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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

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 määrus, millega luuakse tuumaohutusalane 
rahastamisvahend
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0841),

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0014/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 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 ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas vajadust jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse parandamiseks, 
et vastata kõrgeimatele standarditele. 
Elanikkonna elu ja tervist ähvardava ohu 

(3) Tšornobõli katastroof 1986. aastal 
rõhutas tuumaohutuse olulisust kogu 
maailmas. Fukushima Daiichi katastroof 
2011. aastal kinnitas vajadust jätkata 
jõupingutusi tuumaohutuse parandamiseks, 
et vastata kõrgeimatele standarditele, 
eelkõige selle juhtimise ja õigusliku 
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kõrvaldamiseks vajalike ohutustingimuste 
loomiseks peaks Euroopa 
Aatomienergiaühendusel (edaspidi 
„ühendus”) olema võimalik toetada 
tuumaohutust kolmandates riikides.

sõltumatuse osas. Elanikkonna elu ja 
tervist ähvardava ohu kõrvaldamiseks 
vajalike ohutustingimuste loomiseks peaks 
Euroopa Aatomienergiaühendusel 
(edaspidi „ühendus”) olema võimalik 
toetada tuumaohutust kolmandates riikides.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tuumaelektrijaamu ehitatakse väga 
liidu piiri lähistele, mis tekitab ohutuse ja 
julgeoleku seisukohalt tõsist muret, eriti 
siis, kui puudub poliitiline koostöö 
liiduga.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Paljud riigid maailmas kaaluvad või 
kavandavad tuumaelektrijaamade 
ehitamist, mis toob kaasa mitmeid 
probleeme ja vajaduse edendada 
asjakohast tuumaohutuskultuuri ja 
juhtimissüsteeme. Sellega seoses peaks 
esmatähtis olema nende riikide 
reguleerivate asutuste ning mitmepoolsete 
piirkondlike ja rahvusvaheliste 
struktuuride toetamine, mis võib 
tugevdada usaldust ja edendada 
standardite kohaldamist 
eksperthinnangute vahetamise 
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mehhanismide kaudu.

Or. en

Selgitus

Käesolev instrument peaks keskenduma reguleerivatele asutustele. Riikides, kus ei ole palju 
tuumaelektrijaamu ega käitajaid, sõltub reguleeriva asutuse töö tuumajaama olemasolust, 
mis annab alust olla paindlikum. Piirkondlike organisatsioonide ja eksperthinnangute 
vahetamise kaudu saab seda osaliselt kontrolli all hoida.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel, on ainsana kriitiline 
mass, et reageerida üleilmsetele 
probleemidele, ning Euroopa Liidul on ka 
kõige paremad võimalused, et 
koordineerida koostööd kolmandate 
riikidega.

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel ning teeb koostööd 
rahvusvaheliste ja piirkondlike 
organisatsioonidega, on head võimalused, 
et koordineerida koostööd kolmandate 
riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(6) Tuumaohutuse ja selle reguleerimise 
jätkuvat parandamise tagamiseks ja 
edendamiseks võttis Euroopa Liidu 
nõukogu vastu 25. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/71/Euratom, millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik. Euroopa Liidu 
nõukogu võttis samuti vastu 19. juuli 2011. 
aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega 
luuakse ühenduse raamistik kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks. 
Nimetatud direktiivid ja liidus 
tuumaohutusele ning radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
käitlemisele seatud kõrged nõuded on 
näited, mida võib kasutada, et julgustada 
kolmandaid riike võtma vastu sama 
kõrgeid nõudeid.

