtes mõistlikult 
saavutatavas ulatuses.

_________________
+Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev. 

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tavapäratuid juhtumeid tekiks nii vähe, 
kui võimalik;

ii) vahejuhtumeid tekiks nii vähe, kui 
võimalik;

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

v) minimeeritaks, kui võimalik, väliste 
looduslike ohtude ja inimtegevusest 
põhjustatud ohtude ja nende mõjude 
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minimeeritaks. sagedust nii palju, kui on võimalik ja 
mõistlik.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töötab välja töötajate kohapealse 
valmisoleku juhised, kuidas tavapäratute 
juhtumite ja õnnetuste korral tegutseda;

(d) töötab välja töötajate kohapealse 
valmisoleku juhised, kuidas vahejuhtumite 
ja õnnetuste korral tegutseda;

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Esimese vastastikuse temaatilise 
eksperdihindamise teema otsustatakse 
hiljemalt kolm aastat pärast ...+

_________________
+Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev. 

Or. en

Muudatusettepanek 30

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv 2009/71/Euratom
Artikkel 8e – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Temaatiliste vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemusi kasutatakse 
selleks, et edendada arutelusid 
tuumaühenduses, mis võimaluse korral 
võib viia tulevikus ühtlustatud ühenduse 
tuumaohutuskriteeriumite loomiseni. 

Or. en



PR\1014996ET.doc 21/22 PE526.123v02-00

ET

SELETUSKIRI

22. juulil 2009. aastal jõustus direktiiv, millega loodi tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik1 eesmärgiga alustada ELi ühise tuumaohutuse raamistiku loomist. 
Direktiivi eesmärk on säilitada ja edendada tuumaohutuse jätkuvat parandamist, kusjuures 
liikmesriigid peavad selles küsimuses kehtestama asjakohase riikliku korra. See hõlmab 
selliseid teemasid nagu siseriiklike õigusaktide sätete ja tuumarajatiste tuumaohutust 
reguleeriva organisatsioonilise raamistiku loomine, pädevate reguleerivate asutuste 
kohustused ja vastutus, loa omajad, töötajate haridus ja väljaõpe, avalik teave ja nõue, et 
pädev asutus oleks funktsionaalselt eraldatud muu tuumaenergia edendamise või 
kasutamisega tegeleva asutuse või organisatsiooni pädevast reguleerivast asutusest. 
Direktiivis sätestatakse ka, et liikmesriigid peavad vähemalt kord kümne aasta jooksul 
hindama ise ja kutsuma oma siseriiklikku raamistikku ja/või pädevaid reguleerivaid asutusi 
hindama rahvusvahelised eksperdid ning hinnangute tulemustest teavitatakse liikmesriike ja 
Euroopa Komisjoni.

Pärast Fukushima tuumaõnnetust palusid ELi riigijuhid ja valitsus, et Euroopa Komisjon 
teostaks koos Euroopa tuumaohutuse töörühmaga (ENSREG) vastupidavushindamisi. See 
ühisel meetodil põhinev tegevus näitas, et kõikidel liidu tuumaseadmetel on nõuetekohane 
tuumaohutuse tase, et edasi tegutseda. Kuid ELi tugeva ohutuskultuuri tõttu esitati 
vastupidavushindamise tulemusel ka rida soovitusi, näiteks erisoovitused väliste ohutegurite, 
ohutuse vähenemise, tõsiste õnnetusjuhtumite ja lennuõnnetuste puhuks. Komisjon soovitas 
oma teatises2 vaadata läbi tuumaohutuse direktiivi järgmised valdkonnad: ohutusmenetlused 
ja -raamistikud, tuumavaldkonda reguleeriva asutuse osa ja vahendid, avatus ja läbipaistvus, 
seire ja kontrollimine.

Komisjon tegi seetõttu 2013. aasta juunis ettepaneku tuumaohutuse direktiivi muuta, 
tugevdada ja täiendada, ühendades tehnilised täiustused ulatuslikumate ohutuse küsimustega 
nagu valitsemistava, läbipaistvus ja kohapealne valmisolek ja tegutsemine. Seetõttu on 
ettepanekus nõue, et tuleb tagada pädevate reguleerivate asutuste tegelik iseseisvus ja välja 
arendada kriteeriumid tuumavaldkonda reguleerivate asutuste rolli, eelarve, töötajate ja 
reguleerivate ülesannete jaoks. Ettepanek hõlmab ka loa omaja esmavastutust ja rõhutab 
vajadust ohutuse igakülgse hindamise ja piisavate mitmekordsete kaitsesätete järele. Tööjõule 
kohalduvad vajaliku ettevalmistuse, kogemuste ja oskuste nõuded kehtivad ka allahankijate 
töötajate kohta. Viimaseks kirjeldatakse, milline on läbipaistvusstrateegia, mille 
tuumavaldkonda reguleeriv asutus ja loa omajad arendavad, avalikustavad ja rakendavad, 
ning hõlmatud on karistussätted.

