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RÖVID INDOKOLÁS

A közzétett irányelvtervezet kijelenti, hogy „a célkitűzése egyfelől olyan keretrendszer 
meghatározása, amelynek révén a nukleáris biztonság a Közösségben megteremthető, 
fenntartható és szintje folyamatosan emelhető, másfelől a szabályozó testületek szerepének 
bővítése”. A javaslat azonban nem kíván bevezetni olyan hatásköröket, amelyek lehetővé 
tennék e cél elérését, és nincs hozzáadott biztonsági értéke.

A bizottsági javaslat egy évtizeden belül a harmadik kísérlet a nukleáris biztonságra 
vonatkozó új szabályok bevezetésére.  Az első, 2002. novemberi javaslat a következőket 
jelentette ki:

„A sugárvédelemre vonatkozó közösségi célok elérése érdekében (…) létfontosságú, hogy első 
szakaszként a nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó alapvető kötelezettségeket és 
általános elveket határozzák meg (…). Ezt egy későbbi szakaszban közös szabványok és 
ellenőrzési mechanizmusok létrehozásával egészítik ki a magas szintű biztonság biztosítása 
érdekében (…)”.

Amit azonban 2002-ben létfontosságúnak tartottak, az ma lényegtelennek tűnik. A 2003-as 
felülvizsgálatok során az alapvető kötelezettségek és közös szabványok bevezetésére 
vonatkozó követelményt elhagyták, és a helyére a közös nukleáris biztonsági elvek 
betartásának – különösen többek között egy közösségi ellenőrzési rendszer révén történő –
biztosítására irányuló közösségi mechanizmusokat léptettek. 

A legutóbbi, irányelvre irányuló javaslat azonban kizárja ezt a mechanizmust, és nem lesz 
közösségi ellenőrzés.  Ehelyett az irányelvtervezet mindössze a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség nukleáris biztonságról szóló egyezményének (CNS) követelményeit juttatja 
érvényre.  A fentiek csak a nukleáris ágazat helyzetéről szóló éves jelentés közzétételét és a 
jelentésnek az egyezmény más részes felei általi szakértői felülvizsgálatát írják elő. Az 
atomerőműveket üzemeltető tagállamok közül már mindegyik részes fele az egyezménynek.  
A Bizottság nem szolgáltat példákat arról, hogy valamely uniós tagállam nem teljesítette az 
egyezményből fakadó kötelezettségeit.

A jelenlegi tervezetet a legfőbb bírálat amiatt éri, hogy csak a jogalkotás kedvéért javasol 
jogszabályt, és nem hoz létre további biztonsági követelményeket.  Ezt az álláspontot még a 
Bizottság hatásvizsgálati testülete is felvetette, amely kétszer adott hangot aggodalmának 
amiatt, hogy az irányelvnek nincs hozzáadott értéke.

Az EU-ban alkalmazott nukleáris biztonsági szabványokkal és gyakorlatokkal kapcsolatban 
vannak valós és indokolt aggodalmak.  Általános tendenciaként megfigyelhető, hogy a 
nukleáris létesítmények biztonsági színvonala csökken, amikor a tervezett élettartamuk 
végéhez közelednek. A Bizottság megállapítása szerint „az EU-ban jelenleg működő 
atomerőművek közül sok még 2030 előtt el fogja érni az eredetileg tervezett élettartama 
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végét”1. Ennélfogva ténylegesen szükség van a nukleáris kockázatok csökkentését elősegítő 
intézkedésekre.

A hatályos nemzetközi egyezményre vonatkozó, vitatható értékű végrehajtási mechanizmus 
bevezetése helyett az irányelvtervezetnek olyan mechanizmust kell javasolnia, amely közös 
biztonsági szabványokat vezet be és juttat érvényre, amely szabványok a legmodernebb vagy 
az elérhető legjobb technológiák, gyakorlatok és szabályrendszerek bevezetését írja elő az 
EU-ban működő összes nukleáris létesítményben.   Csak ekkor lehetnek az uniós polgárok 
biztosak abban, hogy az illetékesek a nukleáris balesetek kockázatának csökkentése 
érdekében megtettek minden tőlük telhetőt. Ha ezt nem érik el, akkor az irányelvet nem 
szabad elfogadni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett, 
nukleáris biztonságra vonatkozó közösségi 
célok elérése érdekében létfontosságú, 
hogy első szakaszként ebben a 
keretirányelvben a nukleáris 
létesítmények biztonságára vonatkozó 
alapvető kötelezettségeket és általános 
elveket határozzák meg. Egy későbbi 
szakaszban mindezt közös szabványok és 
ellenőrzési mechanizmusok elfogadásával 
kell kiegészíteni, amelyeket a Nyugat-
európai Nukleáris Hatóságok 
Szövetségének (WENRA) kell kidolgozni a 
nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 