(6) Tuumaohutuse ja selle reguleerimise 
jätkuvat parandamise tagamiseks ja 
edendamiseks võttis Euroopa Liidu 
nõukogu vastu 25. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/71/Euratom, millega 
luuakse tuumaseadmete tuumaohutust 
käsitlev ühenduse raamistik. Komisjoni 24. 
novembri 2011. aasta teatises Euroopa 
Liidu tuumajaamade ohutuse ja nendega 
seotud riskide ulatusliku hindamise 
(vastupidavustestid) vahearuande kohta1

rõhutatakse vajadust seda raamistikku 
tugevdada. Euroopa Liidu nõukogu võttis 
samuti vastu 19. juuli 2011. aasta direktiivi 
2011/70/Euratom, millega luuakse 
ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse 
ja radioaktiivsete jäätmete 
vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks. 
Nimetatud direktiivid ja liidus 
tuumaohutusele ning radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
käitlemisele seatud kõrged nõuded on 
näited, mida võib kasutada, et julgustada 
kolmandaid riike võtma vastu sama 
kõrgeid nõudeid, kuid need on 
usaldusväärsed üksnes siis, kui kõik 
liikmesriigid on need nõuetekohaselt üle 
võtnud.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühendusel on eelkõige vaja jätkata 
jõupingutusi tuumamaterjali tõhusate 
kaitsemeetmete rakendamise toetamiseks 
kolmandates riikides, toetudes ühenduse 
enda kaitsemeetmetele Euroopa Liidus.

(10) Ühendusel on eelkõige vaja jätkata 
jõupingutusi tuumamaterjali tõhusate 
kaitsemeetmete rakendamise toetamiseks 
kolmandates riikides, toetudes ühenduse 
enda kaitsemeetmetele Euroopa Liidus.
Liidu ekspertide kasutamine kolmandate 
riikide abistamiseks tuumavaldkonnas on 
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samuti oluline selleks, et hoida 
kõrgetasemelisi teadmisi liidus, eelkõige 
mitmete tuumaelektrijaamade 
kavandatava sulgemise kontekstis. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine;

(a) tõhusa tuumaohutuskultuuri ja 
tuumaohutuse juhtimise edendamine ja 
kõrgeimate tuumaohutusstandardite ja 
kiirguskaitse rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) abistatavatelt riikidelt nõutavate 
tuumaohutusstandardite vastavus liidus 
kehtivatele standarditele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Strateegiadokumentide eesmärk on luua 3. Strateegiadokumentide eesmärk on luua 
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Euroopa Liidu ja asjaomase partnerriigi või 
-piirkonna koostööks sidus raamistik, mis 
on kooskõlas käesoleva määruse 
reguleerimiseseme ja reguleerimisalaga 
ning liidu eesmärkide, põhimõtete ja 
poliitikaga.

Euroopa Liidu, liikmesriikide ja asjaomase 
partnerriigi või -piirkonna koostööks sidus 
raamistik, mis on kooskõlas käesoleva 
määruse reguleerimiseseme ja 
reguleerimisalaga ning liidu eesmärkide, 
põhimõtete ja poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased sihtprogrammid 
koostatakse üldjuhul partnerriigi või -
piirkonnaga peetava dialoogi alusel, kuhu 
kaasatakse sidusrühmad, selleks et tagada 
asjaomase riigi või piirkonna piisav omalus 
protsessi eest ja soodustada riiklike 
arengustrateegiate toetamist.

3. Mitmeaastased sihtprogrammid 
koostatakse võimaluse korral partnerriigi 
või -piirkonnaga peetava dialoogi alusel, 
kuhu kaasatakse sidusrühmad, selleks et 
tagada asjaomase riigi või piirkonna piisav 
omalus protsessi eest ja soodustada riiklike 
arengustrateegiate toetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Tõhusa tuumaohutuskultuuri 
edendamine ja kõrgeimate 
tuumaohutusstandardite ja kiirguskaitse 
rakendamine kõigil tasanditel, eelkõige 
järgneva abil:

(a) Tõhusa tuumaohutuskultuuri ja 
tuumaohutuse juhtimise edendamine ja 
kõrgeimate tuumaohutusstandardite ja 
kiirguskaitse rakendamine kõigil tasanditel, 
eelkõige järgneva abil:

