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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0618);

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

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

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa Parlament oli ühtlasi 
seisukohal, et kõigil tuumaettevõtetel igas 
liikmesriigis peaks olema piisavalt 
rahalisi vahendeid katmaks kõiki 
dekomisjoneerimisega, kaasa arvatud 
jäätmete käitlemisega seotud kulusid, et 
toetada põhimõtet, mille järgi saastaja 
peab maksma, ning vältida riigiabi 
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kasutamist, ja kutsus komisjoni üles 
määratlema täpselt iga liikmesriigi 
dekomisjoneerimiseks mõeldud rahaliste 
vahendite kasutuseesmärgid, arvestades 
seejuures dekomisjoneerimisega ning 
selle käigus tekkivate radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise, konditsioneerimise ja 
lõppladustamisega1.
1 Euroopa Parlamendi resolutsioon 
tuumaelektrijaamade demonteerimiseks 
mõeldud rahaliste vahendite kasutamise 
kohta, P6_TA(2005)0432, 16. november 
2005.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 
energiatootmisega seotud tegevuse, muu 
hulgas tuumaelektrijaamade töö ja nende 
dekomisjoneerimise käigus, kuid ka seoses 
muu tegevusega, näiteks radioaktiivsete 
isotoopide kasutamisel meditsiinis, 
teadustöös ja tööstuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 jäätmetele omistatakse teatav 
jäätmeklass, sõltuvad iga liikmesriigi 
konkreetsest, jäätmete laadiga seotud 
olukorrast ning olemasolevatest või 
kavandatavatest lõppladustamise 
võimalustest. Liikmesriikide vahelise 
suhtlemise ja teabevahetuse 
hõlbustamiseks ning läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks riiklikus programmis 
klassifitseerimise skeemi üksikasjalikult 
kirjeldada.

Or. en

Selgitus

Radioaktiivsete jäätmete klassifitseerimine sõltub nende käitlemise ohutusaspektidest. See 
loob seose jäätmete omaduste ning reguleeriva organi või jäätmete käitlemiskoha operaatori 
kehtestatud ohutuseesmärkide vahel. Sellise klassifitseerimissüsteemi abil saab koostada 
jäätmekäitlusstrateegiaid ja riiklikke programme ning see peaks olema riiklikes 
programmides üksikasjalikult välja toodud.

Muudatusettepanek 4

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 

(29) Tüüpiline kõrvaldamispõhimõte 
lühiealiste ja keskmise radioaktiivsusega 
jäätmete puhul on kõrvaldamine maapinna 
lähedal asuvatesse mahutitesse. Pärast 30 
aastat uurimistööd on teaduslikult 
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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.

tõestatud, et nii kõrge radioaktiivsusega 
jäätmete käitlemise kui ka jäätmeteks 
loetud kasutatud tuumkütuse käitlemise 
lõppetapina on geoloogiline 
lõppladustamine sügaval asuvates 
geoloogilistes kihtides teostatav, ning on 
kinnitatud, et see on ohutu ja jätkusuutlik
valik. Selles valdkonnas tehtud 
edusammudele on kaasa aidanud 
Euroopa raamprogrammide alusel 
toimunud teadusuuringud ja 
tutvustamistegevus. Seega tuleks edendada 
liikumist kõrvaldamise rakendamise poole 
selle võimaluse optimeerimiseks, koha 
valikuks ja lõppladustamiskoha 
projekteerimiseks vajalike teadus- ja 
uurimisprogrammide abil ning lõpliku 
lahenduse väljatöötamiseks vajalikke 
reguleerimisetappe läbides. 
Radioaktiivsete jäätmete geoloogilise 
lõppladustamise tehnoloogiaplatvormi 
(IGD-TP) raames toimuvad tegevused 
võivad hõlbustada asjaomaste 
ekspertteadmiste ja tehnoloogia 
kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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, ning väga 
tähtis on ka üldsuse usaldus hoidlate 
ohutuspõhimõtete ja 
jäätmekäitlusprogrammide vastu. Selle 
tagamiseks on vaja nõuda avalikkuse 
tõhusat teavitamist ja kõikide huvitatud 
sidusrühmade, kohalike ja piirkondlike 
ametivõimude ning üldsuse osalemist 
otsustamisprotsessis.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

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. Käesolevas direktiivis tuleks 
nõuetekohaselt kindlaks määrata 
tingimused, mis tuleks täita enne selliste 
ühisprojektide algatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 

(39) Ohutustoimik ja ohutaset arvestav 
lähenemisviis peaksid olema aluseks 
selliste otsuste tegemisel, mis on seotud 
lõppladustamisrajatise väljaarendamise, 
kasutamise ja sulgemisega. 
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.
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kohta. Seepärast tuleks selles esitada 
argumendid ja tõendid, mis tõendavad 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise koha või tegevuse 
ohutust.