                                               
1 Európai Bizottság 2008;  A Bizottság belső munkadokumentuma, a nukleáris biztonsági közösségi 
keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi (Euratom) irányelvre irányuló javaslatot kísérő dokumentum, SEC 
(2008) 2892, 2008. január 26.
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magas szintű munkacsoporttal szoros 
együttműködésben és az Európai 
Parlamenttel konzultálva a legmagasabb 
szintű biztonság garantálása érdekében, 
amely figyelembe veszi a legújabb 
technológiai fejlesztéseket, és amelyet 
„csúcstechnológiának” lehet nevezni.

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a nukleáris 
biztonság Közösségen belüli elérése, 
fenntartása és szintjének folyamatos 
emelése, továbbá a nemzeti szabályozó 
testületek szerepének bővítése.

(1) Ezen irányelv célja a nukleáris 
biztonság Közösségen belüli elérése,
fenntartása és szintjének folyamatos 
emelése, továbbá a nemzeti szabályozó 
testületek szerepének bővítése, a nukleáris 
létesítmények magas szintű biztonságát 
garantáló alapvető kötelezettségek és 
általános elvek megállapítása, valamint 
közös biztonsági szabványok 
elfogadásához szükséges keret létrehozása 
révén.

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 3
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt az irányelvet olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 
kiválasztására, megépítésére, 
karbantartására, működtetésére és 
leszerelésére kell alkalmazni– ideértve az 
működtetés utáni időszakot és az azt 
követő leállítást is –, amelyek tekintetében 
az érintett tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint biztonsági 
megfontolásokra van szükség.

(2) Ezt az irányelvet olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 
kiválasztására, megépítésére, 
karbantartására, működtetésére és 
leszerelésére kell alkalmazni, amelyek 
tekintetében az érintett tagállam 
jogszabályi és szabályozási keretei, az 
uniós jogszabályok és a nukleáris 
biztonságról szóló egyezmény szerint 
biztonsági megfontolásokra van szükség.

Indokolás

Valódi biztonság összehangolt és kötelező erejű intézkedések és biztonsági előírások révén 
érhető el.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nukleáris létesítmény biztonságáért 
az engedély jogosultja viseli az elsődleges 
felelősséget, a szabályozó testület 
ellenőrzése alatt. A nukleáris 
létesítményben végrehajtandó biztonsági 
intézkedésekről és ellenőrzésekről
kizárólag a szabályozó testület határoz, és 
azokat az engedély jogosultja alkalmazza.

(1) A nukleáris létesítmény biztonságáért 
az engedély jogosultja viseli az elsődleges 
felelősséget, a szabályozó testület 
ellenőrzése alatt. A nukleáris 
létesítményben végrehajtandó biztonsági 
intézkedésekről és ellenőrzésekről az uniós 
és nemzetközi előírások, valamint az 
elérhető legjobb technológia alapján a 
szabályozó testület határoz, és azokat az 
engedély jogosultja alkalmazza.

Indokolás

Valódi biztonság összehangolt és kötelező erejű intézkedések és biztonsági előírások révén 
valósítható meg, és a tagállamokban az elérhető legjobb technológiát kellene alkalmazni.

Módosítás 5
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nukleáris létesítmények
biztonságára vonatkozó jogszabályi és 
szabályozási keretet hoznak létre és 
tartanak fenn, amely rendelkezik a nemzeti 
biztonsági követelményekről és 
szabályokról, a nukleáris létesítmények 
engedélyezésének és ellenőrzésének 
rendszeréről és a létesítmények engedély 
nélküli működésének betiltásáról, valamint 
a rendszeres vizsgálat rendszeréről, 
ideértve a szükséges végrehajtást is.

