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NUKLEÁRIS ENERGIA

Jelenleg atomerőművek állítják elő az EU-ban elfogyasztott villamos energiának
egyharmadát, az energiának pedig 14%-át. Az atomenergia a fosszilis tüzelőanyagok
alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívájának számít, és számos tagállam esetében
az energiaszerkezet meghatározó eleme. Az 1986. évi csernobili katasztrófa és a
2011. évi fukusimai (Japán) nukleáris katasztrófa óta az atomenergia megítélése rendkívül
ellentmondásos. Az is fokozta a nukleáris energia Európán belüli elhagyása érdekében
gyakorolt nyomást, hogy Németország atomerőműveinek 2020-ig tartó fokozatos bezárása
mellett döntött, Belgiumban pedig leállítottak két reaktort, miután repedéseket fedeztek fel
a reaktortartályokban. Ám kizárólag maguk a tagállamok felelősek annak eldöntéséért, hogy
alkalmaznak-e atomenergiát vagy sem. Ugyanakkor uniós szinten fokozott erőfeszítéseket
kell tenni az atomerőművek biztonsági normáinak javítása, valamint a nukleáris hulladék
biztonságos kezelésének és ártalmatlanításának biztosítása érdekében.

JOGALAP

Az Európai Atomenergia-közösség (EAK) vagy Euratom létrehozásáról szóló szerződés
(Euratom-Szerződés), különösen annak 40–52. cikke (beruházás, közös vállalkozások és ellátás)
és 92–99. cikke (az atomenergia közös piaca).

CÉLKITŰZÉSEK

Az 1950-es években általános hagyományosenergia-hiány felszámolása érdekében a hat alapító
állam úgy tekintett az atomenergiára, mint az energiafüggetlenség elérésének eszközére. Mivel
az atomenergiába való beruházás költségeit az egyes tagállamok nem tudták egymaguk vállalni,
az alapító államok egységbe tömörültek, létrehozva ezzel az Európai Atomenergia-közösséget.
Az Euratom-Szerződés általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az európai atomenergia-
ipari ágazatok kialakulásához és fejlődéséhez annak érdekében, hogy valamennyi tagállamnak
előnyére válhasson az atomenergia-ipar fejlődése, és hogy biztosítva legyen az ellátás
biztonsága. A szerződés ugyanakkor szigorú biztonsági előírásokat szavatol a lakosság számára,
és megakadályozza, hogy az elsősorban polgári felhasználásra szánt nukleáris anyagokat
katonai felhasználásra irányítsák át. Az Euratom hatásköre a nukleáris energia polgári célú
felhasználására korlátozódik.