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusa õigusraamistiku, menetluste ja 
süsteemide edendamine, et tagada piisav 
kaitse radioaktiivsetest materjalidest, 
eelkõige kõrgaktiivsetest kiirgusallikatest 
lähtuva ioniseeriva kiirguse eest, ja selliste 
materjalide ohutu lõppladustamine;

– tõhusa ja läbipaistva õigusraamistiku, 
menetluste ja süsteemide edendamine, et 
tagada piisav kaitse radioaktiivsetest 
materjalidest, eelkõige kõrgaktiivsetest 
kiirgusallikatest lähtuva ioniseeriva 
kiirguse eest, ja selliste materjalide ohutu 
lõppladustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt a – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– reguleerivate asutuste ja nende vaheliste 
piirkondlike ja rahvusvaheliste 
koostööstruktuuride sõltumatust, 
vastutustundlikkust ja mõjujõudu 
tagavate tõhusate tuumaohutuse 
juhtimissüsteemide edendamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Toetatud erimeetmed – punkt b – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rahvusvahelise koostöö (sealhulgas 
asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) 
edendamise meetmed eespool nimetatud 
valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste 

– rahvusvahelise koostöö (sealhulgas 
asjaomaste piirkondlike ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige IAEA raames) 
edendamise meetmed eespool nimetatud 
valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste 
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konventsioonide ja lepingute rakendamine 
ja järelevalve, teabevahetus, suutlikkuse 
suurendamine ning koolitus tuumaohutuse 
ja -uuringute valdkonnas.

konventsioonide ja lepingute rakendamine 
ja järelevalve, teabevahetus, suutlikkuse 
suurendamine ning koolitus tuumaohutuse 
ja -uuringute valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – teine taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Eelisjärjekorras on läbirääkijariigid ja 
Euroopa naabruspoliitika partnerriigid. 
Eelistatakse piirkondlikku lähenemisviisi.

– Eelisjärjekorras on läbirääkijariigid ja 
Euroopa naabruspoliitika partnerriigid, 
eelkõige siis, kui nad arendavad uut 
tuumaenergia tootmisvõimsust või kui 
nad on dekomisjoneerimise etapis. 
Eelistatakse piirkondlikku lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – viies taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Liiduga koostööd teha soovivad 
kolmandad riigid peavad täielikult järgima 
tuumarelvade leviku tõkestamise 
põhimõtteid. Samuti peavad nad olema 
IAEA raames asjaomaste tuumaohutuse 
või -julgeoleku konventsioonide 
osalisriigid või astuma samme, mis 
näitavad nende kindlat kavatsust liituda 
nimetatud konventsioonidega. Koostöö 
Euroopa Liiduga võib olla eeldus 
asjaomaste konventsioonidega liitumisele 
või liitumiseks vajalike meetmete 
lõpuleviimiseks. Kiireloomulistel juhtudel 
võidakse erandkorras näidata üles 

– Euroopa Liiduga koostööd teha soovivad 
kolmandad riigid peavad täielikult järgima 
tuumarelvade leviku tõkestamise 
põhimõtteid. Samuti peavad nad olema 
IAEA raames asjaomaste tuumaohutuse 
või -julgeoleku konventsioonide 
osalisriigid või astuma samme, mis 
näitavad nende kindlat kavatsust liituda 
nimetatud konventsioonidega. Koostöö 
Euroopa Liiduga võib olla eeldus 
asjaomaste konventsioonidega liitumisele 
või liitumiseks vajalike meetmete 
lõpuleviimiseks. Kiireloomulistel juhtudel 
võidakse erandkorras näidata üles 
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paindlikkust selle põhimõtte kohaldamise 
suhtes.

paindlikkust selle põhimõtte kohaldamise 
suhtes, kui meetme võtmata jätmine 
suurendaks tõenäoliselt ohtu liidule või 
selle kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 1. Üldkriteeriumid – kuues taane 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Koostööeesmärkide täitmise ja selle üle 
järelevalve tagamiseks peab abi saav 
kolmas riik nõustuma võetud meetmete 
hindamise põhimõttega. Hindamine 
võimaldaks teha järelevalvet ja 
kontrollida vastavust kokkulepitud 
eesmärkidele ning võib olla eeldus 
ühenduse rahalise toetuse maksmise 
jätkumisele.