Or. en

Selgitus

Põhjendus oli liiga pikk ja enesestmõistetav. Arvestades raportööri ettepanekut lisada 
artiklisse 3 punkt 9 a ohutustoimiku määratlusega, milles käsitletakse samu probleeme, võiks 
põhjendust lühendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Sellega seoses võiks ENSREG anda 
olulise panuse käesoleva direktiivi 
ühetaolise rakendamise tagamiseks, 
lihtsustades seega konsulteerimist, heade 
tavade vahetamist ja riiklike reguleerivate 
asutuste koostööd.

Or. en

Selgitus

Lisaks rahvusvahelistele eksperdihinnangutele tuleks mainida ENSREGi rolli direktiivi 
rakendamisel. Vt sarnast viidet tuumaseadmete tuumaohutust käsitleva direktiivi 
2009/71/Euratom põhjenduses 16.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Käesolev direktiiv võiks olla kasulik 
vahend, mida tuleks võtta arvesse, kui 
kontrollitakse, kas projektid, mida 
rahastatakse ELi vahenditest kasutatud 
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tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitiste või nendega seotud tegevuste 
jaoks ettenähtud Euratomi rahalise või 
tehnilise toetuse raames, hõlmavad 
vajalikke meetmeid kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete ohutu 
käitlemise tagamiseks.

Or. en

Selgitus

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Muudatusettepanek 10

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, sealhulgas sõjalise 
julgeoleku programmidest tulenevalt 
tekkinud kasutatud tuumkütusele, kui see 
on alatiseks üle antud üksnes 
tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ja 
käitlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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, jäätmete tekkimisest 
kuni lõppladustamiseni, sealhulgas 
sõjalise julgeoleku programmidest 
tulenevalt tekkinud radioaktiivsetele 
jäätmetele, kui need on alatiseks üle 
antud üksnes tsiviilotstarbeliseks 
kasutamiseks ja käitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) „lubatud heide” – reguleeritud 
tuumarajatises tavapärase tegevuse või 
reguleeritud tegevuse käigus tekkinud 
gaasilise või vedela radioaktiivse materjali 
kavandatud ja kontrollitud 
keskkondaheitmine pädeva reguleeriva 
organi lubatud piirides ning kooskõlas 
nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivis 
96/29/Euratom (millega sätestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest)1 sätestatud põhimõtete ja 
piirangutega;
1 EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „lõppladustamine” – kasutatud 
tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete 
paigutamine lubatud rajatisse, ilma 
kavatsuseta seda sealt välja võtta;

„lõppladustamine” – kasutatud tuumkütuse 
või radioaktiivsete jäätmete potentsiaalselt 
lõplik paigutamine lubatud rajatisse, võttes 
nõuetekohaselt arvesse pöörduvuse 
põhimõtet;

Or. en

Selgitus

Igasugune ladustamine peaks võimaldama jäätmepakendi eemaldamist või juurdepääsu 
sügaval geoloogilistes kihtides asuvale hoidlale. Pöörduvuse põhimõte on osa sellise hoidla 
ühiskondlikust vastuvõetavusest ning see on seotud koha pikaajalise järelevalve ja hoidla 
kohta andmete säilitamisega.

Muudatusettepanek 14

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 ning mida pädev reguleeriv asutus 
kontrollib liikmesriigi õiguslikus ja 
reguleerivas raamistikus kui radioaktiivseid 
jäätmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „koht” – geograafiline ala, kus asub 
lubatud rajatis, kaasa arvatud kasutatud 
tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete 
lõppladustamiskoht, või kus toimub 
lubatud tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b)„ohutushinnang” – kogu 
projekteerimisprotsessi jooksul toimuv 
süstemaatiline protsess, mille eesmärk on 
tagada, et kavandatav projekt vastab 
kõikidele asjaomastele ohutusnõuetele, ja 
mis hõlmab muu hulgas ametlikku 
ohutusanalüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) „ohutustoimik” – argumendid ja 
tõendid, mis tõendavad käitlemise koha 
või tegevuse ohutust ning mis hõlmavad 
ohutushinnangu tulemusi ja nende 
tulemuste usaldusväärsuse kinnitust. 
Lõppladustamiskoha puhul võidakse 
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ohutustoimikus käsitleda konkreetset 
arenguetappi. Sellisel juhul tuleks 
ohutustoimikus ära näidata küsimused, 
mille osas on kahtlusi või mis on 
lahendamata, ja pakkuda välja suuniseid 
nende küsimuste lahendamiseks edasistes 
arenguetappides;