(2) A tagállamok az EU-ban és 
nemzetközileg meglévő legjobb gyakorlat 
alapján, a nukleáris létesítmények
biztonságára vonatkozó jogszabályi és 
szabályozási keretet hoznak létre és 
tartanak fenn, amely rendelkezik a nemzeti 
biztonsági követelményekről és 
szabályokról, a nukleáris létesítmények 
engedélyezésének és ellenőrzésének 
rendszeréről és a létesítmények engedély 
nélküli működésének betiltásáról, valamint 
a rendszeres vizsgálat rendszeréről, 
ideértve a szükséges végrehajtást is

Indokolás

Annak érdekében, hogy Európa teljes területén valódi biztonság legyen, össze kell hangolni az 
ennek érdekében hozott előírásokat és intézkedéseket, és a meglévő legjobb gyakorlatot 
minden tagállamban alkalmazni kell

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó testület ténylegesen független 
bármely olyan szervezettől, amelynek 
feladata a nukleáris létesítmények 
támogatása, működtetése, továbbá a 
társadalmi előnyök indokolása, illetve hogy 
mentes a biztonságot adott esetben érintő 
bármiféle befolyástól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó testület ténylegesen független 
bármely olyan szervezettől, amelynek 
feladata a nukleáris létesítmények 
támogatása, tervezése, megépítése,
működtetése, vagy a fűtőelemek dúsítása, 
illetve a kiégett fűtőelemek tárolása és 
újrafeldolgozása, továbbá a társadalmi 
előnyök indokolása, illetve hogy mentes a 
biztonságot adott esetben érintő bármiféle 
befolyástól.

Indokolás

Biztosítani kell a független döntés előfeltételeit.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szabályozó testület legalább tízévente
aláveti magát és a nemzeti szabályozási 
rendszert a szabályozási infrastruktúra 
folyamatos javítását célzó nemzetközi 
szakértői vizsgálatnak.

(5) A szabályozó testület legalább ötévente
aláveti magát és a nemzeti szabályozási 
rendszert a szabályozási infrastruktúra 
folyamatos javítását célzó nemzetközi 
szakértői vizsgálatnak.

Indokolás

A nukleáris technológia gyorsan fejlődik és a nukleáris biztonság szempontjából tíz év 
túlzottan hosszú idő.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen gondoskodnak arról, hogy a 
NAÜ biztonsági alapelveiben foglalt 
alkalmazandó elvek végrehajtásra 
kerüljenek a nukleáris létesítmények magas 
szintű biztonságának biztosítása érdekében, 
ideértve többek között a potenciális 
radiológiai veszélyekkel szembeni 
hatékony rendelkezéseket, a
balesetmegelőzést és a reagálást, az 
idősödő vezetőséget, az előállított 
valamennyi radioaktív anyag hosszú távú 
kezelését, valamint a lakosság és a 
szomszédos országok hatóságainak 
tájékoztatását.

Különösen gondoskodnak arról, hogy a 
NAÜ biztonsági alapelveiben foglalt 
alkalmazandó elvek végrehajtásra 
kerüljenek a nukleáris létesítmények magas 
szintű biztonságának biztosítása érdekében, 
ideértve többek között a potenciális 
radiológiai veszélyekkel szembeni 
hatékony rendelkezéseket, a baleset-
megelőzést és a reagálást, az idősödő 
vezetőséget, az előállított valamennyi 
radioaktív anyag hosszú távú kezelését, 
valamint a lakosság és a szomszédos, 
illetve potenciálisan veszélyeztetett
országok hatóságainak tájékoztatását.

Indokolás

Az időjárástól függően, a műszaki vészhelyzet eredményeként létrejött radioaktív felhő vagy 
vízáram hatókörébe eső országok nagyobb veszélynek lehetnek kitéve, mint a szomszédos 
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országok.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az új atomerőmű-reaktorok biztonsága 
tekintetében a tagállamok törekszenek 
további biztonsági követelményeknek a 
WENRA által létrehozott biztonsági 
szintek alapján és a nukleáris biztonsággal 
és hulladékkezeléssel foglalkozó magas 
szintű munkacsoporttal szoros 
együttműködésben történő kialakítására, a 
biztonsági szint folyamatos emelésének 
céljával összhangban.