Komisjoni ettepanek sätestab ka tuumaseadmete ohutuseesmärgid kogu olelusringi jooksul ja 
nõuded tuumaseadmetele, rõhutades väliseid looduslikke ja inimtegevusest tulenevaid ohte ja 
mitmekordset kaitset. See loob ka meetodi tuumaelektrijaama olelusringi kõikide etappide 

                                               
1 Nõukogu direktiiv 2009/71/Euratom, 25. juuni 2009, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik, Euroopa Liidu Teataja L 172, 2.7.2009, lk 0018−0022.
2 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse 
igakülgse hindamise (nn vastupidavustestide) ja sellega seotud meetmete kohta. 4.10.2012, COM(2012) 571 
final.
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(tuumaseadme asukoha valik, projekteerimine, ehitamine, kasutuselevõtmine, käitamine ja 
selle tegevuse lõpetamine) jaoks. Eelkõige rõhutatakse õnnetusjuhtumisteks valmisoleku 
strateegiate tähtsust ja sätestatakse eeskirjad kohapealseks valmisolekuks, sh kohapealne 
hädaolukorrakeskus.

Viimaks luuakse komisjoni ettepanekuga korrapärase ohutusülevaatuse, vastastikuste 
eksperdihindamiste menetlused ja juhised. Ettepaneku järgi peavad liikmesriigid vähemalt iga 
kümne aasta järel hindama oma siseriiklikku raamistikku ja pädevaid reguleerivaid asutusi. 
Samuti peavad nad kutsuma rahvusvahelised eksperdid hindama oma riiklikku raamistikku 
ja/või pädevaid reguleerivaid asutusi ning eksperdihindamiste tulemustest teavitatakse 
liikmesriike ja komisjoni. Komisjon teeb ka ettepaneku, et liikmesriigid korraldavad vähemalt 
iga kuue aasta järel vastastikuseid temaatilisi eksperdihindamisi, kus nad valivad ühiselt välja 
ühe või mitu konkreetset tuumaohutusega seotud teemat ja teostavad ühiselt vastastikused 
eksperdihindamised. Juhul kui liikmesriigid ei suuda valida ühtki teemat, valib komisjon
vastastikuse eksperdihindamise teema.

RAPORTÖÖRI SOOVITUSED

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle tugevdada praegust ühenduse 
tuumaohutust reguleerivat raamistikku. Ta rõhutab eelkõige vajadust ennetada vahejuhtumeid 
ja õnnetusjuhtumeid, samuti oskust vahejuhtumi puhul või hädaolukorras tõhusalt tegutseda. 
Hädaolukorraks valmistumine ja kooskõlastatud tegevus hädaolukorras on tuumaohutuse 
olemus.

Seoses mõistetega soovitab raportöör, et need tuleks nii palju kui võimalik ühtlustada 
terminitega, mida kasutab Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA), selleks et oleks 
ühtlus üleilmselt määratletud standardites ja menetlustes.

Raportöör soovitab kehtestada liikmesriikides selged nõuded, et tagada pädevate reguleerivate 
asutuste sõltumatus, eelkõige seoses töötajate ja rahaliste vahendite nõuetekohase taseme ja 
läbipaistvusega. Raportöör usub, et Euroopa Komisjonil on tähtis osa tuumaenergia 
usaldusväärsemaks muutmisel.

Peale selle toetab raportöör korrapärase hindamise sätteid, nii vastastikust eksperdihindamist 
kui ka temaatilisi vastastikusi eksperdihindamisi iga kuue aasta järel. Ta teeb ettepaneku, et 
esimese vastastikuse eksperdihindamise teema tuleks otsustada hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Samuti teeb ta ka ettepaneku, et temaatiliste vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemusi kasutatakse selleks, et edendada arutelusid tuumaühenduses, mis 
võib viia tulevikus ühtlustatud ühenduse tuumaohutuskriteeriumite loomiseni.

Lõpetuseks kutsub raportöör üles läbi vaatama praegust Euratomi lepingut, et võimaldada 
tuumaohutuse valdkonnas läbipaistvamat ja demokraatlikumat otsustusprotsessi, mis oleks 
võrreldav teiste energiaallikate puhul kasutatava otsustusprotsessiga, mille sätteid reguleerib 
Euroopa Liidu toimimise leping. 


