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NUKLEÁRIS ENERGIA

A jelenleg előállított nukleáris energiát az atommaghasadás folyamata során
szabadítják fel, amely során az uránium és plutónium atommagjainak hasításakor
szabadul fel az energia. Az atomenergia a fosszilis tüzelőanyagok alacsony szén-
dioxid-kibocsátású alternatívájának számít, és 27-ból 13 EU-tagállam esetében az
energiaszerkezet meghatározó eleme, és az EU-ban termelt energia közel 26%-át
teszi ki. Az 1986. évi csernobili katasztrófa és a 2011. évi fukusimai (Japán) nukleáris
katasztrófa óta az atomenergia megítélése rendkívül ellentmondásos. Az is fokozta
a nukleáris energiának az Unión 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. Ugyanakkor a tagállamok döntenek arról, hogy a nukleáris
energia része legyen-e energiaszerkezetüknek vagy nem, az uniós jogalkotás célja
az atomerőművek biztonsági normáinak javítása, valamint a nukleáris hulladék
biztonságos kezelésének és ártalmatlanításának biztosítása.

JOGALAP

Az Európai Atomenergia-közösség 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.

EREDMÉNYEK

A. Nukleáris biztonság
A nukleáris biztonság a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetését jelenti,
amelyet kiegészít a sugárvédelem és a radioaktív hulladékok kezelése. Az EU a
legmagasabb szintű biztonsági előírásokat támogatja valamennyi polgári nukleáris
tevékenység tekintetében, beleértve a villamosenergia-termelést, a kutatást és az
orvosi felhasználást. A tagállamok kötelesek nemzeti keretet kialakítani a nukleáris
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biztonsági követelmények, az atomerőművek engedélyezése, a nukleáris biztonsági
felügyelet és a szabályok végrehajtásának vonatkozásában[1].
1. Jogalkotási munka
a. Az Euratom-Szerződés
A jelenlegi alapvető biztonsági előírásokat az alapvető biztonsági előírásokról szóló
(2013/59/Euratom) irányelv határozza meg. Ez az irányelv egységes alapvető
biztonsági előírásokat állapít meg a munkavállalók, a lakosság és a betegek
egészségének védelme érdekében. Pontos paramétereket határoz meg, és kevés
mérlegelési mozgásteret hagy. Az irányelv rendes körülmények között alkalmazandó,
de a tervezett és veszélyhelyzeti sugárterhelési helyzetekre is vonatkozik. A fukusimai
balesetből levont tanulságok figyelembevételével megerősítették a veszélyhelyzeti
felkészültségre és reagálásra vonatkozó követelményeket.
b. A nukleáris biztonságról szóló irányelv
A 2011. évi fukusimai nukleáris balesetet követően a Bizottság valamennyi
uniós atomerőmű tekintetében átfogó kockázati és biztonsági értékelést végzett
annak értékelése céljából, hogy a nukleáris létesítmények milyen biztonsági és
szilárdsági jellemzőkkel bírnak rendkívüli természeti események esetén. A Bizottság
általánosságban pozitívan értékelte a jelenlegi uniós 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 (COM(2012) 0571). Az Európai Nukleáris Biztonsági
Szabályozó Hatóságok Csoportjával közösen a Bizottság szakértői értékelésen
alapuló nemzeti cselekvési terveket dolgozott ki az uniós reaktorok korszerűsítésének
ütemezésére.
A nukleáris létesítményekre vonatkozó uniós szintű biztonsági szabályokat ezért
2014-ben frissítették (2014/87/Euratom irányelv). 2015 februárjában a Bizottság
azt javasolta, hogy az Euratom-Szerződés 41. és 44. cikke szerinti tájékoztatási
követelményeket felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy összehangolják őket az új
szakpolitikai fejleményekkel.
2018-ban a Bizottság javaslatot tett a Nemzetközi Nukleáris Biztonsági
Együttműködést Támogató Európai Eszközének létrehozásáról szóló tanácsi
rendeletre ((Euratom) 2021/948 tanácsi rendelet), amely felváltja a korábbi
Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszközt, és kiegészíti az Euratom-Szerződés
alapján a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközt
(COM(2018) 0462). 2021. június 14-én hatályba lépett a Nemzetközi Nukleáris
Biztonsági Együttműködést Támogató új Európai Eszköz, amely a 2021–2027-es
időszakra 300 millió EUR pénzügyi kerettel rendelkezik.
2. 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. A 2013. december 5-i (2013/59/Euratom) tanácsi