Or. en

Selgitus

Vt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ohutussõnastikku (Safety Glossary): 
„Terminology used in nuclear safety and radiation protection” – 2007. aasta väljaanne.

Muudatusettepanek 18

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 ajutine
paigutamine lubatud rajatisse seni, kuni
need sealt välja võetakse;

Or. en

Selgitus

Selline ladustamine vastab jäätmete ajutisele ladustamisele, mis on oluline etapp enamiku 
radioaktiivsete jäätmete liikide käitlemises.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „üldsus” – üks või mitu füüsilist või 
juriidilist isikut ja vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele või tavadele nende 
ühendused, organisatsioonid või rühmad.
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Or. en

Muudatusettepanek 20

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 
ALARA põhimõtet järgides praktiliselt 
võimalikul miinimumtasemel nii 
radioaktiivsuse kui ka koguse poolest, 
kasutades sobivaid 
projekteerimismeetmeid ning käitamis- ja 
dekomisjoneerimistavasid, kaasa arvatud 
tavaliste materjalide ümbertöötlemine ja 
taaskasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 21

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, võttes 
nõuetekohaselt arvesse inimeste tervise ja 
keskkonna kaitset;

Or. en
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriikide parlamendid 
kaasataks piisavate rahaliste vahendite 
järelevalvajana.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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 neid ei 
saadeta mujale nõukogu direktiivi 
2006/117/Euratom (radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude 
järelevalve ja kontrolli kohta) kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid võivad vabatahtlikkuse 
alusel otsustada võtta teiste 
liikmesriikidega koostöös vajalikke 
meetmeid ühise või piirkondliku 
lõppladustuskoha rajamiseks, kui see on 
konkreetseid geoloogilisi või tehnilisi 
asjaolusid arvestades vajalik või soovitav.
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Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Enne sellise projekti algatamist 
valitsustevahelise kokkuleppe abil tagavad 
asjaomased liikmesriigid, et algatus 
vastab vajalikele nõuetele, mis hõlmavad 
vähemalt järgmist:
(a) kõigis projekti arendamise etappides ja 
kogu lõppladustuskoha eluea jooksul 
püütakse pidevalt tagada üldsuse 
heakskiit ja toetus kõikides asjaomastes 
liikmesriikides, korraldades juurdepääsu 
teabele ja kaasates üldsust 
konsultatsiooniprotsessi;
(b) tagatakse pädevate reguleerivate 
asutuste ja riiklike ohutusasutuste 
vaheline koostöö ja järelevalve; kõigis 
asjaomastes liikmesriikides koostatakse 
ohutustoimik ja viiakse läbi seda 
täiendavad ohutushinnangud, milles 
käsitletakse rajatise uurimis-, valiku- ja 
teostusetappi;
(c) lepitakse kokku kohustused ja 
määratakse selgelt kindlaks vastutusalad, 
kusjuures iga liikmesriik kannab lõplikku 
vastutust oma radioaktiivsete jäätmete 
eest;
(d) lepitakse kokku rahastamise kord, 
millega tagatakse rahastamine 
lõppladustamiskoha eluea jooksul ja 
sulgemise järgselt ning piisavate 
inimressursside ja piisava arvu 
nõuetekohase kvalifikatsiooniga töötajate 
olemasolu;
(e) asjaomaste liikmesriikide riiklikes 
programmides antakse eelnevalt teavet 
õigusliku raamistiku, organisatsioonilise 



PR\860739ET.doc 19/34 PE460.863v01-00

ET

ülesehituse ning tehniliste süsteemide ja 
lahenduste kohta, millega näidatakse, et 
kindla ajavahemiku pärast vastab 
kavandatav lõppladustamiskoht käesoleva 
direktiivi nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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 tagatakse, et 
kõikidel radioaktiivsete jäätmete 
tekitajatel on võimalus lõppladustada 
radioaktiivseid jäätmeid ohutult samadel 
tingimustel;

