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Teema: Petitsioon 0471/2011, mille on esitanud Eesti kodanik Kristiina Allekõrs ELi 
piiride ääres asuvatest tuumajaamadest lähtuva ohu kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu Euroopa Liidu piiri ääres asuvatest tuumajaamadest 
tulenevatele ohtudele. Ta nimetab muuhulgas Peterburi tuumajaama, mis on vana ja väga 
ohtlik. Ta ütleb, et aastate jooksul on nendes elektrijaamades toimunud erinevaid väiksemaid 
ja suuremaid õnnetusi. Petitsiooni esitaja sõnul on nendes elektrijaamades suured kogused 
väga radioaktiivseid aineid. Petitsiooni esitaja kutsub üles pidama konsultatsioone ELi ja 
Venemaa vahel, eesmärgiga sulgeda kiiresti Peterburi, Smolenski ja Koola reaktorid, mis 
kujutavad endast ohtu Eestile, Lätile, Leedule ja Soomele.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 9. septembril 2011. aastal. Komisjonil paluti vastavalt kodukorra 
artikli 202 lõikele 6 anda teavet.

3. Komisjoni vastus, mis saadi 26. oktoobril 2011. aastal

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõikele 2 on igal liikmesriigil õigus 
otsustada erinevate energiaallikate ja energiavarustuse üldstruktuuri puudutavate valikute üle.
Seetõttu tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjonil ei ole volitusi anda 
korraldus sulgeda tuumarajatisi oma liikmesriikides, rääkimata kolmandatest riikidest.

Euroopa Komisjon võtab aga ELi liikmesriikide ja nende kodanike muresid väga tõsiselt ja 
võtab asjakohaseid meetmeid – oma pädevuse piires –, et nendele muredele vastata ja kaitsta 
kõigi ELi kodanike huvisid. Ohutushinnangute alusel pidid Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria 
nende riikide liitumistingimusena andma lubaduse sulgeda esimese põlvkonna reaktorid.
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Samuti käsitles Euroopa Komisjon esimese põlvkonna reaktorite ohutust oma dialoogis Vene 
Föderatsiooniga. Ta ei saa aga mõjutada suveräänsete kolmandate riikide otsuseid ega tagada 
tuumaohutust, kuna see jääb siiski Vene Föderatsiooni kohustuseks.

Sellega seoses rõhutab komisjon pidevalt, et naaberriikidel on vaja täita oma rahvusvahelisi 
kohustusi. Vene Föderatsioon (ja Valgevene) on seotud tuumaohutuse konventsiooniga.

1994. aasta tuumaohutuse konventsiooni artiklis 17 sätestatakse järgmist:
„Konventsiooniosaline võtab meetmed, et tagada sellise korra kehtestamine ja rakendamine, 
mille kohaselt on võimalik (…) hinnata kõiki asukohaga seotud asjaolusid, mis võivad 
mõjutada kavandatava tuumarajatise ohutust selle eeldatava eluea kestel (…) [ja] teavitada 
[kavandatava] tuumarajatise läheduses paiknevaid konventsiooniosalisi…”
Euroopa Ülemkogu nõudmisel on komisjon ja tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa 
töörühm (ENSREG) kehtestanud põhjalike riski- ja ohutushinnangute kriteeriumid, mille 
alusel vaadatakse praegu läbi kõiki ELi tuumaelektrijaamu. Komisjon kutsus Vene 
Föderatsiooni (ja Valgevenet) üles selle algatusega ühinema ning sai Vene poolelt positiivse 
signaali. Euroopa tuumaohutusealase lähenemisviisi loomiseks on kavas mitmed 
kõrgetasemelised kohtumised Vene Föderatsiooni ja teiste naaberriikidega.

23. juunil 2011 toimunud riski- ja ohutushinnangute teemalisel kohtumisel energiavolinik 
Günther Oettingeri ja ELi naaberriikide kõrgetasemeliste esindajate vahel nõustus Vene 
Föderatsioon (ja Valgevene) koos teiste naaberriikidega tegema nii olemasolevate kui ka 
kavandatavate rajatiste puhul tuumajaamade riski- ja ohutushinnanguid („stressitest”), võttes 
arvesse ELi meetodeid. 22. juulil 2011 toimunud ekspertide kohtumisel kinnitas Venemaa 
oma lubadust teha oma tuumaelektrijaamades stressiteste.

Seega loodab komisjon, et see käimasolevat konsultatsiooniprotsessi täiendav algatus 
võimaldab tagada naaberriikide, nagu näiteks Venemaa tuumaelektrijaamade vastavuse 
samadele tuumaohutuse kriteeriumidele, mida kohaldatakse ELis.

Euroopa Komisjon jätkab konsultatsioone Vene Föderatsiooniga koostöös teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga, et 
kaitsta kõigi Euroopa kodanike huve seoses tuumaenergia tootmise mõjuga oma piiride sees 
ja väljaspool neid.