[1]Nukleáris biztonsági tájékoztató – Európai Bizottság – 2020
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irányelv alapvető biztonsági előírásokat állapított meg a sugárzásnak való kitettségből
származó veszélyekkel szembeni védelem tekintetében. Egyszerűsítette az európai
jogi szabályozást, öt másik irányelv helyébe lépve, 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. Továbbá a Tanács (2013/51/Euratom) irányelve
az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagok ellenőrzésére
összpontosít.
A csernobili atomerőműben bekövetkezett balesetet követően több rendelet (többek
között az 1048/2009/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2020/1158 bizottsági végrehajtási
rendelet) meghatározta a nem uniós országokból származó mezőgazdasági
termékek behozatalára vonatkozó feltételeket. Az (Euratom) 2016/52 tanácsi rendelet
megállapítja a nukleáris baleset vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzet következtében
az élelmiszereket és a takarmányokat érő radioaktív szennyeződés legmagasabb
megengedett értékeit.
Az atomenergiával kapcsolatos brexit utáni kapcsolatok az Euratom–Egyesült
Királyság közötti megállapodás hatálya alá tartoznak, amely stabil keretet biztosít
az Egyesült Királysággal e területen folytatott együttműködés és kereskedelem
folytatásához.
3. Radioaktív anyagok és hulladékok szállítása
Az EU-ban 1992-ben vezették be a radioaktív hulladék szállítására vonatkozó előzetes
engedélyezési rendszert, amelyet a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/
Euratom tanácsi irányelv jelentős mértékben módosított, melynek 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 fűtőelemek szállítása során a Közösségen belüli és
kívüli szállítás vonatkozásában kell alkalmazni. A 20. cikk értelmében a tagállamoknak
háromévente jelentést kell tenniük a Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról. A
Tanács 1493/93/Euratom rendelete szabályokat állapított meg az uniós tagállamok
közötti radioaktív sugárforrások szállításának ellenőrzésére vonatkozóan.
4. Hulladékgazdálkodás
Az EU-n belüli hulladékkezelés uniós jogi kerete 2011-ben jött létre a kiégett fűtőelemek
és a radioaktív hulladékok felelős és biztonságos kezeléséről szóló 2011/70/Euratom
tanácsi irányelv 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 tették közzé
első nemzeti programjaikat, és háromévente nemzeti jelentést nyújtanak be az irányelv
végrehajtásáról.
5. Leszerelés
A nukleáris létesítmény leszerelése a létesítmény életciklusának utolsó szakasza.
Olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek a leállítástól és a nukleáris
anyagok eltávolításától a telephelyek helyreállításáig és a radiológiai veszélyek
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teljes felszámolásáig terjednek, és végső soron a tagállamok hatáskörébe tartozik
Az EU-hoz való csatlakozásuk idején Bulgária, Litvánia és Szlovákia beleegyezett
első generációs, szovjet tervezésű atomreaktoraik leállításába. 2018 júniusában a
Bizottság két tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el (COM(2018) 0466 és
COM(2018) 0467), amelyek célzott pénzügyi programokat hoznak létre a bulgáriai
(Kozloduj), a szlovákiai (Bohunice) és a litvániai (Ignalina) nukleáris létesítmények –
köztük a Bizottság Közös Kutatóközpontjának négy telephelyén található nukleáris
kutatási létesítmények – leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére. A 2021–
2027-es időszakra javasolt költségvetési előirányzat a következő:
— 466 millió EUR folyó áron, a 2021–2027-es időszaktól alkalmazandó maximális

uniós társfinanszírozási arány a Kozloduj-program és a Bohunice-program
esetében nem haladhatja meg az 50%-ot.

— 552 millió EUR folyó áron, a 2021–2027-es időszaktól alkalmazandó maximális
uniós társfinanszírozási arány az Ignalina-program esetében 86%.