Or. en

Muudatusettepanek 27

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, artikli 7 lõikes 1 a
osutatud ohutustoimikute andmeid, 
tehnoloogia arengut ja ohutusuuringute 
tulemusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid tagavad, et 
radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks või 
lõppladustamiskoha jaoks tegevusloa 
taotlemise raames koostataks 
ohutustoimik ja seda täiendav 
ohutushinnang, mida tuleks vajaduse 
korral tegevuse käigus või 
lõppladustamiskoha kasutamise jooksul 
ajakohastada. Ohutustoimik ja seda 
täiendav ohutushinnang hõlmavad 
lõppladustamiskoha asukoha valikut, 
projekteerimist, ehitamist, käitamist ja 
sulgemist ning sulgemisjärgse pikaajalise 
ohutuse tagamist, muu hulgas passiivsete 
meetmetega, ning nendes kirjeldatakse 
kõiki käitlemiskoha ohutusega seotud 
külgi, rajatise projekteerimist ja 
käitlemiskoha juhtimisega seotud 
kontrollimeetmeid ning regulatiivset 
kontrollimist.

Or. en

Selgitus

Vt varasema artikli 8 sätteid, mis nüüd on esitatud artiklis 7 ja määratlustes.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) liikmesriigid tagavad, et tegevusloa 
omanikud annaksid aru pädevale 
reguleerivale asutusele ja teistele 
asjaomastele pädevatele 
organisatsioonidele ning võimaldaksid 
üldsusele juurdepääsu oma tegevust või 
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rajatisi puudutavale teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Ohutustoimik

(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.
(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. 
(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 
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reguleerivale asutusele ja muudele 
osalistele kinnitused, et ohutusnõuded on 
täidetud.
(4) Ohutustoimik ja selle juurde kuuluv 
ohutushinnang esitatakse pädevale 
reguleerivale asutusele kinnitamiseks.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 7 lõiget 1 a (uus) ning artikli 3 punktides 9 a (uus) ja 9 b (uus) toodud määratlusi.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

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, edasi arendada ja
levitada teaduslikke ja tehnoloogilisi
ekspertteadmisi ja oskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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.

(1) 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil otsustatavate menetluste kohaselt
(a) viiakse nõuetekohaselt läbi 
jäätmekäitlusstrateegiatest tulenevate 
kulude hindamine, eelkõige pikaealiste 
madala, keskmise ja kõrge aktiivsusega 
radioaktiivsete jäätmete pikaajaliste 
käitluslahenduste rakendamisest 
tulenevate kulude hindamine olenevalt 
jäätmete iseloomust. Hindamine hõlmab 
eelkõige tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise kulusid ning 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
kohtade puhul nende lõpliku sulgemise, 
hooldamise ja järelevalve kulusid;
(b) luuakse reservid punktis a nimetatud 
kulude katmiseks ja vajalikud varad 
reserveeritakse üksnes kõnealuste 
reservide katmiseks;
(c) jälgitakse nõuetekohaselt punktis a 
nimetatud kulude katmiseks vajalike 
reservide ja varade haldamise piisavust, et 
tagada korrapärane kohandamine.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Liikmesriigid asutavad või 



PE460.863v01-00 24/34 PR\860739ET.doc

ET

nimetavad riikliku organi, kes on 
suuteline esitama eksperthinnangu lõikes 
2 nimetatud varade haldamise ja 
dekomisjoneerimise kulude asjus.
Kõnealune organ peaks olema rahaliste 
vahendite eraldajatest sõltumatu.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Liikmesriigid esitavad komisjonile 
korrapäraselt aruandeid asjaomase 
riikliku organi menetluste tulemuste 
kohta artiklis 16 sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antaks võimalus tõhusalt osaleda 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise alaste otsuste 
tegemises.

välja jäetud

Or. en

(Vt järgmist muudatusettepanekut, sest osa komisjoni teksti on esitatud artikli 12 a (uus) 
lõikes 1)
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Üldsuse kaasamine