EREDMÉNYEK

A. Sugárvédelem
Az ionizáló sugárzásnak való kitettség jelentősen veszélyezteti az emberi egészséget (a
lakosság és az egészségügyi, ipari és nukleáris ágazatokban dolgozók egészségét egyaránt)
és a környezetet is. Az EU az évek során több jogszabályt is elfogadott a sugárzásvédelem
terén, ezeket a közelmúltban naprakésszé tették és egyszerűsítették. A naprakésszé tétel azért
vált szükségessé, mert a hatályos szabályozás már nem tükrözte teljes mértékben a tudomány
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állását, illetve nem volt kellően következetes. A másik ok az volt, hogy a természetes
sugárzásforrások és a környezetvédelem kérdése nem volt teljes mértékben szabályozva. A
Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve alapvető, a munkavállalók és a lakosság
ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló biztonsági előírásokat
állapít meg. A Bizottság 2012 májusában egy olyan új irányelvre irányuló javaslatot tett
közzé, amely naprakésszé tenné az alapvető biztonsági előírásokat (COM(2012) 0242), és
amelyet a Tanács a Parlamenttel való konzultáció után 2013 végén elfogadott[1]. A javaslat
öt irányelv helyébe lép, ezzel is egyszerűsítve az európai jogi szabályozást, és kötelező
érvényű előírásokat vezet be a beltéri radon elleni védelemmel, az építőanyagok használatával,
valamint a nukleáris létesítményekből kibocsátott radioaktív folyadékok és gázok környezeti
hatásvizsgálatával kapcsolatosan. Egy másik, az emberi fogyasztásra szánt vízben található
radioaktív anyagok nyomon követéséről szóló irányelvre vonatkozó, 2012. márciusi bizottsági
javaslatot (COM(2012) 0147) 2013-ban szintén elfogadott a Tanács, a Parlament jóváhagyását
követően[2].
A Bizottság által 2010-ben előterjesztett, nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége
legmagasabb megengedett határértékeinek megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslat (COM(2010) 184) ügyében még mindig nem született végső döntés. A Parlament
jóváhagyta a jogszabály módosított változatát[3], amely a Tanáccsal elért kompromisszumon
alapul.
B. Radioaktív anyagok és hulladékok szállítása
Az 1993. június 8-i 1493/93/Euratom tanácsi rendelet közösségi rendszert vezetett be a
radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításának bejelentésére annak biztosítása érdekében,
hogy az illetékes hatóságok ugyanolyan szintű tájékoztatást kapjanak a sugárvédelmi
ellenőrzésről, mint 1993 előtt, amikor még volt határellenőrzés. 2012-ben a Bizottság
a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló
rendeletre irányuló javaslatot tett (COM(2012) 0561). Ez a rendelet felváltja az alapvető
biztonsági előírásokról szóló 96/29/Euratom tanácsi irányelv végrehajtása érdekében a
tagállamok által létrehozott bejelentési és engedélyezési rendszereket.
Az EU-ban 1992-ben vezették be a radioaktív hulladék szállítására vonatkozó előzetes
engedélyezési rendszert, amelyet 2006-ban jelentős mértékben módosítottak. A radioaktív
hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló,
2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv célja a lakosság ilyen szállítmányokkal
szembeni megfelelő védelmének biztosítása. Az irányelv számos olyan szigorú kritériumot,
meghatározást és eljárást állapít meg és sorol fel, amelyet a radioaktív hulladék és a kiégett
tüzelőanyag szállítása során, a Közösségen belüli és kívüli szállítás vonatkozásában kell
alkalmazni. A Bizottság 2013 áprilisában tette közzé első jelentését a 2006-os irányelv
tagállamok általi alkalmazásáról, a 2008–2011-es időszakra vonatkozóan.
C. Hulladékgazdálkodás
Az EU-n belüli hulladékkezelés uniós jogi kerete 2011-ben jött létre a kiégett fűtőelemek és a
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló tanácsi irányelv (2011/70/Euratom) elfogadásával. Ez
előírja a végleges atomtemetők építésével és kezelésével kapcsolatos nemzeti programok szoros
nyomon követését, valamint jogilag kötelező biztonsági normákat tartalmaz. A tagállamok
2015-ben nyújtják be a nemzeti reformprogramok megvalósításáról szóló első jelentésüket.

[1]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0564.
[2]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0068.
[3]HL C 188. E, 2012.6.28., 79. o.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0242
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0147
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0184
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0561
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0564
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
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D. A nukleáris anyagokra vonatkozó biztosítéki intézkedések
Az évek során több rendelet elfogadására és módosítására is sor került olyan biztosítékok
rendszerének kialakítása érdekében, amelyek garantálják, hogy a nukleáris anyagokat csak a
felhasználóik által bejelentett célokra, a nemzetközi kötelezettségek betartásával alkalmazzák
(302/2005/Euratom bizottsági rendelet). A biztosítékok rendszere a teljes nukleárisüzemanyag-
ciklusra kiterjed: a nukleáris anyagoknak a tagállamokban történő kinyerésétől – vagy harmadik
országokból való behozataluktól – kezdve az EU-n kívülre való kivitelükig. A Bizottság felelős
az EU-n belüli polgári célú nukleáris felszerelések ellenőrzéséért.
E. A nukleáris létesítmények biztonsága
A nukleáris biztonságról szóló tanácsi irányelv (2009/71/Euratom) közös uniós jogszabályi
keretrendszert hozott létre az atomerőművek biztonságával kapcsolatban. A tagállamok
kötelesek nemzeti keretet kialakítani a nukleáris biztonsági követelmények, az atomerőművek
engedélyezése, a nukleáris biztonsági felügyelet és a végrehajtás vonatkozásában. Az
irányelv a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) biztonsági normáit jogilag részben
kötelezővé és végrehajtandóvá teszi az EU-ban. A fukusimai nukleáris balesetet követően a
2011. márciusi Európai Tanács kérte az európai atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági
értékelését. A Bizottság megbízást kapott az EU 143 nukleáris reaktorára vonatkozó önkéntes
stressztesztek elvégzésére annak értékelése céljából, hogy a nukleáris létesítmények milyen
biztonsági és szilárdsági jellemzőkkel bírnak rendkívüli természeti események (áradások vagy
földrengések) esetén. 2012 októberében a Bizottság közleményt adott ki a stressztesztek
eredményeiről (COM(2012) 0571), amely közlemény általánosságban pozitívan értékelte a
jelenlegi európai biztonsági normákat, ám hangsúlyozta, hogy további fejlesztésekre van
szükség annak érdekében, hogy valamennyi tagállam azonos szintre jusson, és hogy mindenütt
utolérjük a legjobb nemzetközi gyakorlatokat. A Parlament 2013 márciusában állásfoglalást
fogadott el, amelyben utalt a stressztesztek[4] korlátaira. 2013 júniusában a stressztesztek
eredményeire alapozva a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő a célból, hogy a hatályos
nukleáris biztonsági irányelv rendelkezéseit felülvizsgálja és megerősítse. Javasolta a nemzeti
szabályozó hatóságok szerepének és önállóságának megerősítését, az átláthatóság fokozását,
a helyszíni veszélyhelyzeti felkészültség és reagálási képesség erősítését, valamint a nukleáris
létesítmények szakértői vizsgálatát célzó európai rendszer bevezetését, a régebbi atomerőművek
külön biztonsági felülvizsgálata mellett.
F. Nukleáris kutatási és képzési tevékenységek
Az európai nukleáris kutatásokat többéves keretprogramok révén finanszírozzák. Az Euratom
nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó programja kiegészíti, mégis elkülönül
a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogramtól. A 2014–2018-as időszakban
1 608 millió eurós összeget különítettek el az Euratom programjára, amely három egyedi
program között oszlik meg: az egyik a fúziós energia kutatásával (728 millió EUR), a másik
a nukleáris hasadással és a sugárzásvédelemmel (315 millió EUR) kapcsolatos közvetett
fellépéseket, a harmadik pedig a Bizottság Közös Kutatóközpontjának közvetlen fellépéseit
(559 millió EUR) fedezi. A nukleáris hasadási energia kapcsán 2007-ben jött létre a Fenntartható
Nukleáris Energia Technológiai Platform azzal a céllal, hogy jobban lehessen koordinálni a
kutatást és a fejlesztést, valamint a demonstrációt és a telepítést. A fúziós energia terén az
EU alapító tagja és fő pénzügyi partnere az ITER-nek, ami egy nemzetközi nukleáris fúziós
kutatási és tervezési projekt, amely jelenleg is építi a világ legnagyobb fúziós kísérleti reaktorát
a franciaországi Cadarache-ban. A fúzió területével kapcsolatos tudományos kutatás és az