Az (Euratom) 2021/100 és az (EU) 2021/101 tanácsi rendeletet 2021. január 25-én
fogadták el. A rendeletek 2005. február 21-én léptek hatályba, és 2021. január 1. óta
alkalmazandók.
6. 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, ilyen többek között a 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 anyagok ellenőrzéséért.
B. Nukleáris kutatási és képzési tevékenységek, tájékoztatás
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 2021–2025-ös időszakban 1,38 milliárd EUR összeget különítettek
el az Euratom programjára, amely három egyedi program között oszlik meg: az egyik a
fúziós energia kutatásának területével (583 millió EUR), a másik a nukleáris hasadással
és a sugárzásvédelemmel (266 millió EUR) kapcsolatos közvetett fellépések, a
harmadik pedig a Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) közvetlen fellépései
(532 millió EUR).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Euratom-Szerződés értelmében a Parlament korlátozott szerepet játszik
a döntéshozatali folyamatban, hiszen csak konzultációs jogkörrel rendelkezik
és véleménye nem kötelező erejű. Ennek ellenére, a témával kapcsolatos
állásfoglalásaiban következetesen hangsúlyozta, hogy egyértelműbbé kellene tenni
a felelősség uniós intézmények és tagállamok közötti megoszlását, valamint hogy
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a nukleáris létesítmények számos tekintetében meg kell erősíteni a közös uniós
keretet, továbbá aláhúzta a biztonsági és környezetvédelmi előírások szigorításának
fontosságát. 2011. júliusi, az „energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően”
című állásfoglalásában az Európai Parlament határozottan támogatta a Bizottság
azon döntését, hogy stresszteszteket vezet be az európai atomerőművek számára.
A 2013 márciusi plenáris ülésen kiegészítő állásfoglalást fogadott el, amelyben
hangsúlyozta a Bizottság által 2012-ben végrehajtott stresszteszt próbák 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.
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatos, 2011. júniusi, első olvasatban elfogadott
álláspontjában 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.
2013. március 14-én a fukusimai katasztrófát követően a Parlament az Európai
Unión belüli atomerőművek kockázat- és biztonsági értékeléséről („ellenálló-képességi
próbák”) szóló állásfoglalásában támogatta a Bizottság azon döntését, hogy „ellenálló-
képességi próbákkal” vizsgálja felül az európai nukleáris létesítményeket, ugyanakkor
kritikával illette azok korlátozott hatókörét, és további kritériumok jövőbeli bevezetését
kérte.
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 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.
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének
létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló 2014/87/Euratom
irányelvvel kapcsolatos első olvasatban elfogadott álláspontjában a Parlament
felhívta a tagállamokat, hogy folytassanak átláthatóbb kommunikációt a nukleáris
létesítmények biztonsága és a kapcsolódó kockázatok tekintetében. A Parlament azt is
javasolta, hogy a szakértői vizsgálatokat tíz helyett nyolc évente végezzék el, és hogy
a Parlamentet tájékoztatni kell az eredményekről, a kapcsolódó intézkedésekről és a
tervekről. Ezeket a rendelkezéseket a Tanács nem foglalta bele a 2014/87/Euratom
irányelv végleges szövegébe.
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2018. június 13-án a Bizottság a nukleáris létesítmények leszerelésére és a
radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el (az Euratom-Szerződés része).
A Parlamentnek csak korlátozott szerepe van az Euratom-Szerződésből eredő
másodlagos jogalkotásban, amely csak konzultációt ír elő, és a jogalkotó nem köteles
követni a véleményét. A Bizottság javaslatát jelentősen módosították, és a Parlamenttel
ismételten konzultáltak, de úgy határozott, hogy nem nyilvánít véleményt.
A Bizottság 2021. április 21-én több módosítást hajtott végre az uniós taxonómiai
rendeleten ((EU) 2020/852 rendelet), amely 2020 júliusában lépett hatályba,
jelezve, a taxonómia kiterjesztését az atomenergia területére. Az éghajlat-politikai
uniós taxonómiáról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban (a Bizottság
(EU) 2021/2139 rendelete) foglalt szabályok részletes zöld finanszírozási kritériumokat
határoznak meg, de nem térnek ki a gázra és az atomenergiára, amelyekre a Parlament
egy későbbi szakaszban hozandó külön határozata vonatkozik majd.
Az Ukrajna elleni orosz inváziót követően a Parlament 2022. március 1-
jén az Ukrajna elleni orosz agresszióról szóló állásfoglalásában kategorikusan
elutasította „a tömegpusztító fegyverek lehetséges alkalmazására utaló” orosz
retorikát, emlékeztetve Oroszországot nemzetközi kötelezettségeire és figyelmeztetve
a konfliktus nukleáris eszkalálódásának veszélyeire.
Az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésének következtetéseiről, többek között
az Ukrajna elleni háború legújabb fejleményeiről és az Oroszországgal szembeni
uniós szankciókról és azok végrehajtásáról szóló, 2022. április 7-i állásfoglalásában
a Parlament felháborodásának adott hangot az orosz katonai erők által elkövetett
atrocitások miatt, és követelte a háborús bűncselekmények elkövetőinek felelősségre
vonását. További büntető intézkedésekre szólított fel, többek között „a kőolaj, a
szén, a nukleárisüzemanyag, valamint a gáz Oroszországból érkező importjára
vonatkozó azonnali és teljes körű embargó bevezetésére”, valamint egy, az EU
energiaellátásának biztonságát garantáló tervre, valamint egy olyan stratégiára,
amely visszavonja a szankciókat abban az esetben, ha „Oroszország lépéseket tesz
Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli függetlenségének, szuverenitásának és
területi integritásának helyreállítása érdekében, és csapatait teljesen kivonja Ukrajna
területéről”. A Parlament elítélte továbbá, hogy az orosz erők elfoglalták az Ukrajna
területén található működő vagy pusztuló nukleáris létesítményeket és telephelyeket,
kiemelve, hogy e létesítmények megfelelő kezelése az egész régió számára
alapvető fontosságú egészségügyi kérdés. Hangsúlyozta a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (IAEA) kulcsfontosságú szerepét az ukrajnai nukleáris létesítmények
biztonságának biztosításában, és támogatta az ukrán hatóságok arra irányuló
felhívását, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa haladéktalanul hozzon intézkedéseket
a csernobili atomerőmű kizárólagos övezetének demilitarizálására, és tegye lehetővé
az IAEA számára, hogy haladéktalanul teljes ellenőrzést gyakoroljon az atomerőmű
telephelye felett.
2022. július 11-én, miután a Parlament kifogást fogadott el az éghajlat-politikai uniós
taxonómiáról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, amely szigorú
feltételek mellett konkrét nukleáris és gázipari tevékenységeket vett fel az uniós
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taxonómia hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységek jegyzékébe, úgy határozott,
hogy nem vétózza a Bizottság javaslatát.

Matteo Ciucci
09/2022
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