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Módosítás 44
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Csak akkor keletkezik hozzáadott érték, ha az irányelv biztosítja, hogy a nukleáris biztonság 
területén meglévő legmagasabb szintű technológiai szabványokat vezetik be és érvényesítik az 
uniós tagállamokban, ennélfogva nincs szükség a nukleáris biztonságnak egy különálló 
irányelvben való szabályozására.

Módosítás 45
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
Preambulum

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Or. en

Indokolás

Az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdését kell a jelenlegi irányelv jogalapjaként szerepeltetni. Az 
utóbbi szerinti döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai 
Parlament társjogalkotóként való teljes részvételét.
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Módosítás 46
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
- 1 bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a szakértői csoporttal folytatott
konzultáció elmaradására, amely csoport 
véleményét a Bizottságnak azt megelőzően
kell beszereznie, hogy kibocsátaná a 31. 
cikk szerinti javaslatát,

Or. en

Indokolás

A 31. cikk előírja, hogy a nemzeti szakértők csoportjával – az ún. 31. cikk szerinti szakértők 
csoportjával – konzultálni kell, mielőtt az Európai Bizottság előterjeszti jogalkotási 
javaslatát. Ez a konzultáció továbbra is alapvető eljárási követelmény, ennélfogva az 
irányelvtervezetet nem lehet az Európai Parlament elé terjeszteni az említett konzultáció 
megtörténte előtt.

Módosítás 47
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen annak 31. és 32. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen annak 31., 32. és 203. cikkére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv nemcsak – a 30. cikkben meghatározott – egészségügyi és biztonsági 
vonatkozásokkal foglalkozik, amelyek a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmére 
korlátozódnak, hanem ugyanúgy foglakozik a környezetvédelemmel, amely tekintetében 
azonban nincs kifejezett jogalap az Euratom-Szerződésben. A 203. cikk a megfelelő jogalap 
azon aspektusok tekintetében, amelyekre vonatkozóan a Szerződés „nem biztosítja a szükséges 
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hatáskört”.

Módosítás 48
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre, és különösen 175. 
cikkének (1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott nukleáris biztonság kettős célkitűzéssel 
rendelkezik, amelyek az emberi egészség védelme („munkavállalók, lakosság”) és a környezet 
védelme („levegő, víz, talaj”). Az Euratom-Szerződés azonban nem biztosít jogalapot 
környezetvédelmi jogszabály elfogadására. Az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdése viszont 
biztosítja ezt a jogalapot.

Módosítás 49
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére1,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
251. cikkében megállapított eljárással 
összhangban eljárva,

Or. en

Indokolás

Az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdését be kell illeszteni a jelenlegi irányelv jogalapjaként. Az 
utóbbi szerinti döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai 
Parlament társjogalkotóként való teljes részvételét.
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Módosítás 50
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Euratom-Szerződés 203. cikke 
előírja, hogy ha fellépés bizonyul 
szükségesnek ahhoz, hogy a Közösség 
valamely célkitűzése megvalósuljon, és az 
Euratom-Szerződés nem biztosítja a 
szükséges hatáskört, a Tanács a 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően egyhangúlag meghozza a 
megfelelő rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nemcsak – a 30. cikkben meghatározott – egészségügyi és biztonsági 
vonatkozásokkal foglalkozik, amelyek a munkavállalók és a lakosság egészségének védelmére 
korlátozódnak, hanem ugyanúgy foglakozik a környezetvédelemmel, amely tekintetében 
azonban nincs kifejezett jogalap az Euratom-Szerződésben. A 203. cikk a megfelelő jogalap 
azon aspektusok tekintetében, amelyekre vonatkozóan a Szerződés „nem biztosítja a szükséges 
hatáskört.

Módosítás 51
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az EK-Szerződés 74. cikke előírja, 
hogy a Közösség környezetpolitikája 
hozzájárul a környezet minőségének 
megőrzéséhez, védelméhez és javításához, 
valamint az emberi egészség védelméhez, 
célja pedig a magas szintű védelem; 
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Or. en

Indokolás

Az irányelv környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági célkitűzésekre is irányul. 
Az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdését – amely az EKSz. 174. cikkében említett 
környezetpolitikai célkitűzések elérése érdekében lehetővé teszi európai közösségi 
jogszabályok elfogadását – jogalapként be kell illeszteni. Az utóbbi szerinti döntéshozatali 
eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai Parlament társjogalkotóként való 
teljes részvételét.

Módosítás 52
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Noha a hatályos alapvető biztonsági 
előírások által létrehozott sugárvédelmi 
rendszer biztosítja a lakosság egészségének 
nagyfokú, jelenlegi tudományos 
ismereteink szerinti védelmét, ezt a 
továbbiakban ki kell egészíteni annak 
érdekében, hogy a nukleáris biztonsági
létesítmények magas szintű biztonsága
fenntartható, fokozható és folyamatosan 
javuló legyen. A biztonság magas 
szintjének a tervezéstől a leállításig történő 
fenntartása elengedhetetlen feltétele a
Szerződés 2. cikkének b) pontjában 
meghatározott egészségvédelmi 
célkitűzések maradéktalan teljesülésének.
E célból fenn kell tartani a radiológiai 
kockázatok elleni hatékony védelmet, és 
meg kell akadályozni a radiológiai 
következményekkel fenyegető baleseteket.

(5) Noha a hatályos alapvető biztonsági 
előírások által létrehozott sugárvédelmi 
rendszer biztosítja a lakosság egészségének 
nagyfokú, jelenlegi tudományos 
ismereteink szerinti védelmét, ezt a 
továbbiakban ki kell egészíteni a nukleáris 
létesítmények csúcstechnológiás, a 
lakossági kitettség kockázatainak 
előrejelzésére és ellenőrzésére tervezett 
biztonsági előírásainak szigorú 
alkalmazásával. A biztonság 
csúcstechnológiai szintjének valamennyi 
szakaszban – a tervezéstől a leállításig –
történő fenntartása elengedhetetlen feltétele 
az Euratom-Szerződés 2. cikkének b) 
pontjában meghatározott egészségvédelmi 
célkitűzések és az EK-Szerződés 174. 
cikkében meghatározott környezetvédelem 
maradéktalan teljesülésének. E célból fenn 
kell tartani a radiológiai kockázatok elleni 
hatékony védelmet, és meg kell 
akadályozni a radiológiai 
következményekkel fenyegető baleseteket 
és eseményeket.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott nukleáris biztonság kettős célkitűzéssel 
rendelkezik, amelyek az emberi egészség védelme („munkavállalók, lakosság”) és a környezet 
védelme („levegő, víz, talaj”). Az Euratom-Szerződés azonban nem biztosít jogalapot 
környezetvédelmi jogszabály elfogadására. Az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdése viszont 
biztosítja ezt a jogalapot. Az utóbbi szerinti döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely 
lehetővé teszi az Európai Parlament társjogalkotóként való teljes részvételét.