(1) Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
antaks varajases etapis võimalus tõhusalt 
osaleda artiklis 13 nõutavate kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise alaste riiklike programmide 
koostamises ja läbivaatamises ning et 
need oleksid pärast valmimist üldsusele 
kättesaadavad. Liikmesriigid panevad 
programmid üles veebilehele, mis on 
avalikkusele kättesaadav.
(2) Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid, et
(a) üldsust teavitataks kas avalike 
teadaannete või muude sobivate 
vahendite, näiteks võimaluse korral 
elektrooniliste andmekandjate kaudu 
kõikidest selliste programmide koostamis-, 
muutmis- või läbivaatamisettepanekutest 
ning et üldsusele oleks kättesaadav 
asjakohane teave selliste ettepanekute 
kohta, sealhulgas teave 
otsustamisprotsessis osalemise õiguse 
kohta ning pädeva asutuse kohta, kellele 
saab esitada märkusi ja küsimusi;
(b) üldsusel oleks õigus esitada märkusi ja 
arvamusi enne programmidega seotud 
otsuste tegemist, kui kõik valikud on veel 
võimalikud;
(c) nimetatud otsuste tegemisel võetaks 
üldsuse osavõtu tulemusi nõuetekohaselt 
arvesse;
(d) pädev asutus, olles tutvunud üldsuse 
esitatud märkuste ja arvamustega, teeb 
mõistlikke jõupingutusi, et teavitada 
üldsust tehtud otsustest ning nende 
otsuste aluseks olevatest põhjustest ja 
kaalutlustest, sealhulgas üldsuse 
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kaasamise korrast.
(3) Liikmesriigid määravad kindlaks 
üldsuse, kellel on õigus lõike 2 tähenduses 
osaleda. Liikmesriigid määravad kindlaks 
käesoleva artikli kohase üldsuse 
kaasamise üksikasjaliku korra, et üldsusel 
oleks võimalik tõhusalt valmistuda ja 
osaleda. Nähakse ette mõistlikud tähtajad, 
mis annavad üldsusele piisavalt aega igas 
etapis käesoleva artikli kohaselt 
osalemiseks.

Or. en

(Vt eelmist muudatusettepanekut, osa lõike 1 tekstist oli algselt artikli 12 lõikes 2.)

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Riiklik programm vastab artiklite 4–12
sätetele.

(2) Riiklik programm vastab artiklite 4–12 
a sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liikmesriigid vaatavad riiklikku 
programmi korrapäraselt läbi ja 
ajakohastavad seda, võttes vastavalt 
vajadusele arvesse tehnika ja teaduse 
saavutusi.

(3) Liikmesriigid vaatavad riiklikku 
programmi korrapäraselt läbi ja 
ajakohastavad seda, võttes vastavalt 
vajadusele arvesse tehnika ja teaduse 
saavutusi ning vastastikuste 
rahvusvaheliste eksperdihinnangute 
tulemusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) terviklik ja üksikasjalik 
radioaktiivsete jäätmete klassifitseerimise 
skeem, mis hõlmab kõiki radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise etappe radioaktiivsete 
jäätmete tekkimisest kuni 
lõppladustamiseni;

Or. en

Selgitus

Vt komisjoni 15. septembri 1999. aasta soovitust tahkete radioaktiivsete jäätmete 
klassifitseerimise süsteemi kohta (EÜT L 265, 13.10.1999, lk 37).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ülevaade kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete olemasolevatest ja 
tulevikus ettenähtavatest, sealhulgas 
dekomisjoneerimise korral tekkivatest 
kogustest. Ülevaates näidatakse selgelt 
materjalide asukoht ja kogus ning 
asjakohase klassifitseerimisega nende 
ohtlikkuse tase;

(1) punktis –1 osutatud klassifitseerimise 
skeemil põhinev ülevaade kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
olemasolevatest ja tulevikus 
ettenähtavatest, sealhulgas 
dekomisjoneerimise korral tekkivatest 
kogustest. Ülevaates näidatakse selgelt 
materjalide asukoht ja kogus ning nende 
ohtlikkuse tase;

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) põhimõtted ja plaanid 
lõppladustamisrajatise sulgemise järgseks 
ajaks, sealhulgas ajavahemik, mille jooksul 
säilitatakse institutsioonide kontroll ja 
vahendid, mida kasutatakse 
lõppladustamisrajatist käsitleva teabe 
pikaajaliseks säilitamiseks;

(3) põhimõtted ja plaanid 
lõppladustamisrajatise sulgemise järgseks 
ajaks, sealhulgas ajavahemik, mille jooksul 
säilitatakse institutsioonide kontroll ja 
vahendid, mida kasutatakse järelevalve ja 
hoolduse tagamiseks ning
lõppladustamisrajatist käsitleva teabe 
pikaajaliseks säilitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) artikli 10 lõike 1 a punktis a 
nimetatud kulude hindamise ja vastavate 
reservide arvestamise meetodite kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ettenähtud ajakava kohaseks 
programmi kulude katmiseks jõustatud 
rahastamiskava(de) kirjeldus.

