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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.3.2013 B7-0086/3 

Muudatusettepanek  3 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. rõhutab, et vastupidavustest ei ole 

meetod erinevate tuumaelektrijaamade 

ohutuse võrdlemiseks ning see ei anna 

vastust küsimusele, kui ohutud Euroopa 

tuumaelektrijaamad tegelikult on; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/4 

Muudatusettepanek  4 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 b. tunneb kahetsust, et ei nõutud nende 

tuumaelektrijaamade, mille puhul 

tuvastati vastupidavustestide käigus kõige 

tõsisemaid ohutusprobleeme, sulgemist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/5 

Muudatusettepanek  5 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 c. tõdeb, et seni, kuni 

tuumaelektrijaamu ja -rajatisi käitatakse, 

on sõltumata vastupidavustestide 

tulemustest alati olemas tõsise õnnetuse 

toimumise jääkrisk, olgu see nii väike kui 

tahes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/6 

Muudatusettepanek  6 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 d. rõhutab, et vastupidavustestides ei 

võeta arvesse rajatiste seisukorra 

halvenemisest tingitud mõju, eelkõige 

sellist mõju, mida põhjustab rajatiste 

aegumine / materjali väsimus, vaid 

toetutakse iga rajatise litsentsi 

ohutusanalüüsidele, mis on paljudel 

juhtudel aegunud; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/7 

Muudatusettepanek  7 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. on sügavalt mures asjaolu pärast, et 

mitte ühegi tuumareaktori puhul ei ole 

tagatud selle vastupidavus suure kauba- 

või reisilennuki põhjustatud õnnetusele, 

samuti ei ole tuumareaktorid täielikult 

kaitstud terroriaktide, sabotaaži või 

sõjaliste rünnakute eest; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/8 

Muudatusettepanek  8 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab, et ELis asub 47 tuumajaama 

kokku 111 reaktoriga kohtades, kus 30 km 

raadiuses elab üle 100 000 inimese; peab 

kahetsusväärseks, et vastupidavustestide 

ulatust ei laiendatud ümbruskonna 

hädaolukorraks ettevalmistatusele, 

hoolimata sellest, kui oluline see tegur on 

võimalike tuumaõnnetuste puhul 

elanikkonnale avalduva mõju 

vähendamisel; kiidab heaks komisjoni 

algatuse käivitada ENSREGi toetusel 

põhiliselt ELi piiriülestele regioonidele 

keskenduv uuring, mille eesmärk on anda 

2013. aasta lõpuks soovitusi, sh 

ümbruskonna hädaolukorra 

ennetusmeetmeteks, ning palub tulemused 

avaldada 2014. aasta lõpuks; soovitab 

selles kontekstis tagada pädevate piiriüleste 

ametiasutuste kaasatus riiklikul ja 

piirkondlikul tasandil, pidades silmas 

nende ohutusalaseid tegevuskavu ning 

teabe- ja kommunikatsiooniprotsessi 

alaseid kogemusi juhtudel, kui 

tuumaelektrijaamad asuvad otse riigipiiril; 

13. rõhutab, et ELis asub 47 tuumajaama 

kokku 111 reaktoriga kohtades, kus 30 km 

raadiuses elab üle 100 000 inimese; peab 

kahetsusväärseks, et vastupidavustestide 

ulatust ei laiendatud ümbruskonna 

hädaolukorraks ettevalmistatusele, 

hoolimata sellest, kui oluline see tegur on 

võimalike tuumaõnnetuste puhul 

elanikkonnale avalduva mõju 

vähendamisel; palub komisjonil 

kavandatava tuumaohutust käsitleva 

direktiivi raames esitada soovitused 

piiriüleste ja riigisiseste ümbruskonna 

hädaolukorra ennetusmeetmete kohta; 

soovitab selles kontekstis tagada pädevate 

piiriüleste ametiasutuste kaasatus riiklikul 

ja piirkondlikul tasandil, pidades silmas 

nende ohutusalaseid tegevuskavu ning 

teabe- ja kommunikatsiooniprotsessi 

alaseid kogemusi juhtudel, kui 

tuumaelektrijaamad asuvad otse riigipiiril; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/9 