Módosítás 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Noha minden tagállam szabadon 
dönthet energiaszerkezetéről, bizonyos 
gondolkodási időt követően nőtt az új 
erőművek építése iránti érdeklődés, és 
egyes tagállamok úgy határoztak, hogy
engedélyezik az új építést. Emellett az 
elkövetkezendő években az engedélyek 
jogosultjai várhatóan kérelmezik az 
atomerőművek üzemi időtartamának 
meghosszabbítását.

(6) Minden tagállam szabadon dönthet 
energiaszerkezetéről.

Or. en

Indokolás

Fontos annak az elvnek a fenntartása, miszerint a tagállamok szabadon dönthetnek 
energiaszerkezetükről. Ugyanilyen fontos hangsúlyozni azt, hogy ezen irányelvnek nem célja, 
hogy ösztönzőket teremtsen arra, hogy a tagállamok az atomenergiát felvegyék
energiaszerkezetükbe. Ennélfogva a (6) preambulumbekezdés törölt részeinek érdemi részét a 
(7) preambulumbekezdésbe kell áthelyezni e különbségtétel megteremtése érdekében.
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Módosítás 54
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Noha minden tagállam szabadon 
dönthet energiaszerkezetéről, bizonyos 
gondolkodási időt követően nőtt az új 
erőművek építése iránti érdeklődés, és 
egyes tagállamok úgy határoztak, hogy 
engedélyezik az új építést. Emellett az 
elkövetkezendő években az engedélyek 
jogosultjai várhatóan kérelmezik az 
atomerőművek üzemi időtartamának 
meghosszabbítását.

(6) Noha minden tagállam szabadon 
dönthet energiaszerkezetéről, és miközben 
az EU-ban az erőművek összes száma 
1989 óta csökken, néhány tagállamban 
megnőtt az új erőművek építése iránti 
érdeklődés, és e tagállamok némelyike úgy 
határozott, hogy engedélyezi az új 
erőművek építését, illetve folytatja a be 
nem fejezett erőművek építését. Emellett 
az elkövetkezendő években az engedélyek 
jogosultjai várhatóan kérelmezik az 
atomerőművek üzemi időtartamának 
meghosszabbítását, ami fokozni fogja a 
biztonsági aggályokat.

Or. en

Indokolás

1989-ben összesen 177 atomerőmű-reaktor üzemelt a 27 mostani uniós tagállamban. Ez a 
szám 2007 végére 146-ra csökkent.

Módosítás 55
Lena Ek, Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ebből a célból olyan bevált 
gyakorlatokat kell kialakítani, amelyek a 
szabályozó testületek számára 
iránymutatást nyújtanak a nukleáris 
létesítmények üzemi élettartamának 
meghosszabbítására vonatkozó 
döntésekben.

(7) A nukleáris biztonság közösségi érdek, 
amelyet az új üzemek engedélyezésére 
és/vagy a nukleáris létesítmények 
élettartamának meghosszabbítására 
irányuló döntések során figyelembe kell 
venni. Ebből a célból olyan bevált 
gyakorlatokat kell kialakítani, amelyek a 
szabályozó testületek és a tagállamok
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számára iránymutatást nyújtanak akkor, 
amikor arról döntenek, hogy 
engedélyezzenek-e új üzemeket, valamint 
a nukleáris létesítmények üzemi 
élettartamának meghosszabbítására 
vonatkozó döntésekben.

Or. en

Indokolás

A nukleáris biztonság a Közösség közös érdeke, ennélfogva pedig a bevált gyakorlat 
kialakításával és nem azzal a ténnyel kapcsolatos indokként kell szolgálnia, hogy néhány 
tagállam új üzemeket akar engedélyezni. Ezen túlmenően pedig érdemes megemlíteni, hogy 
ennek a bevált gyakorlatnak nemcsak a szabályozó testületek számára, hanem a tagállamok 
számára is iránymutatásként kell szolgálnia.

Módosítás 56
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ebből a célból olyan bevált 
gyakorlatokat kell kialakítani, amelyek a 
szabályozó testületek számára 
iránymutatást nyújtanak a nukleáris 
létesítmények üzemi élettartamának 
meghosszabbítására vonatkozó 
döntésekben.

(7) Ebből a célból olyan csúcstechnológiás 
biztonsági előírásokat kell kialakítani, 
amelyek a szabályozó testületek számára 
iránymutatást nyújtanak a nukleáris 
létesítmények üzemi élettartamának 
meghosszabbítására vonatkozó 
döntésekben.

Or. en

Indokolás

Az esetleges új és már meglévő nukleáris létesítmények biztonsági előírásainak az Unióban 
meglévő technológiai, szabályozási és működési csúcstechnológiának megfelelő, legmagasabb 
előírásoknak kell lenniük. Az említett előírásokat ezért a szabályozó hatóságok által a 
nukleáris létesítmények élettartamának meghosszabbítására irányulóan hozott döntésekre is 
alkalmazni kell.



AM\771348HU.doc 11/103 PE421.201v01-00

HU

Módosítás 57
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok már végrehajtottak olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a 
számukra a nukleáris biztonság magas 
szintjének elérését a Közösségen belül  .

(8) Egyes tagállamok már végrehajtottak 
olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé 
teszik a számukra a nukleáris biztonság 
magas szintjének elérését a Közösségen 
belül, míg mások jelentősen csökkentették 
a biztonsági előírásokat.

Or. en

Indokolás

Számottevő különbség van a tagállamok biztonsági előírásai között. Következésképpen nem 
mondható el, hogy valamennyi tagállam magas szintű nukleáris biztonsággal rendelkezik.

Módosítás 58
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nukleáris biztonság szintjének 
folyamatos emelésére irányuló célkitűzés 
szükségessé teszi, hogy az irányítási 
rendszerek és az engedélyek jogosultjai a 
lakosság tekintetében magas biztonsági 
szintet biztosítsanak.

(9) A nukleáris biztonság szintjének 
folyamatos emelésére irányuló célkitűzés 
szükségessé teszi, hogy az irányítási 
rendszerek és az engedélyek jogosultjai és 
a hulladékgazdálkodók a lakosság 
tekintetében a lehető legmagasabb 
biztonsági szintet biztosítsák.

Or. en

Indokolás

Az esetleges új és már meglévő nukleáris létesítmények biztonsági előírásainak az Unióban 
meglévő technológiai, szabályozási és működési csúcstechnológiának megfelelő, legmagasabb 
szintű előírásoknak kell lenniük. Ugyanezt az alapelvet kell alkalmazni a nukleáris hulladék 
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kezelése során is.