(8) artikli 10 lõike 1 a punkti b kohaselt 
reserveeritud varade koosseisu ja 
haldamisega seotud valikute ning
ettenähtud ajakava kohaseks programmi 
kulude katmiseks jõustatud 
rahastamiskava(de) kirjeldus.  
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Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 42 b (uus).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõrge 
taseme saavutamiseks hindab liikmesriik 
vähemalt kord kümne aasta jooksul ise 
oma riiklikku raamistikku, pädevat 
reguleerivat asutust, riiklikku programmi ja 
selle rakendamist ning kutsub 
rahvusvahelised eksperdid hindama oma 
riiklikku raamistikku, pädevat reguleerivat 
asutust ja/või riiklikku programmi. 
Eksperthindamise tulemustest teavitatakse 
liikmesriike ja komisjoni.

(3) Kasutatud tuumkütuse ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise kõrge 
taseme saavutamiseks hindab liikmesriik 
vähemalt kord kümne aasta jooksul ise 
oma riiklikku raamistikku, pädevat 
reguleerivat asutust, riiklikku programmi ja 
selle rakendamist ning kutsub 
rahvusvahelised eksperdid hindama oma 
riiklikku raamistikku, pädevat reguleerivat 
asutust ja/või riiklikku programmi. 
Eksperthindamise tulemustest teavitatakse 
komisjoni, kes esitab korrapäraselt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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aruande, milles käsitletakse 
kokkuvõtlikult eksperthindamiste käigus 
tehtud järeldusi. 

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjon esitas 3. novembril ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse ELi 
õiguslik raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta 
(KOM(2010)0618). Ettepanekus sätestatakse konkreetsed nõuded tagamaks, et liikmesriigid 
looksid riikliku regulatiivse ja korraldusliku raamistiku ning koostaksid nõuetekohased 
riiklikud programmid kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks nende 
tekkimisest kuni lõppladustamiseni.

1. Raportöör on ettepaneku üldise ülesehitusega rahul ja toetab seda.

Euroopa Parlament on alati nõudnud radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaseid ühtlustatud 
standardeid ja tugevaid õigusakte, eelkõige oma resolutsioonis „Hinnang Euratomile – 50 
aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat”1.
Selleks koostati pärast tuumaohutuse direktiivi (milles käsitleti üksnes tuumaseadmetega 
otseselt seotud rajatisi kasutatud tuumkütuse hoidmiseks) vastuvõtmist 2009. aasta juunis 
käesolev ettepanek, mis aitab luua järjepideva õigusliku raamistiku, et tagada olemasolevate 
ja edaspidi tekkivate radioaktiivsete jäätmete ohutus pikas perspektiivis, olenemata 
tuumaenergeetika ja radioisotoopide muu kasutuse tulevikust.
Raportöör kiidab heaks ettepaneku ülesehituse, mis järgib rahvusvahelisel tasandil juba 
kehtivaid põhimõtteid2, lähtub kõige edasijõudnumate liikmesriikide tegevussuunast ja loob 
vastutustundlikuma juhtimise raamistiku, mis hõlmab: (i) iga osaleja selgetel kohustustel ja 
vastutusel põhinevat riiklikku raamistikku, (ii) riiklikku programmi, kus on kindlaks määratud 
etapid, ajakava ja radioaktiivsete jäätmete üle otsustamise protsessi selgus; (iii) 
tasakaalustatud eeskirju läbipaistvuse, teabe, ülevaate ja kontrolli kohta.

2. Raportöör on arvamusel, et tuleks ette näha mõned täiendused, et tagada kasutatud 
kütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik ja ohutu käitlemine ning mitte 
viivitada otsustega, mis tuleb teha kohe.