Muudatusettepanek  9 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 

vajalikud soovitused ümbruskonna 

hädaolukorra ennetusmeetmete kohta, 

võttes arvesse erinevaid 

radioaktiivsustasemeid, hädaolukorra 

kestust (päevad, nädalad, kuud), 

kohustusliku evakuatsiooni piirkondi 

(raadiusega 5, 10, 20, 30, 30+ km), 

evakueerimiskriteeriume, vabatahtliku 

evakuatsiooni prioriteetsuskriteeriume ja 

vahendite (nt transpordivahendite) 

kättesaadavuse kriteeriume; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/10 

Muudatusettepanek  10 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  24 a. nõuab tõhusat ja kõrgete 

eesmärkidega tuumaohutuse direktiivi, 

mis tagab tuumakäitiste ohutuse ja 

turvalisuse kõrgeimal tasemel ning 

eelkõige selliste siduvate 

tuumaohutusnormide määratlemise ja 

rakendamise abil, mille tehnilised, 

regulatiivsed ja käitamisega seotud 

aspektid kajastavad ELi tipptasemel 

tavasid; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/11 

Muudatusettepanek  11 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. palub komisjonil esitada ettepanek, 

et tagada siseriiklike tuumavaldkonda 

reguleerivate asutuste täielik ja tegelik 

tegevuslik sõltumatus tuumaenergiat 

propageerivast või seda kasutavast mis 

tahes asutusest või institutsioonist; palub 

komisjonil seda arvestades lahutada oma 

tuumaenergia propageerimisega seotud 

ülesanded ohutuse, tervise- ja 

keskkonnakaitse alastest ülesannetest; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.3.2013 B7-0086/12 

Muudatusettepanek  12 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. kiidab sellega seoses heaks komisjoni 

kavatsuse esitada tuumakindlustuse ja -

vastutuse valdkonnas ettepanekuid 

õiguslike ja muude vahendite kohta; 

tuletab meelde, et tuumaenergiaalast 

tsiviilvastutust juba reguleeritakse 

rahvusvaheliste konventsioonidega 

(Pariisi ja Viini konventsioon); on 

sellegipoolest arvamusel, et tuumajaamade 

käitajatel ja tuumajäätmete käitlemisloa 

omanikel peaksid olema ette nähtud 

täielikud finantstagatised, mis 

võimaldavad neil täiel määral katta kõik 

kulud, mida neilt võib sisse nõuda 

õnnetuse korral inimestele ja keskkonnale 

tekitatud kahjude eest; palub komisjonil 

sellega seoses esitada vastavateemalised 

ettepanekud 2013. aasta lõpuks; 

28. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 

esitada õigusaktid tuumakindlustuse ja -

vastutuse valdkonnas; rõhutab, et 

tuumajaamade käitajatelt ja tuumajäätmete 

käitlemisloa omanikelt tuleks nõuda 

kõikide rahaliste vahendite olemasolu 

kindlustuse ja muude 

finantsinstrumentide kaudu, et kanda 

kõik kulud nende rajatises õnnetuse korral 

inimestele ja keskkonnale tekitatud 

kahjude eest; palub komisjonil sellega 

seoses esitada vastavateemalised 

ettepanekud 2013. aasta lõpuks; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Muudatusettepanek  13 

Rebecca Harms 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel 

Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) ja 

sellega seotud meetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. palub liikmesriikidel nõustuda 

Euroopa Parlamendi aktiivse osalemisega 

Euroopa Aatomienergiaühenduse 

asutamislepingu (Euratomi 

asutamisleping) raames võetavate 

õigusaktide üle otsustamises; 

29. nõuab demokraatia, Euroopa 

Parlamendi kaasamise, läbipaistvuse ja 

üldsuse jaoks teabele täieliku juurdepääsu 

huvides, et EL ja selle liikmesriigid 

tegeleksid tuumaenergiaga nagu kõikide 

teiste energiaallikatega Euroopa Liidu 

toimimise lepingu alusel; 

Or. en 

 

 