Módosítás 59
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A meglévő harmonizáció ellenére a 
nukleáris biztonsági eljárások és
gyakorlatok még mindig tagállamonként 
eltérőek. Az intézkedések e sokfélesége 
jelenleg nem biztosítja, hogy a Szerződés 
2. cikke b) pontjának egészségvédelmi 
követelményeit a Közösségben a 
legkövetkezetesebben alkalmazzák. Az 
1996. október 24-én hatályba lépett, 
nukleáris biztonságról szóló egyezményhez 
való csatlakozásával az Európai 
Atomenergia-közösség arra vállalt 
kötelezettséget, hogy eleget tesz a 
nukleáris biztonság nemzetközileg elismert 
magas szintjének. Annak érdekében, hogy 
a Közösség biztosítsa, hogy az szóban 
forgó egyezmény elveit közösségi szinten 
érvényesítsék, és hogy alkalmazzák a 
Szerződés 2. cikkének b) pontjában előírt 
„egységes biztonsági előírásokat”, az 
alapvető sugárvédelmi előírásokat 
szükséges kiegészíteni közös biztonsági 
elvekkel.

(12) A meglévő, harmonizáció felé hajló 
tendencia ellenére a nukleáris biztonsági 
eljárások, gyakorlatok, intézkedések és 
előírások még mindig tagállamonként és 
létesítményenként eltérőek. Az 
intézkedések és előírások e sokfélesége 
jelenleg nem biztosítja, hogy a Szerződés 
2. cikke b) pontjának egészségvédelmi 
követelményeit a Közösségben a 
legkövetkezetesebben és kielégítő módon 
alkalmazzák. Az 1996. október 24-én 
hatályba lépett, nukleáris biztonságról 
szóló egyezményhez való csatlakozásával 
az Európai Atomenergia-közösség arra 
vállalt kötelezettséget, hogy eleget tesz a 
nukleáris biztonsági elvek nemzetközileg 
elismert magas szintjének. Annak 
érdekében, hogy a Közösség biztosítsa, 
hogy az szóban forgó egyezmény elveit 
közösségi szinten érvényesítsék, és hogy 
alkalmazzák a Szerződés 2. cikkének b) 
pontjában előírt csúcstechnológiás, 
„egységes biztonsági előírásokat”, az 
alapvető sugárvédelmi előírásokat 
szükséges kiegészíteni közös biztonsági 
előírásokkal, a lakosság életével és 
egészségével, valamint a környezettel 
kapcsolatos veszélyek kiküszöbölése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények biztonsága legmagasabb szintjének elérése érdekében ez a 
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keretirányelv azon alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására törekszik, 
amelyek alapján közös biztonsági előírásokat fognak elfogadni az ezen irányelv
hatálybalépésétől számított két éven belül elvégzendő felülvizsgálat alkalmával.

Módosítás 60
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
közösségi nukleáris biztonsági 
célkitűzések elérése érdekében az első 
szakaszban létfontosságú meghatározni 
ebben a keretirányelvben az alapvető 
kötelezettségeket és a nukleáris 
létesítmények biztonságára vonatkozó 
általános elveket.
Ez egy későbbi szakaszban – a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó európai magas szintű 
munkacsoporttal szorosan együttműködve 
és az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően a WENRA által 
kidolgozandó – közös előírások és 
ellenőrzési mechanizmusok elfogadásával 
egészülhet ki, a legmagasabb szintű 
biztonság garantálása érdekében, amely 
figyelembe veszi a legfrissebb technológiai 
fejlődést és amely „csúcstechnológia”-
ként határozható meg.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények biztonsága legmagasabb szintjének elérése érdekében ez a 
keretirányelv azon alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására törekszik, 
amelyek alapján közös biztonsági előírásokat fognak elfogadni az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül elvégzendő felülvizsgálat alkalmával.
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Módosítás 61
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A nukleáris létesítmények
biztonságos leállítása – beleértve a 
radioaktív hulladék és a kiégett 
fűtőelemek hosszú távú kezelését –
jelentős pénzügyi erőforrásokat igényel. 
Az emberi egészségre vagy a környezetre 
okozott veszélyek elkerülése érdekében 
közösségi szinten kell biztosítani, hogy 
elégséges pénzügyi erőforrások állnak 
majd rendelkezésre a leállításnak és a 
nukleáris létesítményekben végzett 
hulladékkezelési tevékenységeknek a 
biztonsági előírásoknak megfelelő 
befejezésére. E célból különös szabályokat 
kell életbe léptetni olyan leállítási és 
hulladékkezelési alapok létrehozásáról, 
amely alapokhoz a nukleáris 
létesítmények üzemeltetőinek a 
létesítmények produktív működési 
élettartamának teljes egészében 
rendszeresen hozzá kell járulniuk. A
leállítási és hulladékkezelési műveletekkel 
kapcsolatos alapok rendelkezésre 
állásának és megfelelőségének 
garantálása érdekében a létesítmény 
üzemeltetőjétől különálló, saját jogi 
személyiséggel rendelkező alapokat kell 
létrehozni. A Bizottságnak hat hónapon 
belül kell az EK-Szerződés alapján 
jogszabályra irányuló javaslatot tennie a 
jövőbeli leállításra szolgáló alapok 
rendelkezésre állásának biztosítása, 
valamint az energiapiacon a tisztességes 
verseny előtti akadályok elkerülése 
érdekében. A tagállamoknak a jövőbeli 
leállítási vagy hulladékkezelési 
tevékenységek finanszírozására 
vonatkozóan különálló számvitelt kell 
elfogadniuk. Ezeket az alapokat egy 
független szervnek – például a 
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szabályozónak vagy a szabályozó 
testületeknek – évente kell felülvizsgálnia 
és ellenőriznie annak igazolása 
érdekében, hogy az ilyen jövőbeli 
tevékenységek tekintetében keletkezett 
bevételeket és a kapcsolódó kamatot
kizárólag ilyen célokra – azaz leállítási 
vagy hulladékkezelési tevékenységekre –
használják fel, továbbá hogy azokat sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem 
használják a piacon folytatott 
tevékenységek finanszírozására.

Or. en

Módosítás 62
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A lakosság nukleáris biztonságot 
érintő fontos kérdésekre vonatkozó pontos 
és időben történő tájékoztatásának alapja a 
magas szintű átláthatóság a nukleáris 
létesítmények biztonságával kapcsolatos 
kérdésekben.

(13) A nukleáris iparágban dolgozók és a 
lakosság nukleáris biztonságot érintő 
fontos kérdésekre vonatkozó pontos és 
időben történő tájékoztatásának alapja a 
magas szintű átláthatóság a nukleáris 
létesítmények biztonságával kapcsolatos 
kérdésekben.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 30. 
cikkével – amely előírja, hogy a Közösségen belül alapvető előírásokat kell megállapítani a 
lakosság és a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal 
szembeni védelmére vonatkozóan –, valamint a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük 
folytatott konzultációról szóló uniós irányelvekkel.
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Módosítás 63
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A lakosság nukleáris biztonságot 
érintő fontos kérdésekre vonatkozó pontos 
és időben történő tájékoztatásának alapja a 
magas szintű átláthatóság a nukleáris 
létesítmények biztonságával kapcsolatos 
kérdésekben.