– Koostööeesmärkide täitmise ja selle üle 
järelevalve tagamiseks peab abi saav 
kolmas riik nõustuma võetud meetmete 
hindamise põhimõttega. Kontrollitav ja 
pidev vastavus kokkulepitud eesmärkidele 
peaks olema eeldus ühenduse rahalise 
toetuse maksmise jätkumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 2. Riigid, kus on tuumaenergia tootmisvõimsus – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide puhul, mis on juba saanud kasu 
ühenduse rahalistest vahenditest, sõltub 
lisakoostöö hinnangust nendele 
meetmetele, mida rahastatakse ühenduse 
eelarvest, ning uute vajaduste 
nõuetekohasest põhjendamisest. Hindamise 
käigus peaks olema võimalik täpsemalt 
kindlaks määrata koostöö olemus ja 
summad, mida nendele riikidele tulevikus 
antakse.

Riikide puhul, mis on juba saanud kasu 
ühenduse rahalistest vahenditest, sõltub 
lisakoostöö hinnangust nendele 
meetmetele, mida rahastatakse ühenduse 
eelarvest, ning uute vajaduste 
nõuetekohasest põhjendamisest. Hindamise 
käigus peaks olema võimalik täpsemalt 
kindlaks määrata koostöö olemus ja 
summad, mida nendele riikidele tulevikus 
antakse. Liit peaks soodustama 
piirkondlikku koostööd ja 
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eksperthinnangute vahetamise 
mehhanisme.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 3. Riigid, kus puudub tuumaenergia tootmisvõimsus – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide puhul, kes soovivad arendada 
tuumaenergia tootmisvõimsust olenemata 
sellest, kas neil on uurimisreaktorid või 
mitte, ja mille puhul tõstatub õigel hetkel 
sekkumise küsimus, tagamaks, et 
tuumaohutust ja tuumavaldkonna ohtude 
tõrjumist edendatakse paralleelselt 
tuumaenergia tootmisvõimsuse töökava 
väljatöötamisega, eriti võttes arvesse 
reguleerivate asutuste ja tehnilist tuge 
pakkuvate organisatsioonide tegevuse 
tugevdamist, tuleb koostöö puhul 
arvestada tuumaenergia arendamise 
programmi usaldusväärsust, tuumaenergia 
kasutamist käsitleva valitsuse otsuse 
olemasolu ning esialgse tegevuskava 
koostamist.

Riikide puhul, kes soovivad arendada 
tuumaenergia tootmisvõimsust olenemata 
sellest, kas neil on uurimisreaktorid või 
mitte, ja mille puhul tõstatub õigel hetkel 
sekkumise küsimus, tagamaks, et 
tuumaohutust ja tuumavaldkonna ohtude 
tõrjumist edendatakse paralleelselt 
tuumaenergia tootmisvõimsuse töökava 
väljatöötamisega, eriti võttes arvesse 
tuumaohutuse juhtimise ning
reguleerivate asutuste ja tehnilist tuge 
pakkuvate organisatsioonide sõltumatuse 
ja võimekuse tugevdamist. Koostöö puhul 
tuleb arvestada tuumaenergia arendamise 
programmi usaldusväärsust, tuumaenergia 
kasutamist käsitleva valitsuse otsuse 
olemasolu ning esialgse tegevuskava 
koostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Kriteeriumid – 3. Riigid, kus puudub tuumaenergia tootmisvõimsus – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle kategooria riikide puhul peaks 
koostöö eesmärk olema eeskätt vajaliku 
reguleeriva infrastruktuuri, 
tuumavaldkonda reguleerivate asutuste ja 

