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Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise 
sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine *
Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013 (COM(2018)0467 – 
C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))
(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0467),

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0314/2018),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit 
(A8-0441/2018),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma 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.



Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asjaomane sihtotstarbeline 
rahastamiskava võib luua täiendavat ELi 
lisaväärtust, kujundades võrdlustaseme, 
mille kohaselt käsitleda tuumaseadmete 
kasutuselt kõrvaldamisest tulenevaid 
tehnilisi probleeme ja levitada asjaomast 
teavet. Asjaomast rahalist abi tuleks anda 
eelnevate hinnangute põhjal, võttes arvesse 
erivajadusi ja liidu lisaväärtust seoses 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega.

(2) Asjaomane sihtotstarbeline 
rahastamiskava võib luua täiendavat ELi 
lisaväärtust, kujundades võrdlustaseme, 
mille kohaselt käsitleda tuumaseadmete 
kasutuselt kõrvaldamisest tulenevaid 
tehnilisi probleeme ja levitada asjaomast 
teavet. Asjaomast rahalist abi tuleks anda 
eelnevate hinnangute põhjal, võttes arvesse 
erivajadusi ja liidu lisaväärtust seoses 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemisega. 
Sellise rahalise abiga ei tohiks aga liidu 
tasandil tulevase tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise rahastamiseks luua 
määravat pretsedenti. Tuumarajatiste 
dekomisjoneerimise korraldamise ja 
rahastamise algatus peaks jääma 
esmajoones liikmesriikide kanda.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Programmiga tuleks tagada ka 
teadmiste levitamine 
dekomisjoneerimisprotsessi kohta kõikides 
ELi liikmesriikides, kuna sellised meetmed 
annavad suurima liidu lisaväärtuse ning 
aitavad suurendada töötajate ja üldsuse 
ohutust.

(15) Programmiga tuleks tagada ka 
teadmiste levitamine ning liikmesriikide 
vaheline parimate tavade ja saadud 
kogemuste vahetamine 
dekomisjoneerimisprotsessi kohta kõikides 
ELi liikmesriikides, kuna sellised meetmed 
annavad suurima liidu lisaväärtuse ning 
aitavad suurendada töötajate ja üldsuse 
ohutust ning tõhustada keskkonnakaitset.



Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Teadusuuringute Ühiskeskus 
peaks läbi viima sihtotstarbelise algatuse, 
et liidu tasandil struktureeritult koguda, 
laiendada ja jagada teadmisi 
dekomisjoneerimise kohta, välistamata 
seejuures rahvusvahelist koostööd. 
Algatuse puhul tuleks arvesse võtta 
mitmetahulisi probleeme, sealhulgas 
teadusuuringute ja innovatsiooni, 
standardimise, reguleerimise, koolituse ja 
hariduse ning tööstuse valdkonnas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
tuumarajatiste dekomisjoneerimisel tuleks 
kasutada saadavaid parimaid tehnilisi 
teadmisi ning võtta nõuetekohaselt arvesse 
kasutuselt kõrvaldatavate seadmete laadi ja 
tehnilisi näitajaid, et tagada ohutus ja 
võimalikult suur tõhusus, võttes seejuures 
arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid.

(16) Käesoleva määrusega hõlmatud 
tuumarajatiste dekomisjoneerimisel tuleks 
kasutada saadavaid parimaid tehnilisi 
teadmisi, sealhulgas teadmisi 
kolmandatest riikidest, ning võtta 
nõuetekohaselt arvesse kasutuselt 
kõrvaldatavate seadmete laadi ja tehnilisi 
näitajaid, et tagada ohutus ja võimalikult 
suur tõhusus, võttes seejuures arvesse 
rahvusvahelisi parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kozloduy programmi ja Bohunice 
programmi meetmed tuleks viia ellu liidu 
ning vastavalt Bulgaaria või Slovakkia 
ühisel finantseerimisel. Maksimaalne ELi-