(13) A munkavállalók és a lakosság 
nukleáris biztonságot érintő fontos 
kérdésekre vonatkozó pontos és időben 
történő tájékoztatásának alapja a magas 
szintű átláthatóság a nukleáris 
létesítmények biztonságával kapcsolatos 
kérdésekben.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 30. 
cikkével – amely előírja, hogy a Közösségen belül alapvető előírásokat kell megállapítani a 
lakosság és a munkavállalók egészségének az ionizáló sugárzásból eredő kockázatokkal 
szembeni védelmére vonatkozóan –, valamint a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük 
folytatott konzultációról szóló uniós irányelvekkel.

Módosítás 64
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A nukleáris létesítmények biztonsági
követelményeinek eredményes 
végrehajtását biztosítandó a tagállamoknak 
független hatóságként működő szabályozó 
testületeket kell létrehozniuk. A szabályozó 
testületeket feladataik ellátására megfelelő 
hatáskörrel ruházzák fel, és megfelelő
erőforrásokat biztosítanak számukra.

(15) A nukleáris biztonság eredményes 
szabályozását biztosítandó a 
tagállamoknak a nukleáris biztonsági 
kérdésekkel kapcsolatos döntéseket 
esetlegesen indokolatlanul érintő 
érdekektől független szabályozó 
testületeket kell létrehozniuk. A szabályozó 
testületeket feladataik ellátására megfelelő 
hatáskörrel ruházzák fel, és elegendő 
pénzügyi és humán erőforrásokat 
biztosítanak számukra.
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Módosítás 65
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A nukleáris létesítmények biztonsági 
követelményeinek eredményes 
végrehajtását biztosítandó a tagállamoknak 
független hatóságként működő szabályozó 
testületeket kell létrehozniuk. A szabályozó 
testületeket feladataik ellátására megfelelő 
hatáskörrel ruházzák fel, és megfelelő 
erőforrásokat biztosítanak számukra.

(15) A nukleáris létesítmények biztonsági 
követelményeinek eredményes 
végrehajtását biztosítandó a tagállamoknak
független hatóságként működő egyetlen 
testületet, a „nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóságot” kell 
létrehozniuk. A nemzeti nukleáris 
biztonsági szabályozó és felügyeleti 
hatóságot feladatai ellátására megfelelő 
hatáskörrel ruházzák fel, és megfelelő 
erőforrásokat biztosítanak számára.

Or. ro

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 66
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A nukleáris létesítmények biztonsági 
követelményeinek eredményes 
végrehajtását biztosítandó a tagállamoknak 
független hatóságként működő szabályozó 
testületeket kell létrehozniuk. A szabályozó 
testületeket feladataik ellátására megfelelő 
hatáskörrel ruházzák fel, és megfelelő 

(15) A nukleáris létesítmények eredményes 
biztonsági szabályozását biztosítandó a 
tagállamoknak független hatóságként 
működő szabályozó testületeket kell 
létrehozniuk. A szabályozó testületeket 
feladataik ellátására megfelelő hatáskörrel 
ruházzák fel, és megfelelő erőforrásokat 
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erőforrásokat biztosítanak számukra. biztosítanak számukra.

Or. en

Módosítás 67
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport azért jött létre, 
hogy hozzájáruljon a nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos közösségi 
célkitűzések eléréséhez. Ebből a célból 
támogatja olyan eszközök kialakítását, 
amelyek a nukleáris biztonság 
fenntartásához és folyamatos javításához 
szükségesek, és amelyeket olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 
kiválasztására, építésére, karbantartására, 
működtetésére és leszerelésére indokolt 
alkalmazni, amelyek tekintetében az 
érintett tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint biztonsági 
követelményeknek kell megfelelni.

(18) A nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport azért jött létre, 
hogy hozzájáruljon a nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos közösségi 
célkitűzések eléréséhez. Ebből a célból 
támogatja olyan eszközök kialakítását, 
amelyek a nukleáris biztonság 
fenntartásához és folyamatos javításához 
szükségesek, és amelyeket olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 
kiválasztására, építésére, karbantartására, 
működtetésére és leszerelésére indokolt 
alkalmazni, amelyek tekintetében az 
érintett tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint biztonsági 
követelményeknek kell megfelelni. A 
munkavállalók képviselőinek megfelelő 
módon kell képviseltetniük magukat a
magas szintű munkacsoportban.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók a nukleáris létesítmények üzemeltetésének valamennyi szakaszában, továbbá 
a leállítás során és a hulladékkezelés és -tárolás során is ki vannak téve a sugárzás közvetlen
kockázatainak. A munkavállalók pontos ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris létesítmények
biztonságáról. A munkavállalók képviselőinek ezért – például az elismert európai szociális 
partnereken keresztül – megfelelően kell magukat képviseltetniük a magas szintű 
munkacsoportban.
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Módosítás 68
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonságáért felelős 
szabályozó testületek egymással elsősorban 
a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt, amely tíz elvet 
határozott meg a nukleáris biztonság 
szabályozására. Kívánatos, hogy a 
nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonsági szabályozásáért
felelős szabályozó testületek egymással 
elsősorban a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt, amely tíz elvet 
határozott meg a nukleáris biztonság 
szabályozására. Ezek az elvek fontosak 
ezen irányelv megfelelő alkalmazásához. 
Kívánatos, hogy a nukleáris biztonsággal 
és hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

Or. en

Módosítás 69
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonságáért felelős 
szabályozó testületek egymással elsősorban 
a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt, amely tíz elvet 
határozott meg a nukleáris biztonság 
szabályozására. Kívánatos, hogy a 
nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonságáért felelős nemzeti 
nukleáris biztonsági szabályozó és 
felügyeleti hatóságok egymással 
elsősorban a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt, amely tíz elvet 
határozott meg a nukleáris biztonság 
szabályozására. Kívánatos, hogy a 
nukleáris biztonsággal és 
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magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

Or. ro

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 70
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonságáért felelős 
szabályozó testületek egymással elsősorban 
a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt, amely tíz elvet 
határozott meg a nukleáris biztonság 
szabályozására. Kívánatos, hogy a 
nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

(19) A tagállamokban a nukleáris 
létesítmények biztonságának szabályozói 
felügyeletéért felelős szabályozó testületek 
egymással elsősorban a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó európai magas szintű 
munkacsoport közvetítésével működnek 
együtt, amely tíz elvet határozott meg a 
nukleáris biztonság szabályozására. 
Kívánatos, hogy a nukleáris biztonsággal 
és hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport részt vegyen a 
Közösség nukleáris biztonsági keretének 
kialakításában, annak folyamatos 
fejlesztése céljából.