Raporti projektis komisjoni liikmetele esitatud muudatusettepanekute seas soovib raportöör 
rõhutada järgmisi punkte, mida ta peab kõige olulisemaks:

 Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud kütuse lõppladustamine:

(i) Raportöör on arvamusel, et kasutatud tuumkütuse ja kõrge radioaktiivsusega jäätmete 
lõppladustamise, eriti sügaval asuvates geoloogilistes kihtides ladustamise põhimõtted ja 
tehnilised lahendused tuleks kavandada pöörduvuse põhimõttega arvestades. Eesmärgiks on 
võimaldada jäätmetele juurdepääsu ja nende väljatoomist tehnilistel põhjustel, kui teaduse 
edusammud võimaldavad uute, pikemaajaliste tehnoloogiliste lahenduste kasutamist (nt 
transmutatsioon). See ei takista ladustamiskoha sulgemist pärast teatavat kasutamise ja 

                                               
1 Hr Maldeikise 10. mai 2007. aasta raport.
2 IAEA 24. detsembri 1997. aasta kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise 

ohutust käsitlev ühiskonventsioon INFCIRC/546 ja koostatud ohutusnormid.
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jälgimise ajavahemikku, kui tulevased põlvkonnad nii otsustavad. Pöörduvus annab seega 
võimaluse liikuda ettevaatlikult ohutuima lahenduse poole, võimaldades pideva jälgimise ja 
kogemuste kaudu suurendada uurimisetapis saadud teadmisi. Raportööri arvates ei nõrgesta 
niisugune pöörduvuse etapp valitsuse lõplikku otsust sügavates geoloogilistes kihtides 
ladustamise kohta, vaid on osa sellise hoidla ühiskondlikust vastuvõetavusest ning on seotud 
koha pikaajalise järelevalve ja hoidla kohta andmete säilitamisega.

(ii) Peale selle esitas raportöör teksti kohta veel rea muudatusettepanekuid, mis kajastavad 
tema seisukohti, et (a) ladustamine peab toimuma rahvusvaheliselt tunnustatud 
ohutuspõhimõtete, nõuete ja metoodika kohaselt, kusjuures on oluline koolitus, teadmiste 
levitamine ja oskuste säilitamine; (b) iga hoidla puhul tuleb korraldada asjakohaste teadmiste 
haldamine aastakümneid kestva käitamise kohta ning valmistada ette andmete säilitamine;
sulgemisjärgne rajatiste järelevalve ja hooldus ning keskkonna jälgimine on otsustavalt tähtis; 
(c) rahvusvaheline koostöö on hädavajalik eksperdihinnangute vahetamise ja levitamise 
seisukohast, samuti on oluline roll ühistel teadus- ja arendusprogrammidel. Rahvusvaheline 
eksperdihindamine ja parimate tavade vahetamine on seega oluline ning riiklikud programmid 
tuleks koostada nende kogemuste alusel.

 Rahalised vahendid: 

Raportöör sooviks viidata parlamendi asjaomastele resolutsioonidele dekomisjoneerimise 
strateegiate rahastamise kohta1, tuletades eelkõige meelde selle küsimuse siseturumõõdet. 
Praegusel kujul on komisjoni ettepanek üpris nõrk, liikmesriikidele ei panda muud siduvat 
kohustust peale üldise kohustuse tagada piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Raportööri arvates peaks ettepaneku eesmärgiks olema tagada, et eraldataks rahalised 
vahendid tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimise nõuete täitmiseks, samuti tekkinud 
radioaktiivsete jäätmete haldamiseks, konditsioneerimiseks ja lõppladustamiseks, ning 
hoolitseda selle eest, et need vahendid oleksid vajaduse korral kättesaadavad ja neid hallataks 
läbipaistvalt. 

Selle eesmärgiga on artikli 10 kohta esitatud muudatusettepanekud, kus määratletakse 
rangemalt liikmesriikide kohustused, mida rakendatakse vastavalt nende riiklikule 
menetlusele: jäätmekäitlusstrateegiatega seotud kulude hindamine; reservide loomine tulevase 
dekomisjoneerimise või jäätmekäitluse rahastamiseks ja vajalike varade eraldamine nende 
reservide katteks; reservide taseme ja varade haldamise asjakohane jälgimine; sõltumatu 
riikliku organi teostatavad hindamised, et kontrollida, kas nimetatud tulevaseks tegevuseks 
varutud reservid on mõeldud kasutamiseks ainult dekomisjoneerimise või jäätmekäitluse 
jaoks; liikmesriigi korrapärane aruandlus komisjonile. Paralleelselt esitatakse vastavad 
nõudmised ka riiklike programmide sisu kohta, mida käsitletakse artiklis 14.