(20) Kozloduy programmi ja Bohunice 
programmi meetmed tuleks viia ellu liidu 
ning Bulgaaria ja Slovakkia ühisel 
finantseerimisel. Minimaalne ELi-poolse 



poolse kaasrahastamise määr tuleks 
sätestada kooskõlas eelmiste programmide 
kaasfinantseerimise tavadega.

kaasrahastamise määr tuleks sätestada 
kooskõlas eelmiste programmide 
kaasfinantseerimise tavadega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sihtotstarbeline rahastamiskava 
„Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja 
tuumajäätmete käitlemise programm“ 
(edaspidi „programm“), mille keskmes on 
praeguse seisu järgi kindlaks tehtud 
vajadused. Käesoleva programmiga 
antakse mitmeaastase finantsraamistiku 
aastateks 2021–2027 rahalist toetust 
Bulgaariale ja Slovakkiale, et ohutult 
kõrvaldada kasutuselt nende esimese 
põlvkonna tuumareaktorid ning 
dekomisjoneerida komisjoni 
tuumaseadmed Teadusuuringute 
Ühiskeskuses ja käidelda tuumajäätmeid.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sihtotstarbeline rahastamiskava 
„Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja 
tuumajäätmete käitlemise programm“ 
(edaspidi „programm“), mille keskmes on 
praeguse seisu järgi kindlaks tehtud 
vajadused. Käesoleva programmiga 
antakse mitmeaastase finantsraamistiku 
aastateks 2021–2027 rahalist toetust 
Bulgaariale ja Slovakkiale, et ohutult 
kõrvaldada kasutuselt nende enneaegselt 
suletud tuumareaktorid ning 
dekomisjoneerida komisjoni 
tuumaseadmed Teadusuuringute 
Ühiskeskuses ja käidelda tuumajäätmeid, 
tagades samal ajal töötajate kaitse, 
eelkõige seoses tervisemõjudega, ning 
üldsuse ja keskkonna kaitse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, 
programmi eelarve ajavahemikuks 2021–
2027, Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(„aatomienergiaühendus“) poolse 
rahastamise vormid ja rahastamisvahendite 
andmise eeskirjad.

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, 
programmi kogueelarve ajavahemikuks 
2021–2027, sealhulgas summa täpne 
jaotus kolme programmi vahel, Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
(„aatomienergiaühendus“) poolse 
rahastamise vormid ja rahastamisvahendite 
andmise eeskirjad.



Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „dekomisjoneerimiskava“ – 
dokument, mis sisaldab üksikasjalikku 
teavet kavandatud dekomisjoneerimise 
kohta ning mis hõlmab järgmist: valitud 
dekomisjoneerimisstrateegia; 
dekomisjoneerimismeetmete ajakava, liik 
ja järjekord; kasutatav 
jäätmekäitlusstrateegia, sealhulgas 
kontrollimine ja heakskiitmine; kavandatud 
lõppseis; dekomisjoneerimisel tekkinud 
jäätmete ladustamine ja kõrvaldamine; 
dekomisjoneerimise ajakava; 
hinnangulised kulud dekomisjoneerimise 
lõpuleviimiseks ning eesmärgid, 
eeldatavad tulemused, vahe-eesmärgid, 
kavandatud tähtajad ja vastavad 
tulemuslikkuse põhinäitajad, sealhulgas 
omandatud väärtusel põhinevad näitajad. 
Programmi valmistab ette tuumaseadme 
loa omaja ja programmi võetakse arvesse 
mitmeaastase finantsraamistiku 
töökavades;

