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B7-XXXX/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse igakülgse hindamise 
(nn vastupidavustestide) ja sellega seotud meetmete kohta
(2012/2830(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Liidu 
tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse igakülgse hindamise (nn vastupidavustestide) ja 
sellega seotud meetmete kohta (COM(2012)0571), 

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik,

– võttes arvesse nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega luuakse 
ühenduse raamistik kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks 
ja ohutuks käitlemiseks,

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 2 ja 
30,

– võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust (O-xxxx/2012 – B7 xxxx/2012),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportis ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse tuumaohutusalase koostöö 
rahastamisvahend, nõutakse, et tuumaohutus kolmandates riikides vastaks Euroopa 
ohutusstandarditele;

B. arvestades, et Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse igakülgne hindamine 
(nn vastupidavustestid) ja sellega seotud meetmed viidi läbi selleks, et lähemalt uurida 
tuumaelektrijaamade valmisolekut ekstreemtingimusteks;

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise vastupidavustestide ja nende tulemuste kohta; 
tunnustab komisjoni ja tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma (ENSREG) 
tööd korraldada pärast Fukushima õnnetust vastupidavustest 145 reaktorile ELis ja 20 
reaktorile väljaspool Euroopa Liitu; rõhutab selle ettevõtmise kasulikkust ja enneolematult 
ülemaailmset ulatust; loodab, et vastupidavustestide tulemused aitavad parandada Euroopa 
tuumaohutuse kultuuri ning muuta see rahvusvaheliselt juhtivaks eeskujuks;

2. tõdeb, et pärast neid vastupidavusteste on riigid asunud rakendama või kavandama 
meetmeid, et parandada oma tuumajaamade ohutust; rõhutab, et vastastikuse hindamise 
tulemusel tehti kindlaks meetmed, mille võtmist tuleks kaaluda ELi tasandil; kutsub kõiki 
osalejaid üles võtma viivitamata asjakohaseid järelmeetmeid seoses vastastikuses 
eksperdihinnangus sisalduvate tulemuste ja soovitustega, sh kindlakstehtud parimate 
tavadega;
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3. tuletab siiski meelde, et komisjoni ja ENSREGi algatusel läbi viidud vastupidavustestid 
olid ulatuselt piiratud ning nende põhieesmärk oli hinnata tuumaelektrijaamade 
töökindlust ja valmisolekut tõsiste välissündmuste korral; seetõttu vastupidavustestidega 
ei saa ega olegi mõeldud asenda tuumaelektrijaamade üksikasjalikke ohutusülevaatusi, 
mis viiakse läbi asjaomase liikmesriigi pädevuses ja mille põhieesmärk on hinnata 
tuumaelektrijaamade töökindlust ja valmisolekut tõsiste välissündmuste korral;

4. märgib, et praeguste tulemuste põhjal osales mitu riiki väljastpoolt Euroopa Liitu, kuigi 
osaliselt kasutati erinevat metoodikat ja ajakava;

5. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid ärgitaksid tuumarajatisi omavaid ELi 
mittekuuluvaid riike, eelkõige naaberriike, kohaldama vastupidavusteste ja jagama nende 
tulemusi; rõhutab, et tähtis on tugevdada rahvusvahelisi tuumaohutusnorme ja nende 
nõuetekohast rakendamist; on veendunud, et EL peaks innustama tihedat koostööd 
rahvusvahelisel tasandil, eelkõige Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) 
raames;

6. märgib, et tuumaohutuse konventsioon on stimuleeriv meede ja kohustab osalisriike 
esitama oma kohustuste täitmise kohta aruandeid vastastikuseks hindamiseks 
konventsiooniosaliste koosolekutel, mis toimuvad Rahvusvahelises 
Aatomienergiaagentuuris (IAEA);

7. Fukushima tuumaõnnetus tõi taas päevakorda radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise 
ohud; märgib, et sarnased õnnetused võivad juhtuda ka tegutsevates või ehitatavates 
tuumarajatistes ELis ja tema naaberriikides, kus on suur maavärina- ja tsunamioht, nt 
Akkuyus (Türgis); liit peaks võtma kõik asjakohased meetmed, et hoida ära 
radioaktiivsete jäätmete lõppladustamist tuvastatud suure riskiga piirkondades; nõuab, et 
naaberriigid ja kandidaatriigid ühineksid Euroopa Liidu kiireloomulise radioloogilise 
teabe vahetuse süsteemiga (ECURIE);