Or. sl
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Módosítás 71
Herbert Reul

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 az Európai 
Unióban a nukleáris biztonsági közösségi 
keret létrehozása. Az irányelv 
meghatározza tagállamokban a 
jogalkotási és szabályozási rendelkezések 
alapját, célja pedig a nukleáris biztonság 
Közösségen belüli elérése, fenntartása és 
szintjének folyamatos emelése, továbbá a 
nemzeti szabályozó testületek szerepének 
bővítése.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célját egyértelműbben kell meghatározni. Az irányelv célja egy egységes 
közösségi keret létrehozása. Ezt a módosítás közvetlenül kezeli. 

Módosítás 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 az Európai 
Unióban a nukleáris biztonság 
szabályozási keretének megállapítása. Az 
irányelv megállapítja azokat az elveket, 
amelyekre a nukleáris biztonság területén 
a tagállami jogalkotási és szabályozási 
kereteket alapozni kell a nukleáris 
biztonság Közösségen belüli elérése, 
fenntartása és folyamatos javítása, továbbá 
a nemzeti szabályozó testületek szerepének 
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bővítése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv célját jobban meg kell határozni: a cél egy egységes szabályozási keret, amelyet 
most közvetlenül kimondtak.

Módosítás 73
Atanas Paparizov

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 az Európai 
Unióban a nukleáris biztonság 
szabályozási keretének megállapítása. Az 
irányelv megállapítja azokat az elveket, 
amelyekre a nukleáris biztonság területén 
a tagállami jogalkotási és szabályozási 
kereteket alapozni kell a nukleáris 
biztonság Közösségen belüli elérése, 
fenntartása és folyamatos javítása, továbbá 
a nemzeti szabályozó testületek szerepének 
bővítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelműbben meghatározza, hogy a cél egy egységes szabályozási keret.
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Módosítás 74
Rebecca Harms

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 és 
szintjének folyamatos emelése, továbbá a 
nemzeti szabályozó testületek szerepének 
bővítése a nukleáris létesítmények 
legmagasabb biztonsági szintjét garantáló 
alapvető kötelezettségek és általános elvek 
meghatározása, valamint a közös, az EU 
egészében alkalmazandó biztonsági 
előírások elfogadására vonatkozó, 
szükséges keret létrehozása révén.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb biztonsági szintjének elérése érdekében ezen irányelv 
célja azon alapvető követelmények és általános elvek meghatározása, amelyek alapján közös 
biztonsági előírásokat fognak elfogadni az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven 
belül elvégzendő felülvizsgálata alkalmával.

Módosítás 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 egy uniós szintű, 
harmonizált jogszabályi keret létrehozása 
a nukleáris biztonság Közösségen belüli 
szintje folyamatos emelésének
optimalizálása, valamint az olyan 
nemzetközileg elismert nukleáris 
biztonsági előírásoknak való megfelelés 
biztosítása, amelyek betartását az Európai 
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Atomenergia-közösség vállalta.

Or. ro

Indokolás

Egy egyértelmű jogszabályi keretet kel létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
Szerződés 2. cikke b) pontjának egészségvédelmi követelményeit a lehető 
legkövetkezetesebben alkalmazzák.

Módosítás 76
Vladimir Urutchev

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 létrehozza a nukleáris 
biztonság közösségi keretét, amelynek 
célja a tagállamokban lévő nukleáris 
létesítmények biztonságának fenntartása és 
szintjének folyamatos emelése, továbbá a 
nemzeti szabályozó testületek szerepének 
bővítése.

Or. en

Módosítás 77
Rebecca Harms

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 a 
működtetés utáni időszakot és az azt 
követő leállítást is –, amelyek tekintetében 
az érintett tagállam jogszabályi és 

(2) Ezt az irányelvet az összes nukleáris 
létesítmény tervezésére, helyének 
kiválasztására, megépítésére, 
karbantartására, működtetésére,
leszerelésére és a hulladékkezelésre kell 
alkalmazni.
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szabályozási keretei szerint biztonsági 
megfontolásokra van szükség.

Or. en

Indokolás

A 2. cikkben meghatározott nukleáris létesítményeknek, és más „nukleáris létesítményeknek”, 
ezen irányelv hatálya alá kell tartozniuk. Ez nem érinti a vonatkozó nemzeti jogi keretet, 
amelynek meg kell határoznia az engedélyezés feltételeit a nukleáris létesítmény 
megépítésének, működtetésének és bezárásának valamennyi szakasza tekintetében.

Módosítás 78
Edit Herczog

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 a 
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, valamint az üzemeltetők 
által igénybevett alvállalkozók által 
végzett munkára kell alkalmazni– ideértve 
a működtetés utáni időszakot és az azt 
követő leállítást is –, amelyek tekintetében 
az érintett tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint biztonsági 
megfontolásokra van szükség.

Or. en

Indokolás

A munkavállalóknak potenciális kockázati tényezőnek tekinthető és egy nukleáris 
létesítményben potenciálisan egészségi és biztonsági kockázatnak kitett csoportjába azok a
munkavállalók tartoznak, akik a nukleáris létesítmények javításával, karbantartásával és 
tisztításával és hasonló tevékenységekkel foglalkoznak. Az ilyen tevékenységet igen gyakran 
szervezik ki és adják alvállalkozásba. Ezek a munkavállalók a legkevésbé képzettek és 
tájékozottak, továbbá nem vesznek részt az üzemeltető egészségi és biztonsági eljárásaiban. 
Az irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy minden szereplőnek óriási a felelőssége a 
biztonság és a biztonsági kultúra tekintetében.
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Módosítás 79
Vladimír Remek

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, valamint az üzemeltetők 
által igénybevett alvállalkozók által 
végzett munkára kell alkalmazni– ideértve
a működtetés utáni időszakot és az azt 
követő leállítást is –, amelyek tekintetében 
az érintett tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint biztonsági 
megfontolásokra van szükség.

Or. en

Indokolás

A munkavállalóknak potenciális kockázati tényezőnek tekinthető és egy nukleáris 
létesítményben potenciálisan egészségi és biztonsági kockázatnak kitett csoportjába azok a 
munkavállalók tartoznak, akik a nukleáris létesítmények javításával, karbantartásával és 
tisztításával és hasonló tevékenységekkel foglalkoznak. Az ilyen tevékenységet igen gyakran 
szervezik ki és adják alvállalkozásba. Ezek a munkavállalók a legkevésbé képzettek és 
tájékozottak, továbbá nem vesznek részt az üzemeltető egészségi és biztonsági eljárásaiban. 
Az irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy minden szereplőnek óriási a felelőssége a 
biztonság és a biztonsági kultúra tekintetében.