[4]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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e területen tett technológiai előrehaladás előmozdítása érdekében létrejött a Fúziósenergia-
fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (2007/198/Euratom tanácsi határozat). Ennek
tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az EU tagállamai, valamint egyes harmadik országok,
amelyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal.
A növekvő költségek miatt az ITER projekt jövőbeni finanszírozása egyre vitatottabbá vált,
és súrlódásokat eredményezett az uniós intézmények és a tagállamok között. Az „ITER:
helyzetjelentés és a továbbhaladás lehetséges irányai” című közleményében (COM(2010) 0226)
a Bizottság kiemelte, hogy a projekt költsége az eredetileg tervezettnél lényegesen magasabbnak
bizonyult. 2010. július 12-i következtetéseiben a Tanács hangsúlyozta az ITER iránti határozott
elkötelezettségét, és kijelentette, hogy hajlandó fedezni a becsült finanszírozási költségeket.
A Bizottság 2011. április 20-án felülvizsgált javaslatot nyújtott be (COM(2011) 0226),
mivel a Tanács és az Európai Parlament nem tudott megállapodni a javasolt költségvetésről.
2011 decemberében végül létrejött a megállapodás arról, hogy az ITER finanszírozását
további 1 300 millió euróval növelik a 2012–2013-as időszakban. A 2014–2018-as időszakra
előirányzott többletköltségek finanszírozása az EU 2014–2020-as többéves pénzügyi keretével
kapcsolatos jelenlegi tárgyalások egyik nehéz témaköre. A végső döntés értelmében az
ITER projektet a többéves pénzügyi kereten belül elkülönített alapból finanszírozzák, hogy
így elkerüljék a Horizont 2020 vagy az Euratom programon keresztül történő közvetlen
finanszírozást.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Euratom-Szerződés értelmében a Parlament korlátozott szerepet játszik a döntéshozatali
folyamatban, hiszen csak konzultációs jogkörrel rendelkezik. Ennek ellenére, a témával
kapcsolatos állásfoglalásaiban következetesen hangsúlyozta, hogy egyértelműbbé kellene tenni
a felelősség uniós intézmények és tagállamok közötti megoszlását, valamint hogy meg kell
erősíteni a közös uniós keretet, továbbá aláhúzta a biztonsági és környezetvédelmi előírások
szigorításának fontosságát.
A nukleáris biztonsági közösségi keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról szóló, első olvasatban elfogadott 2009. évi álláspontjával az Európai Parlament
különös hangsúlyt fektetett arra, hogy a nukleáris biztonság közösségi érdekű ügy, amelyet
figyelembe kell venni az új erőművek létesítésének engedélyezéséről vagy a meglévő erőművek
élettartamának meghosszabbításáról hozandó döntések során[5]. A konzultációs eljárás során
elfogadott végleges irányelv azonban a tagállamok felelősségére összpontosít, és nem követi
az Európai Parlament javaslatait. Az Európai Parlament 2014 áprilisában tervezte a nukleáris
biztonságról szóló felülvizsgált irányelvre vonatkozó álláspontjának elfogadását, a Romana
Jordan képviselő által a Bizottság jogalkotási javaslatáról (A7-0252/2014) benyújtott jelentés
ITRE bizottság általi 2014. márciusi jóváhagyását követően. A jelentés a baleset esetén
a lakosság számára nyújtandó átlátható tájékoztatásra vonatkozó további követelményeket
határoz meg, a nukleáris biztonság egyértelműbb meghatározását fogalmazza meg és
részletesebb szabályokat ad meg a biztonsági végrehajtási szabályokról.
Az élelmiszerek radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedett határértékeinek
megállapításáról szóló rendeletjavaslatot jóváhagyó, első olvasatban elfogadott
álláspontjában[6] a Parlament az Euratom-Szerződés 31. cikke helyett az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 168. cikkét jelölte meg jogalapként.