(2) A működő, felújított vagy új 
atomerőmű-reaktorok biztonsága 
tekintetében a tagállamok törekszenek 
további biztonsági követelményeknek a
Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok 
Szövetsége (WENRA) által létrehozott 
biztonsági szintek alapján és a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó magas szintű munkacsoporttal 
szoros együttműködésben történő 
kialakítására, a biztonsági szint folyamatos 
emelésének céljával összhangban.

Indokolás

A biztonsági intézkedések nem csupán az új atomerőművek esetében köztelezőek, hanem 
elsősorban a már létező és a felújított atomerőművek esetében is, mivel ezek általában 
régebbi technológiát alkalmaznak.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az engedélyek jogosultjai megfelelő 
pénzügyi és humán erőforrásokat 
irányoznak elő kötelezettségeik 
teljesítéséhez.

(3) Az engedélyek jogosultjai megfelelő 
pénzügyi, műszaki és humán erőforrásokat 
irányoznak elő kötelezettségeik 
teljesítéséhez.

Indokolás

A hatékony nukleáris biztonság szempontjából a műszaki erőforrások is fontosak.

Módosítás 11

Adlib Express Watermark



PE420.059v02-00 10/13 AD\775321HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztonsági szabályoknak a nukleáris 
létesítményben történő súlyos vagy 
ismétlődő megszegése esetén a szabályozó 
testületnek jogában áll visszavonni a 
működési engedélyt.

(2) A biztonsági szabályoknak a nukleáris 
létesítményben történő (a NAÜ 
rendelkezéseiben meghatározott) súlyos 
vagy több mint háromszor ismétlődő 
megszegése esetén a szabályozó 
testületnek jogában áll visszavonni a 
működési engedélyt.

Indokolás

A valódi biztonság szavatolása érdekében egyértelmű szabályokat kell felállítani.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egyenként és országok 
közötti együttműködés keretében 
gondoskodnak megfelelő oktatási és 
képzési lehetőségekről a nukleáris 
biztonság terén való folyamatos elméleti és 
gyakorlati képzés érdekében.

A tagállamok egyenként és országok 
közötti együttműködés keretében 
gondoskodnak megfelelő oktatási és 
képzési lehetőségekről a nukleáris 
biztonság terén elérhető legjobb 
gyakorlatokkal kapcsolatos folyamatos 
elméleti és gyakorlati képzés érdekében, és 
ezt kötelezővé teszik az engedélyek 
jogosultjai számára.

Indokolás

Intézkedéseket kell hozni az emberi mulasztások elkerülése érdekében.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [három évvel a A tagállamok legkésőbb egy évvel ezen 
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hatályba lépést követően], majd ezt 
követően három évenként jelentést 
nyújtanak be a Bizottsághoz ennek az 
irányelvnek a végrehajtásáról. Az első 
jelentés alapján a Bizottság jelentést tesz a 
Tanácsnak az irányelv végrehajtása terén 
elért haladásról, és a jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatokat is csatol.

irányelv hatálybalépését követően, majd 
ezt követően évente jelentést nyújtanak be 
a Bizottságnak az ezen irányelv
értelmében fennálló kötelezettségeik 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedésekről és a területükön található 
nukleáris létesítmények biztonsági 
helyzetéről.

A Bizottság kétévente az ezen irányelv 
alkalmazásáról és a Közösségben fennálló 
nukleáris biztonsági helyzetről szóló, a 
tagállamok által benyújtott jelentéseken 
alapuló jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. 

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [a 13. 
cikkben említett időponttól számított két 
éven belül] megfeleljenek. A tagállamok 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
említett rendelkezések szövegét, valamint 
megküldik a Bizottság számára ennek az 
irányelvnek a rendelkezései és az általuk 
kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti 
megfelelésről szóló táblázatot.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [a 13. 
cikkben említett időponttól számított 18 
hónapon belül] megfeleljenek. A 
tagállamok haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal az említett rendelkezések 
szövegét, valamint megküldik a Bizottság 
számára ennek az irányelvnek a 
rendelkezései és az általuk kibocsátott 
nemzeti rendelkezések közötti 
megfelelésről szóló táblázatot.

Indokolás

Az ütemterv kiegyenlítetlenségét jelzi, ha az átültetésre két évet biztosít, míg az elért 
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haladásról szóló jelentés elkészítésére csak egy év áll rendelkezésre, mivel nem jut elég idő az 
irányelv végrehajtása terén magvalósított előrelépések értékelésére.
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