Módosítás 80
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt az irányelvet olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 

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

kiválasztására, megépítésére, 
karbantartására, üzembe helyezésére
működtetésére és leszerelésére kell 
alkalmazni– ideértve a működtetés utáni 
időszakot és az azt követő leállítást is –, 
amelyek tekintetében az érintett tagállam 
jogszabályi és szabályozási keretei szerint 
biztonsági megfontolásokra van szükség.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya alá kell tartoznia a nukleáris létesítmények üzembe helyezésének is, amely 
folyamatot az engedélyezésre vonatkozó egyértelmű jogszabályi rendelkezéseknek kell 
szabályozniuk.

Módosítás 81
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „nukleáris létesítmény”: nukleáris 
fűtőelemeket gyártó üzem, kutatóreaktor 
(ideértve a szubkritikus és a kritikus 
egységeket), atomerőmű, kiégett fűtőelem 
tárolására szolgáló létesítmény, dúsító 
üzem vagy újrafeldolgozó létesítmény;

(1) „nukleáris létesítmény”: nukleáris 
fűtőelemeket gyártó üzem, kutatóreaktor 
(ideértve a szubkritikus és a kritikus 
egységeket), atomerőmű, kiégett fűtőelem 
tárolására szolgáló létesítmény, dúsító 
üzem vagy újrafeldolgozó létesítmény,
ideértve egy létesítmény működtetése 
során keletkezett radioaktív anyagok 
kezelésére szolgáló létesítményeket is;

Or. en
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Módosítás 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az angol nyelvi változatot nem érinti.

Or. pl

Indokolás

Módosítás 83
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „nukleáris biztonság”: a balesetek 
megelőzésére vagy a baleset 
következményeinek enyhítésére hozott 
intézkedések révén elért megfelelő 
üzemállapot, amelynek eredményeként 
megvalósul a munkavállalóknak, a 
lakosságnak és a levegőnek, a víznek és a 
talajnak a nukleáris létesítményekből 
származó indokolatlan sugárveszéllyel
szembeni védelme;

(2) „nukleáris biztonság”: megfelelő 
üzemállapot elérése, a balesetek 
megelőzése vagy a baleset 
következményeinek enyhítése, amelynek 
eredményeként megvalósul a 
munkavállalóknak és a lakosságnak a 
nukleáris létesítményekből származó 
ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel
szembeni védelme;

Or. en

Indokolás

Javasoljuk egy, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági glosszáriumában (2007) 
javasolthoz közelebbi fogalommeghatározás alkalmazását.
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Módosítás 84
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „nukleáris biztonság”: a balesetek 
megelőzésére vagy a baleset 
következményeinek enyhítésére hozott 
intézkedések révén elért megfelelő 
üzemállapot, amelynek eredményeként 
megvalósul a munkavállalóknak, a 
lakosságnak és a levegőnek, a víznek és a 
talajnak a nukleáris létesítményekből 
származó indokolatlan sugárveszéllyel 
szembeni védelme;

(2) „nukleáris biztonság”: megfelelő 
üzemállapot elérése, a balesetek 
megelőzése vagy a baleset 
következményeinek enyhítése, amelynek 
eredményeként megvalósul a 
munkavállalóknak, a lakosságnak és a 
környezetnek az indokolatlan 
sugárveszéllyel szembeni védelme;

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv céljának megfelelően a „nukleáris biztonság” európai közösségi 
fogalommeghatározását teljes mértékben a NAÜ megfelelő fogalommeghatározásához kell 
igazítani (ld.: a NAÜ biztonsági glosszáriuma, 2007. évi kiadás, 133. o.). A jogalap 
kérdésével is összefüggésben ez a fogalommeghatározás a „nukleáris biztonság” fogalmának 
alapvető elemeként egyértelműen hivatkozik a „környezet” védelmére.

Módosítás 85
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „csúcstechnológiás biztonsági 
előírás”: azok a műszaki, szabályozási és 
üzemeltetési rendszerek, amelyek 
megfelelnek az Unióban jelenleg 
alkalmazott vagy fejlesztés alatt álló, 
lehető legjobb gyakorlatoknak. 

Or. en
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Indokolás

A meglévő és potenciális, új nukleáris létesítmények biztonsági előírásainak a legmagasabb 
szintűeknek kell lenniük. Ezeknek olyan szintet kell elérniük, amely megfelel az Unióban 
meglévő technológiai, szabályozási és működési csúcstechnológiának. Egy hasonló 
követelménynek kell a közös normává válnia a tagállamok számára is és ezt folyamatosan 
javítani kell.

Módosítás 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „radioaktív anyag”: bármely olyan 
anyag, amely egy vagy több olyan 
radionuklidot tartalmaz, amelynek 
aktivitása vagy koncentrációja a 
sugárvédelem szempontjából nem 
elhanyagolható;

(3) „radioaktív anyag”: bármely olyan 
anyag, amely egy vagy több olyan 
radionuklidot tartalmaz, amelynek 
aktivitása vagy koncentrációja nem 
tartozik „Az ionizáló sugárzással 
szembeni védelemre és a sugárzási 
források biztonságára vonatkozó 
nemzetközi alapvető biztonsági előírások” 
című dokumentumban (NAÜ, Bécs, 115. 
sz. Biztonsági sorozat) meghatározott 
mentesség hatálya alá;

Or. pl

Indokolás

Előnyben kell részesíteni az e dokumentumra való hivatkozást a homályos, „sugárvédelem 
szempontjából” megfogalmazással szemben.
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Módosítás 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „radioaktív anyag”: bármely olyan 
anyag, amely egy vagy több olyan 
radionuklidot tartalmaz, amelynek 
aktivitása vagy koncentrációja a 
sugárvédelem szempontjából nem 
elhanyagolható;

(3) „radioaktív anyag”: bármely olyan 
anyag, amely egy vagy több olyan 
radionuklidot tartalmaz, amelynek 
aktivitása vagy koncentrációja a 
sugárvédelem szempontjából nem 
elhanyagolható;

Or. en

Indokolás

 A „radioaktív anyag” kifejezést a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom uniós irányelv alkalmazza.

Módosítás 88
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) „Leállítási alap”: függetlenül kezelt 
pénzügyi források, amely különös célja, 
hogy fedezze a nukleáris létesítmények 
leállításához szükséges kiadásokat, 
beleértve a radioaktív hulladék és a 
kiégett fűtőelemek hosszú távú kezelését, 
továbbá a biztonsági előírások betartását;

Or. en

Indokolás

A leállítási alapot ebben az irányelvben kell meghatározni.
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Módosítás 89
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
folyékony vagy szilárd halmazállapotú 
radioaktív anyag, amelynek további 
felhasználását nem tervezi a tagállam, és 
amelynek radioaktív hulladékként való 
ellenőrzését valamely szabályozó testület 
végzi a tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint;

(5) „radioaktív hulladék”: a kiégett 
fűtőelemek, a további feldolgozásból 
származó, gáz, folyékony vagy szilárd 
halmazállapotú, radioaktív anyag vagy 
bármely más, gáz, folyékony vagy szilárd 
halmazállapotú radioaktív anyag, amelynek 
további felhasználását nem tervezi a 
tagállam vagy bármely olyan természetes 
vagy jogi személy, aki döntését a tagállam 
elfogadja, és amelynek radioaktív 
hulladékként való ellenőrzését valamely 
szabályozó testület végzi a tagállam 
jogszabályi és szabályozási keretei szerint;

Or. en

Indokolás

Egy nukleáris létesítmény rendes üzemeltetése során hatalmas mennyiségű olyan alacsony- és 
köztes szintű, folyékony vagy szilárd halmazállapotú hulladék van, amely 
hulladékártalmatlanítási útvonalat igényel, az erőteljesen radioaktív kiégett fűtőelemeket 
pedig évezredeken, olykor évmilliókon keresztül el kell különíteni a bioszférától. Ezeket 
nukleáris hulladékként kell kezelni.