 Piirkondliku ladustamise arendamine

                                               
1 Pr Harmsi raport Kozloduy programmi kohta, mis võeti vastu 20. mai 2010. aasta täiskogu istungil;
pr Harmsi 2005. aasta novembris vastuvõetud raport tuumaohutuse ja tuumaelektrijaamade demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite 
kasutamise kohta.
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Liikmesriikidele langeb lõppvastutus nende tekitatud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete ohutu käitlemise, kaasa arvatud ladustamise eest. Raportööri arvates võib sellest 
põhinõudest kinnipidamise ühendada liikmesriikidevahelise lahenduse otsimisega 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisele, tingimusel, et see toimub teatavate asjakohaselt 
sõnastatud rangete nõuete kohaselt. Kuigi on otsustavalt tähtis, et iga liikmesriik koostaks 
oma riikliku programmi ja võtaks vastu lõpliku otsuse kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete kohta, leiab raportöör, et direktiivi ettepanekus – mille põhjenduses 37 juba 
mööndakse võimalikku huvi ühise lahenduse vastu – tuleks määratleda esialgsed nõuded 
niisuguste ühisprojektide käivitamiseks vabatahtlikkuse alusel.
Juba on koostatud uuringuid ja projekte riikidevahelise koostöö kohta, näiteks pidev töö 
Rahvusvahelises Aatomienergiaagentuuris1, mida on uuendatud tuumarelvade leviku 
tõkestamise seisukohast, ning ERDO töörühm2, mis ühendab mitut liikmesriiki3, kelle sihiks 
on uurida riikidevahelise Euroopa hoidlate arendamise organisatsiooni teostatavust. Selle 
tööga valmistatakse ette metoodikat ühise sügaval geoloogilistes kihtides asuva hoidla jaoks, 
mis oleks ohutu, turvaline ja sotsiaalselt vastuvõetav.
Eelnimetatud tööle toetudes ja mööndes, et kirjeldatud kava võib teatavates tingimustes 
huvipakkuvaks osutuda, on raportöör siiski arvamusel, et niisugune lahendus ei tohi 
võimaldada liikmesriikidel käesolevas ettepanekus sätestatud riiklikust vastutusest kõrvale 
hiilida ega jäätmekäitluse kohta lõpliku otsuse langetamist edasi lükata. Seega võiks vastavas 
riiklikus strateegias kõrvuti riiklike lahendustega kirjeldada ka võimalikke ühiseid või 
piirkondlikke ladustamisalgatusi, millele peaks järgnema laiendatud konsulteerimine 
avalikkusega ja mis tuleks käivitada pärast seda, kui on täidetud artiklis 4 esitatud 
eeltingimused, eelkõige seoses ohutusnormide ja vastutussüsteemide ning rajatise 
kasutamisaegse ja sulgemisjärgse rahastamise tagamisega.

Sellega seoses tuleks artikli 4 sätetes taastada tuumajäätmete piiriülese transpordi võimalus, 
milleks tuleb direktiivi 2006. alusel nõuetekohane luba saada.

 Läbipaistvus ja üldsuse osalemine 
Raportöör peab oluliseks konsensuse loomist avalikkuse kaasamisega riikliku programmi 
koostamisse ja läbivaatamisse vastavalt direktiivile 2003/35/EÜ4. Avalikkuse osalemine viib 
kokkuleppimisele ja kaasamisele ning sellest tuleneb radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
strateegiate sotsiaalne õiguspärasus.

Eelnimetatut käsitlevad sätted on lisatud artikliga 12a (uus).
Peale selle on tekstis tehtud hulk muid üksikasjalikke muudatusi, näiteks seoses 
ohutustoimikuga, mida algselt käsitleti eraldi artiklis 8 ja mida puudutavad sätted on nüüd 
viidud vastavatesse artiklitesse – mõisteid käsitlevasse artiklisse ja tegevusloa omanikku 
käsitlevasse artiklisse 7 – ning direktiivi kohaldamisala arvestades ümber kujundatud.

                                               
1 'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation' October 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Austria, Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia, Holland, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia.
4 Direktiiv 2003/35/EÜ, 26. mai 2003, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud 
kavade ja programmide koostamisse, ELT L 156, 25.6.2003, lk17.
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