2) „dekomisjoneerimiskava“ – 
dokument, mis sisaldab üksikasjalikku 
teavet kavandatud dekomisjoneerimise 
kohta ning mis hõlmab järgmist: valitud 
dekomisjoneerimisstrateegia; 
dekomisjoneerimismeetmete ajakava, liik 
ja järjekord; kasutatav 
jäätmekäitlusstrateegia, sealhulgas 
kontrollimine ja heakskiitmine ning 
töötajate kaitse programm; kavandatud 
lõppseis; dekomisjoneerimisel tekkinud 
jäätmete ladustamine ja kõrvaldamine; 
dekomisjoneerimise ajakava; 
hinnangulised kulud dekomisjoneerimise 
lõpuleviimiseks ning eesmärgid, 
eeldatavad tulemused, vahe-eesmärgid, 
kavandatud tähtajad ja vastavad 
tulemuslikkuse põhinäitajad, sealhulgas 
omandatud väärtusel põhinevad näitajad. 
Programmi valmistab ette tuumaseadme 
loa omaja ja programmi võetakse arvesse 
mitmeaastase finantsraamistiku 
töökavades;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) „kolmas riik“ – riik, mis ei ole 
liidu liikmesriik.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt aastateks 2021–2027 määratletud Vastavalt aastateks 2021–2027 määratletud 



jooksvatele vajadustele on programmiga 
kavas aidata Bulgaarial ja Slovakkial 
lahendada Kozloduy ja Bohunice 
programmiga seotud kiirgusohutuse 
ülesandeid ning viia ellu Teadusuuringute 
Ühiskeskuse dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusprogramm, tagades ühtlasi 
kõigis liikmesriikides teadmiste laialdase 
levitamise tuumarajatiste tegevuse 
lõpetamise kohta.

jooksvatele vajadustele on programmiga 
kavas aidata Bulgaarial ja Slovakkial 
lahendada Kozloduy ja Bohunice 
programmiga seotud kiirgusohutuse 
ülesandeid ning viia ellu Teadusuuringute 
Ühiskeskuse dekomisjoneerimis- ja 
jäätmekäitlusprogramm, tagades ühtlasi 
kõigis liikmesriikides teadmiste ja 
parimate tavade laialdase levitamise ja 
vahetamise tuumarajatiste tegevuse 
lõpetamise ja radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) arendada sidemeid ja vahetada 
kogemusi ELi tuumaalase 
dekomisjoneerimise sidusrühmadega, et 
ELis saaks tekkida sünergia.

c) arendada sidemeid ja vahetada 
kogemusi liidu sidusrühmadega, eelkõige 
tööstussektoriga, tuumaalase 
dekomisjoneerimise ning radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise ja kõrvaldamise alal, 
et tagada teadmiste levitamine ja 
kogemuste vahetamine kõigis asjaomastes 
valdkondades, nagu teadusuuringud ja 
innovatsioon, reguleerimine ja koolitus, 
ning arendada liidu võimalikku 
koostoimet.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa 
soovituslik jaotus on järgmine:

2. Lõikes 1 osutatud summa jaotus on 
järgmine:



Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmist võib rahastada meetmete 
rahastamiskõlblikke kulusid kuni 
maksimummäärani, nagu on sätestatud I 
ja II lisas. Liidu suurim 
kaasarahastamismäär on nii Kozloduy kui 
ka Bohunice programmi korral 50 %. 
Ülejäänud kaasrahastamise tagavad 
vastavalt Bulgaaria või Slovakkia.

Programmist võib rahastada meetmete 
rahastamiskõlblikke kulusid, nagu on 
sätestatud I ja II lisas. Liidu vähim 
kaasarahastamismäär on nii Kozloduy kui 
ka Bohunice programmi korral 50 %. 
Ülejäänud kaasrahastamise tagavad 
vastavalt Bulgaaria või Slovakkia.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidupoolne suurim 
kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 
on projektide ja meetmete korral 50 %.

2. Liidupoolne vähim 
kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 
on projektide ja meetmete korral 50 %.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu suurim kaasarahastamismäär 
aastatel 2021–2027 on projektide ja 
meetmete korral 50 %.

2. Liidu vähim kaasarahastamismäär 
aastatel 2021–2027 on projektide ja 
meetmete korral 50 %.