8 kutsub ELi liikmesriike ja riiklikke seadusandjaid rakendama oma õigusaktides 
kindlakstehtud parimaid tavasid;

9. nendib, et on erinevaid riiklikke käsitusviise, kuidas hinnata lennuõnnetuse mõju 
tuumaelektrijaamade ohutusele; märgib, et lennuõnnetusi ei ole otsesõnu käsitatud 
käivitava sündmusena ohutuse hindamises ning nende mõju on välja toodud 
vastupidavustestide spetsifikatsioonides; peab siiski kahetsusväärseks, et ainult neli 
liikmesriiki on lisanud sellise hindamise oma vastupidavustestide aruannetesse; palub 
komisjonil teha koostööd ENSREGi, liikmesriikide ja tuumaelektrijaamade käitajatega, et 
ette näha ja kokku leppida ühine lähenemisviis, kuidas käsitleda lennuõnnetuse riski, 
tunnistades samas, et see risk on osa riikliku julgeoleku probleemidest ja liikmesriikide 
suveräänsusest;

10. rõhutab, et ELis asub 47 tuumajaama 111 reaktoriga kohtades, kus 30 km raadiuses elab 
üle 100 000 inimese, ning peab seepärast kahetsusväärseks, et vastupidavustestide ulatust 
ei laiendatud ümbruskonna hädaolukorraks ettevalmistatusele; kiidab heaks komisjoni 
algatuse käivitada ENSREGi toetusel uuring kehtiva korra kohta, kusjuures 
põhitähelepanu pööratakse piiriülestele regioonidele ELis ja eesmärgiks on anda 2013. 
aasta lõpuks soovitusi, sh ümbruskonna hädaolukorra ennetusmeetmeteks, ning palub 
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tulemused esitada 2014. aasta lõpuks;

11. rõhutab, et tugeva tuumaohutuse kultuuri jaoks on ülimalt tähtis kogenud oskustööjõu 
olemasolu, sõltumata sellest, kas liikmesriik kavatseb tuumaelektrijaamu järk-järgult 
sulgeda, nende kasutamist jätkata või uusi ehitada; nõuab seepärast, et ELi ja 
liikmesriikide tasandil rakendatakse kõik vajalikud meetmed, et edendada ja hoida 
tuumaohutuse oskuste piisavat taset, näiteks korraldades sel eesmärgil tuumajäätmete 
käitlemise koolitusi; kutsub komisjoni üles ergutama ekspertide ja parimate tavade 
piiriülest vahetust;

12. soovitab ELil toetada rahvusvahelisi pingutusi, et välja töötada kõrgemad ohutusnormid; 
rõhutab sellega seoses ELi rolli naabruspoliitikas kui vahendit edendamaks tuumaohutust; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon tihedas koostöös IAEA, Espoo konventsiooni 
sekretariaadi ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega võtaksid ühise 
vastutuse rahvusvaheliste tuumaohutusnormide tugevdamise ning nõuetekohase 
rakendamise eest; palub komisjonil esitada kõikehõlmava tegevuskava ja konkreetsed 
meetmed selle elluviimiseks; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid koostöös 
IAEAga tegeleksid konstruktiivselt riikidega, kes ei kohaldanud tuumaohutuse 
vastupidavusteste, nagu Valgevene ja Venemaa, ning nõuaksid neilt rahvusvahelistest 
ohutusnormidest kinnipidamist ja koostööd rahvusvaheliste ekspertidega 
tuumelektrijaamade ettevalmistamise, ehitamise, käitamise ja dekomisjoneerimise kõigil 
etappidel; on veendunud, et sellega seoses peaks EL kasutama täies mahus ära 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja organite eksperdiarvamused;

13. ühendus peaks Euratomi asutamislepingu kohaselt tegema tihedat koostööd 
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) tuumaohutuse vallas;