Módosítás 90
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak és a 
reaktormagból véglegesen eltávolítottak; a 
kiégett fűtőelemet vagy újrafeldolgozásra 

(6) „kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak és a 
reaktormagból véglegesen eltávolítottak; 
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(7) felhasználható forrásnak kell 
tekinteni, vagy további felhasználásra 
nem szánt anyagként végleges 
elhelyezéséről kell rendelkezni, és 
radioaktív hulladékként kell kezelni;

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam a további feldolgozást választotta, noha a további feldolgozás még 
összetettebbé teszi a nukleáris hulladék kezelését, mivel számos különféle – mind szilárd, mind 
folyékony halmazállapotú – hulladékáramot hoz létre, amelyek némelyikét a környezetbe 
juttatják. A további feldolgozás során szétválasztják a fegyvereknél használatos plutóniumot, 
amely még a távoli jövőben is biztonsági kockázatot fog jelenteni. A kiégett fűtőelemek
tárolása műszakilag megvalósítható, kevésbé környezetkárosító és nem fokozza a nukleáris 
hulladék kezelésének összetettségét. A további feldolgozást is nukleáris hulladékként kell 
kezelni.

Módosítás 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „Ionizáló sugárzás”: energiaáramlás, 
közvetlenül, illetve közvetett módon ionok 
előállítására képes részecskék, vagy 100 
nanométeres vagy ennél kisebb 
hullámhosszú, vagy 3x1015 Hertz vagy 
ennél nagyobb frekvenciájú 
elektromágneses hullámok;

(7) „Ionizáló sugárzás”: energiaáramlás, 
közvetlenül, illetve közvetett módon ionok 
előállítására képes nukleáris részecskék, 
vagy 100 nanométeres vagy ennél kisebb 
hullámhosszú, vagy 3x1015 Hertz vagy 
ennél nagyobb frekvenciájú 
elektromágneses hullámok;

Or. pl

Indokolás

A szóban forgó részecskék típusának pontos meghatározása.
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Módosítás 92
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „Szabályozó testület”: az adott 
tagállamban engedélyek kiadására és a 
nukleáris létesítmények helye 
kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozására a tagállam 
által hatáskörrel felruházott testület vagy 
testületek;

(8) „nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság”: az 
adott tagállamban engedélyek kiadására és 
a nukleáris létesítmények helye 
kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozására a tagállam 
által hatáskörrel felruházott testület;

Or. ro

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 93
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „Szabályozó testület”: az adott 
tagállamban engedélyek kiadására és a 
nukleáris létesítmények helye 
kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozására a tagállam 
által hatáskörrel felruházott testület vagy 
testületek;

(8) „Szabályozó testület”: a nukleáris 
létesítmények helye kiválasztására, a 
létesítmények tervezésére, építésére, 
üzembe helyezésére, működtetésére vagy 
leállítására kiterjedő engedélyezési 
folyamaton keresztül, a biztonság 
szabályozására – beleértve a vizsgálatok 
lefolytatását és a végrehajtási hatáskörök 
gyakorlását is – egy tagállamban 
jogképességgel rendelkező testület vagy 
testületek;
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által a „szabályozó testület” tekintetében javasolt fogalommeghatározás nem 
tartalmazza mindazokat a hatásköröket, amelyekkel a szabályozó testületnek rendelkeznie 
kellene. E tekintetben a „felügyel” igét [az angol nyelvi változatban] módosítani kell, mivel az 
nem jelzi a vizsgálatok elvégzésére irányuló hatáskört. Az „engedélyek” kifejezést 
„engedélyezési folyamat”-ra kell módosítani minden olyan lehetséges intézkedés jelzése 
érdekében, amely az engedélyek tekintetében megtehető (mint például a nukleáris 
létesítmények helyének kiválasztása, a létesítmények tervezése, építése, üzembe helyezése, 
működtetése vagy leállítása).

Módosítás 94
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „Szabályozó testület”: az adott 
tagállamban engedélyek kiadására és a 
nukleáris létesítmények helye 
kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozására a tagállam 
által hatáskörrel felruházott testület vagy 
testületek;

(8) „Szabályozó testület”: a nukleáris 
létesítmények helye kiválasztására, a 
létesítmények tervezésére, építésére, 
üzembe helyezésére, működtetésére vagy 
leállítására kiterjedő engedélyezési 
folyamat lefolytatásán keresztül, a 
biztonság szabályozására – beleértve a 
vizsgálatok lefolytatását és a végrehajtási 
hatáskörök gyakorlását is – egy 
tagállamban jogi képességgel rendelkező 
testület vagy testületek rendszere;

Or. en

Módosítás 95
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „Szabályozó testület”: az adott (8) „Szabályozó testület”: az Európai 
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tagállamban engedélyek kiadására és a 
nukleáris létesítmények helye 
kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozására a tagállam 
által hatáskörrel felruházott testület vagy 
testületek;

Bizottság által hatáskörrel felruházott, 
feladatainak elvégzéséhez, engedélyek 
kiadásához és a nukleáris létesítmények 
helye kiválasztásának, a létesítmények 
tervezésének, építésének, üzembe 
helyezésének, működtetésének vagy 
leállításának szabályozásához megfelelő 
hatáskörrel, jogkörökkel, valamint 
pénzügyi és humán erőforrásokkal 
rendelkező európai szabályozó testület;

Or. en

Módosítás 96
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „Engedély”: a szabályozó testület által 
a kérelmezőnek kiadott bármely olyan 
engedély, amely a kérelmezőre felelősséget 
ruház a nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztására, a létesítmények tervezésére, 
építésére, üzembe helyezésére, 
működtetésére vagy leállítására 
vonatkozóan;

(9) „Engedély”: a nemzeti nukleáris 
biztonsági szabályozó és felügyeleti 
hatóság által a kérelmezőnek kiadott 
bármely olyan, a nukleáris létesítmény 
fekvése szerinti tagállam politikáival 
összhangban kiadott engedély, amely a 
kérelmezőre felelősséget ruház a nukleáris 
létesítmények helyének kiválasztására, a 
létesítmények tervezésére, építésére, 
üzembe helyezésére, működtetésére vagy 
leállítására vonatkozóan;