Selle kategooria riikide puhul peaks 
koostöö eesmärk olema eeskätt vajaliku 
regulatiivse juhtimise ja infrastruktuuri, 
tuumavaldkonda reguleerivate asutuste ja 
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asjaomaste tehnilist tuge pakkuvate 
organisatsioonide tehnilise pädevuse 
arendamine. Samuti tuleb arvestada 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundliku ning ohutu 
käitlemise strateegiate ja raamistike 
arendamisega ning vajaduse korral neid 
toetada, kaasates riigid, kellel ei ole kavas 
tuumaenergia tootmisvõimsust arendada 
või on otsustanud seda mitte teha.

asjaomaste tehnilist tuge pakkuvate 
organisatsioonide tehnilise pädevuse 
arendamine. Liit peaks soodustama 
piirkondlike ja rahvusvaheliste 
regulatiivse koostöö struktuuride 
arendamist. Samuti tuleb arvestada 
kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete 
jäätmete vastutustundliku ning ohutu 
käitlemise strateegiate ja raamistike 
arendamisega ning vajaduse korral neid 
toetada, kaasates riigid, kellel ei ole kavas 
tuumaenergia tootmisvõimsust arendada 
või on otsustanud seda mitte teha.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Prioriteedid – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elanikkonna elu ja tervist ähvardavate 
ohtude kõrvaldamiseks vajalike 
ohutustingimuste loomiseks ning selle 
tagamiseks, et tuumamaterjali ei kasutata 
muudel eesmärkidel, kui see on ette 
nähtud, on koostöö suunatud eeskätt 
tuumavaldkonda reguleerivatele asutustele 
(ja tehnilist tuge pakkuvatele 
organisatsioonidele). Eesmärk on tagada 
nende tehniline pädevus ja sõltumatus ning 
õigusraamistiku tugevdamine, eriti 
litsentsimistegevuse puhul, sealhulgas 
tulemuslike ning laiaulatuslike ohutus- ja 
riskianalüüside (stressitestid) 
läbivaatamine ja järelmeetmed.

Käesoleva instrumendi kohaselt on 
koostöö suunatud eeskätt tuumavaldkonda 
reguleerivatele asutustele (ja tehnilist tuge 
pakkuvatele organisatsioonidele), 
eesmärgiga tagada nende tehniline 
pädevus ja sõltumatus ning 
õigusraamistiku tugevdamine, eriti 
litsentsimistegevuse puhul, sealhulgas 
tulemuslike ning laiaulatuslike ohutus- ja 
riskianalüüside (stressitestid) 
läbivaatamine ja järelmeetmed. See peaks 
looma vajalikud ohutustingimused 
elanikkonna elu ja tervist ähvardavate 
ohtude kõrvaldamiseks ning selle 
tagamiseks, et tuumamaterjali ei kasutata 
muudel eesmärkidel, kui see on ette 
nähtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – Prioriteedid – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostööd kolmandate riikide 
tuumarajatiste käitajatega kaalutakse 
eriolukorras nn stressitestide järelmeetmete 
raames. Nimetatud koostöö hulka ei kuulu 
seadmete tarnimine.

Koostööd kolmandate riikide 
tuumarajatiste käitajatega kaalutakse 
eriolukorras nn stressitestide järelmeetmete 
raames. Nimetatud koostöö hulka ei kuulu 
seadmete tarnimine ning muu tegevus või 
abi, mida käitaja võiks osta või peaks 
ostma kaubanduslikel alustel, et täita 
regulatiivseid ohutusstandardeid.

Or. en

Selgitus

EL ei peaks toetama kolmandate riikide tuumaelektrijaamade käitajaid.


