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1 Euroopa Komisjon 2008; komisjoni töödokument: saatedokument ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
direktiiv (Euratom), millega luuakse ühenduse raamistik tuumaohutuse mõju hindamiseks, SEK(2008)2892, 
26. jaanuar 2008.

LÜHISELGITUS

Esitatud direktiivi eelnõus on seatud eesmärk „saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning suurendada reguleerivate asutuste osa“. Vaatamata sellele 
ei püüta ettepanekus anda volitusi, mis võimaldaksid direktiivi eesmärki saavutada, mistõttu ei 
taga see suuremat ohutust.

Komisjoni ettepanek on kümne aasta jooksul kolmas katse kehtestada uusi tuumaohutuse 
eeskirju. Esimeses, 2002. aasta novembris tehtud ettepanekus märgiti:

„Ühenduse eesmärkide saavutamiseks seoses (...) kiirguskaitsega on oluline sätestada 
tuumarajatiste ohutusega seotud põhikohustused ja üldpõhimõtted. Hiljem täiendatakse neid 
ühiste normide ja kontrollimehhanismide kehtestamisega, et tagada ohutuse kõrge tase (...)”.

See, mida 2002. aastal peeti oluliseks, tundub praegu tähtsusetu. 2003. aastal toimunud 
läbivaatamise käigus jäeti põhikohustuste ja ühiste normide kehtestamise nõue välja ja asendati 
see ühiste tuumaohutuse põhimõtete järgimist tagavate ühenduse mehhanismidega, mis 
eelkõige hõlmasid ühenduse kontrollsüsteemi. 

Viimasest direktiivi ettepanekust on see mehhanism siiski välja jäetud ja ühenduse poolset 
kontrollimist ei toimu. Selle asemel nõutakse direktiivi eelnõus Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri tuumaohutuse konventsiooni nõuete täitmist. Selleks tuleb esitada 
ainult aastaaruanne tuumasektori olukorra kohta ja teha teiste konventsiooniosalistega 
aruannete kohta vastastikune eksperdihinnang. Kõik tuumaelektrijaamu käitavad liikmesriigid 
on juba konventsiooniga ühinenud. Komisjon ei too näiteid juhtumite kohta, mil ELi liikmesriik 
ei ole konventsiooni järginud.

Peamine etteheide kõnealusele eelnõule on see, et õigusakti ettepanek on tehtud ainult 
õigusloome eesmärgil ja sellega ei kehtestata uusi ohutusnõudeid. Seda arvamust jagas isegi 
komisjoni mõju hindamise komitee, mille liikmed väljendasid kahel korral muret direktiivi 
lisaväärtuse puudumise pärast.

ELis kasutatavad tuumaohutusstandardid ja tavad on tõsiselt ja põhjendatult murettekitavad.  
Tuumaseadmete kavandatud tööea lõpule lähenedes nende ohutusvaru üldiselt väheneb. On 
teada, et „suurel osal praegu ELis töötavatest tuumaelektrijaamadest lõpeb esialgselt 
ettenähtud tööiga enne 2030. aastat“.1 Seega on tegelikult vaja meetmeid, mis aitaksid 
tuumaohtu vähendada.

Selle asemel, et kehtestada olemasoleva rahvusvahelise konventsiooni jaoks küsitava 
väärtusega jõustamismehhanism, tuleb direktiivi eelnõus välja pakkuda ühiste ohutusnormide 
kehtestamise ja jõustamise mehhanism, mille kohaselt tuleks kõigis ELis tegutsevates 
tuumarajatistes kasutusele võtta tipptasemel või parim võimalik tehnoloogia, tavad ja 
reguleerimiskord. Alles siis saavad ELi kodanikud olla kindlad, et tuumaõnnetuste ohu 
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vähendamiseks on tehtud kõik, mis võimalik. Kui seda ei saavutata, ei tohiks direktiivi vastu 
võtta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volituste sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, EUROOPA PARLAMENT JA
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

Or. en

Selgitus

Sellisel juhul toimub otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult 
kaasata Euroopa Parlamendi kui kaasõiguslooja.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Miinus esimene volitus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

Or. en

Selgitus

Tuumaohutusel on direktiivi ettepaneku kohaselt kaks eesmärki: inimeste („töötajad, 
elanikkond“) tervise kaitsmine ja keskkonnakaitse („õhk, vesi ja pinnas“). EURATOMi 
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asutamisleping ei anna aga keskkonnakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks õiguslikku 
alust. Sellise aluse annab EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Kolmas volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust¹,

toimides vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu1 artiklis 251 sätestatud 
menetlusele,

Or. en

Selgitus

Tuumaohutusel on direktiivi ettepaneku kohaselt kaks eesmärki: inimeste („töötajad, 
elanikkond“) tervise kaitsmine ja keskkonnakaitse („õhk, vesi ja pinnas“). EURATOMi 
asutamisleping ei anna aga keskkonnakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks õiguslikku 
alust. Sellise aluse annab EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. Selle kohaselt toimub 
otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult kaasata Euroopa 
Parlamendi kui kaasõiguslooja.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(5) Kuigi praegu kehtivate ja 
tänapäevateaduse andmeid arvestavate 
ohutuse põhistandarditega loodud 
kiirguskaitsesüsteem tagab elanikkonna 
tervise kõrge kaitsetaseme, tuleb seda 
täiendada, et tagada tuumaseadmete 
ohutuse kõrge taseme säilimine, arendamine 
ja pidev täiustamine. Ohutuse kõrge taseme 
hoidmine projekteerimisest kuni 
dekomisjoneerimiseni on vältimatu tingimus 
selleks, et täielikult saavutada 
asutamislepingu artikli 2 punktis b 
sätestatud tervisekaitse eesmärgid. Selleks 
tuleb säilitada tõhusad kaitsevahendid 
kiirgusohu eest ja hoida ära juhtumid, mille 
tagajärjel võib tekkida kiiritusoht.