14. märgib, et riiklikud reguleerivad asutused tegid vastupidavustestide põhjal järelduse, et 
tehnilisi põhjusi ühegi Euroopas asuva tuumaelektrijaama sulgemiseks ei ole, kuigi 
vastupidavustestidest ilmnes, et praktiliselt kõikides tuumaelektrijaamades on vaja 
suurendada ohutust ning paljudel juhtudel ei ole varasemaid meetmeid veel rakendatud;

15. palub, et vastupidavustestide alusel soovitatud vajalike meetmete esialgseid hinnangulisi 
üldkulusid ELis kasutatava 132 reaktori jaoks (10–25 miljardit eurot lähiaastatel) lähemalt 
põhjendataks üksikasjalikuma kuluanalüüsiga, mille viivad läbi riiklikud reguleerivad 
asutused koostöös tuumajaamade käitajatega, ning võimaluse korral seotaks need kulud 
vastavate määratud soovitustega; on seisukohal, et selliseid täiustusi peavad toetama 
tuumajaamade käitajad ja mitte maksumaksjad, ning palub komisjonil seda küsimust 
lähemalt uurida, sealhulgas seoses oma pädevusega konkurentsipoliitikas;

16. rõhutab, et üldine tuumaohutuse poliitika peaks hõlmama kõiki tuumarajatisi, 
tuumakütuse ja tuumareaktorite ohutust, tuumajäätmete käitlemist ja dekomisjoneerimist, 
käitamisohutust, piisavalt inimressursse, ohutustingimuste pidevat parandamist nende 
jaoks, kes töötavad otseselt tuumamaterjaliga, hädaolukorraks valmisolekut ning 
sõltumatuid ja rangeid reguleerivaid asutusi;

17. on seisukohal, et nii kaua, kui praegused tuumaelektrijaamad edasi tegutsevad või uusi 
tuumajaamu ehitatakse, peaks tuumaohutuse tase ELis ja naabruskonna kolmandates 
riikides kajastama peamise prioriteedina kõige kõrgemaid ohutusnorme; rõhutab vajadust 
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tagada nende probleemide käsitlemine tuumaelektrijaamade kogu olelusringi vältel, kuhu 
kuulub ka nende võimalik dekomisjoneerimine;

18. on seisukohal, et väliste ohtude juhtimisel tuleks lähtuda IAEA suuniste kohasest 
hindamisest ning alahinnata ei tohiks mittetehnilisi aspekte;

19. märgib, et erinevused liikmesriikide vahel toovad kaasa erinevad lähenemisviisid 
tuumaohutuse reguleerimisele;

20. tõdeb, et komisjoni teatise ja ENSREGi vastastikuse eksperdihinnangu aruande kohaselt 
aitasid vastupidavustestid positiivselt kaasa korrapärastele ohutusülevaatustele kui 
tõhusale vahendile, mille abil hoida ja parandada tuumaelektrijaamade ohutust ja 
töökindlust; märgib näiteks ENSREGi seisukohta, et loodusõnnetuste oht ja asjakohased 
tuumajaamu käsitlevad sätted tuleks ümber hinnata vähemalt kord kümne aasta tagant; 
soovitab, et tuumaohutuse õigusraamistiku läbivaatamisel lisataks vastavad sätted;

21. kiidab heaks tuumaohutuse direktiivi eelseisva läbivaatamise, mis annab võimaluse 
oluliste täienduste tegemiseks sellistes valdkondades nagu ohutusmenetlused ja 
raamistikud, tuumavaldkonda reguleeriva asutuse roll, sõltumatus ja vahendid, avatus ja 
läbipaistvus, seire ja kontrollimine; rõhutab, et tuumaohutuse õigusraamistiku 
läbivaatamisel tuleks arvesse võtta käimasolevat rahvusvahelist tööd, mille üheks näiteks 
on IAEA tasanadil tehtav töö;

22. tõdeb, et tähtis on rakendada soovitused ja anda hinnang sellele, mil määral oleks vaja 
laiendada korrapärase ohutusülevaatuse ulatust; kinnitab veel kord, et vaja on tihedat 
piiriülest koostööd ja parimate tavade vahetust selles vallas;

23. kiidab heaks komisjoni kavatsuse esitada õigusakti ettepanek tuumakindlustuse ja -
vastutuse valdkonnas; palub sellega seoses komisjonil esitada selline ettepanek 2013. 
aasta lõpuks;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.