[5]HL C 184. E, 2010.7.8., 216. o.
[6]HL C 188. E, 2012.6.28., 80. o.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0252/2014
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2011. júliusi, az „energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően” című
állásfoglalásában[7] az Európai Parlament határozottan támogatta a Bizottság azon döntését,
hogy stresszteszteket vezet be az európai atomerőművek számára. Egy további állásfoglalást
2013 márciusában fogadott el a plenáris ülés, és ebben hangsúlyozta a Bizottság által
2012-ben végrehajtott stressztesztek korlátait, valamint kérte, hogy a jövőbeni stressztesztek
tartalmazzanak további kritériumokat, nevezetesen az anyaghibák, az emberi mulasztások és
a reaktortartályok szivárgása vonatkozásában. A Parlament szorgalmazta a fokozott biztonsági
fejlesztések teljes körű végrehajtását[8].
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslattal kapcsolatos, 2011. júniusi, első olvasatban elfogadott álláspontjában[9] az Európai
Parlament támogatta a Bizottság javaslatát, amelyben teljes körűen meg akarta tiltani a
radioaktív hulladék exportját, miközben a Tanács a rendkívül szigorú feltételek melletti
engedélyezés mellett foglalt állást. A Parlament kérte annak pontosabb megfogalmazását
is, hogy az irányelv a környezet védelmére vonatkozik, továbbá sürgette, hogy megfelelő
rendelkezések biztosítsák a lakosság hulladékkezeléssel kapcsolatos tájékoztatását és a
vonatkozó döntésekbe való bevonását.
Az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelemről
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatos, 2013. márciusi, első olvasatban
elfogadott álláspontjában[10] a Parlament kérte a jogalap megváltoztatását (az Euratom-
Szerződés 31. cikke helyett az EUMSZ 168. cikke), valamint ennek következtében a rendes
jogalkotási eljárás alkalmazását. A Parlament további rendelkezéseket javasolt a fogyasztók
alaposabb tájékoztatását, a vízminőség véletlenszerű ellenőrzését, valamint a természetes
sugárzási szintek és az emberi tevékenységekből eredő sugárszennyezés közötti különbségtételt
illetően. Ezenkívül tisztázta a tagállamok és a Bizottság feladatait is.
Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet
szolgáló alapvető biztonsági előírásokat naprakésszé tételéről szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslattal kapcsolatos, 2013. októberi, első olvasatban elfogadott álláspontjában[11] a Parlament
kérte a jogalap megváltoztatását az Euratom-Szerződésről az EUMSZ-re. Kiterjesztette
az irányelv hatályát valamennyi tervezett, meglévő, véletlenszerű vagy vészhelyzeti
sugárterhelésre, megszigorította a megengedett sugárterhelési dózisok határértékeit, illetve
fokozta a szankciókat és a kártérítés mértékét. Javította továbbá a lakosság tájékoztatását
szolgáló rendszert.
Dagmara Stoerring
11/2017

[7]HL C 33. E, 2013.2.5., 46. o.
[8]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0089.
[9]HL C 390. E, 2012.12.18., 147. o.
[10]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0068.
[11]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0452.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0452
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