(5) Kuigi praegu kehtivate ja 
tänapäevateaduse andmeid arvestavate 
ohutuse põhistandarditega loodud 
kiirguskaitsesüsteem tagab elanikkonna 
tervise kõrge kaitsetaseme, tuleb seda 
täiendada, et tagada tuumaseadmete 
ohutuse kõrge taseme säilimine, arendamine 
ja pidev täiustamine. Ohutuse kõrge taseme 
hoidmine projekteerimisest kuni 
dekomisjoneerimiseni on vältimatu tingimus 
selleks, et täielikult saavutada Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artikli 2 punktis b sätestatud tervisekaitse 
eesmärgid ja Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 174 lõikes 2 
sätestatud keskkonna kaitstuse kõrge tase. 
Selleks tuleb säilitada tõhusad 
kaitsevahendid kiirgusohu eest ja hoida ära 
juhtumid, mille tagajärjel võib tekkida 
kiiritusoht.

Or. en

Selgitus

Tuumaohutusel on direktiivi ettepaneku kohaselt kaks eesmärki: inimeste (töötajad, 
elanikkond“) tervise kaitsmine ja keskkonnakaitse („õhk, vesi ja pinnas“). EURATOMi 
asutamisleping ei anna aga keskkonnakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks õiguslikku 
alust. Sellise aluse annab EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1. Selle kohaselt toimub 
otsustamine kaasotsustamismenetluse alusel, mis võimaldab täielikult kaasata Euroopa 
Parlamendi kui kaasõiguslooja.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(12 a) Artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
ühenduse tuumaohutuse eesmärkide 
saavutamiseks on oluline esimese etapina 
määratleda käesolevas raamdirektiivis 
tuumaseadmete ohutuse alased 
põhikohustused ja üldpõhimõtted. Hiljem 
tuleks neid täiendada tuumaohutust 
reguleerivate Lääne-Euroopa asutuste 
ühenduse (WENRA) poolt välja 
töötatavate ühiste normide ja 
kontrollimehhanismide kehtestamisega 
tihedas koostöös tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemelise 
Euroopa töörühmaga
ja konsulteerides Euroopa Parlamendiga, 
et tagada kõrgeim ohutustase, mille puhul 
võetakse arvesse viimaseid tehnoloogilisi 
uuendusi ja mida saab nimetada 
tipptasemeks.

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada riikide reguleerivate asutuste 
osa.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada ühenduses tuumaohutus, seda 
säilitada ja pidevalt täiustada ning 
suurendada riikide reguleerivate asutuste 
osa, sätestades põhikohustused ja 
üldpõhimõtted tuumaseadmete ohutuse 
kõrge taseme tagamiseks ning luues 
vajaliku raamistiku ühiste ohutusnormide 
kehtestamiseks.

Adlib Express Watermark



PE420.059v01-00 8/9 PA\767037ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande 
käesoleva direktiivi rakendamisest 
hiljemalt [kolme aasta möödumisel selle
jõustumisest] ja edaspidi iga kolme aasta 
järel. Esimese aruande alusel esitab 
komisjon nõukogule aruande 
edasiliikumisest käesoleva direktiivi 
rakendamisel, lisades sellele vajaduse 
korral ettepanekud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks võetud meetmete ja 
nende territooriumil asuvate 
tuumaseadmete ohutuse olukorra kohta 
ühe aasta möödumisel käesoleva direktiivi
jõustumisest ja edaspidi igal aastal. 

Iga kahe aasta järel esitab komisjon 
liikmesriikide esitatud aruannete põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
ja tuumaohutuse olukorra kohta 
ühenduses. 

Or. en

Selgitus

Tuumaseadmete kõrgeima ohutusaseme saavutamiseks püütakse käesoleva raamdirektiiviga 
sätestada põhikohustused ja üldpõhimõtted, mille alusel kehtestatakse ühised ohutusnormid 
käesoleva direktiivi läbivaatamisel kaks aastat pärast selle jõustumist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a

Läbivaatamine

Kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest esitab komisjon 
liikmesriikide poolt artikli 11 alusel 
esitatud esimese aruande põhjal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
kohustuslike ohutusnormide 
kehtestamiseks.
Kohustuslikud ohutusnormid põhinevad 
ohutustasanditel, mille on välja töötanud 
tuumaohutust reguleerivate Lääne-
Euroopa asutuste ühendus (WENRA) 
tihedas koostöös tuumaohutuse ja 
tuumajäätmete käitlemise kõrgetasemelise 
Euroopa töörühmaga, ning neid 
täiendatakse kogu ELi hõlmavate 
kontrollimehhanismide loomisega. 
Sellised nõuded ja mehhanismid tagavad 
ohutuse kõrge taseme kooskõlas viimaste 
tehnoloogiliste uuendustega.

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et kehtestada olemasoleva rahvusvahelise konventsiooni jaoks küsitava 
väärtusega jõustamismehhanism, tuleb direktiiviga kehtestada ühiste ohutusnormide 
kasutuselevõtu ja tõhusa jõustamise mehhanism, mille kohaselt tuleks kõigis ELis tegutsevates 
tuumarajatistes kasutusele võtta tipptasemel või parim võimalik tehnoloogia, käitamisviis ja 
reguleerimiskord, mida nõuti ka 1998. aasta novembris justiits- ja siseministrite nõukogus 
ning PARCOMi soovituses 91/4 radioaktiivsete heitmete kohta vastavalt Kirde-Atlandi 
merekeskkonna kaitse konventsioonile (OSPAR). 
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