Or. ro

Indokolás

Fontos tiszteletben tartani a tagállamok és az EU energiaszerkezetre és a nukleáris 
létesítmény helyének megválasztására vonatkozó politikáit.
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Módosítás 97
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „Engedély”: a szabályozó testület által 
a kérelmezőnek kiadott bármely olyan 
engedély, amely a kérelmezőre felelősséget 
ruház a nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztására, a létesítmények tervezésére, 
építésére, üzembe helyezésére, 
működtetésére vagy leállítására 
vonatkozóan;

(9) „Engedély”: egy független testület által 
a kérelmezőnek kiadott bármely olyan 
engedély, amely a kérelmezőre felelősséget 
ruház a nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztására, a létesítmények tervezésére, 
építésére, üzembe helyezésére, 
működtetésére vagy leállítására 
vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

Az előadó az egyes tagállamok kormányához rendeli az engedélyek megadására irányuló 
felelősséget. Bár az egyes tagállamok kizárólagos felelőssége annak eldöntése, hogy 
alkalmaznak-e nukleáris energiát, egy független, átlátható módon működő testület 
hatáskörébe kell tartoznia az ilyen engedélyek megadásáról való döntésnek annak biztosítása 
érdekében, hogy az összes politikai érdek elhalványul, valamint hogy e döntés elsődleges 
kritériuma a létesítmény és a lakosság biztonsága. 

Módosítás 98
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „Új erőműreaktorok”: olyan 
atomerőmű-reaktorok, amelyek az 
irányelv hatályba lépését követően kapnak 
működési engedélyt.

(10) „Új atomerőművek”: olyan 
atomerőművek, amelyek az irányelv 
hatályba lépését követően kapnak építési
engedélyt.

Or. en
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Módosítás 99
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „Új erőműreaktorok”: olyan 
atomerőmű-reaktorok, amelyek az irányelv 
hatályba lépését követően kapnak 
működési engedélyt.

(10) „Új erőműreaktorok”: olyan 
atomerőmű-reaktorok, amelyek az irányelv 
hatályba lépését követően kapnak építési
engedélyt.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (10) pontjában az „új erőmű-reaktorok”-at olyan erőmű-reaktorokként határozzák 
meg, amelyek működését az irányelv hatálybalépését követően engedélyezik. Figyelembe véve, 
hogy az új – különösen a tervezési aspektusokra vonatkozó – követelményeket nem lehet 
bevezetni akkor, amikor az építés már befejeződött, az „új erőműreaktorok” 
fogalommeghatározásának azokra a reaktorokra kell vonatkoznia, amelyek az irányelv 
hatálybalépése után kaptak építési engedélyt.

Módosítás 100
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „csúcstechnológiás biztonsági 
előírás”: olyan műszaki, szabályozási és 
működési rendszerekben szereplő 
előírások, amelyek megfelelnek a jelenleg 
az Unióban alkalmazott vagy fejlesztés 
alatt álló, lehető legjobb gyakorlatoknak. 
Ezen túlmenően a tagállamokat kötelezni 
kell arra, hogy folyamatosan javítsák 
meglévő biztonsági előírásaikat.

Or. en
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Indokolás

Ebben az irányelvben meg kell adni a „csúcstechnológiás biztonsági előírások” 
fogalommeghatározását.

Módosítás 101
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

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 tagállamok biztosítják, hogy az
atomenergia felhasználása megfelel a 
nemzetközileg elfogadott biztonsági 
elveknek, beleértve azt is, hogy a nukleáris 
létesítmény biztonságáért az engedély 
jogosultja viseli az elsődleges felelősséget, 
valamint hogy ez a felelősség fennáll a 
nukleáris létesítmények üzemi élettartama 
során a szabályozói ellenőrzés alóli 
kivonásáig. Az engedély jogosultjának 
ezen felelőssége át nem ruházható.

Az engedély jogosultja rendelkezik 
elsődleges felelősséggel a biztonság 
tekintetében a nukleáris létesítmények 
üzemi élettartama során a szabályozói 
ellenőrzés alóli kivonásáig. Az engedély 
jogosultjának ezen felelőssége át nem 
ruházható.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy megadja a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos felelősség és 
biztonsági keret átfogóbb és egyértelműbb fogalommeghatározását, emiatt pedig a 
nemzetközileg elfogadott elvekre való hivatkozást kifejezetten meg kell említeni. Ezen 
túlmenően az eredetileg javasolt megfogalmazás – „a szabályozó testület ellenőrzése alatt” –
nem helyes ez esetben, mivel a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos felelősség 
nem osztható.
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Módosítás 102
Vladimir Urutchev

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 tagállamok biztosítják, hogy az 
atomenergia felhasználása megfelel a 
nemzetközileg elfogadott biztonsági 
elveknek, beleértve azt is, hogy a nukleáris 
létesítmény biztonságáért az engedély 
jogosultja viseli az elsődleges felelősséget, 
a szabályozó testület ellenőrzése alatt. A 
nukleáris létesítményben végrehajtandó 
biztonsági intézkedéseket az engedély 
jogosultja javasolja és jóváhagyásra 
benyújtja a szabályozó testületnek. Ezeket 
az intézkedéseket ezt követően az engedély 
jogosultja alkalmazza, a szabályozó 
testület ellenőrzése mellett, az ezen 
irányelv 4. és 5. cikkében meghatározott 
rendelkezések betartásával.

Or. en

Módosítás 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 nemzeti nukleáris 
biztonsági szabályozó és felügyeleti 
hatóság ellenőrzése alatt. A nukleáris 
létesítményben végrehajtandó biztonsági 
intézkedésekről és ellenőrzésekről 
kizárólag a nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság határoz, 
és azokat az engedély jogosultja 
alkalmazza.
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Or. ro

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 104
Vladimir Urutchev

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 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. A 
szabályozó testület a nukleáris létesítmény
működtetésére irányuló engedélyt az 
engedélyezés feltételek súlyos megsértése 
esetén jogosult módosítani, felfüggeszteni, 
visszavonni vagy annak érvényét 
visszavonni.

Or. en

Módosítás 105
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nukleáris létesítmények (2) A tagállamok nukleáris létesítmények 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A „szabályozási vizsgálat” megfogalmazás jogilag helyesebb a nukleáris biztonság területén 
meglévő európai jogszabályok céljai tekintetében, mivel egyértelműbb és átfogóbb 
foglalommeghatározást biztosít a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos 
felelősséget és annak keretét illetően, az eredetileg javasolt „felügyelet” szó [az angol nyelv 
vonatkozásában] pedig nem foglalja magába a vizsgálatok elvégzésére irányuló hatáskört.

Módosítás 106
Rebecca Harms

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 nukleáris létesítmények 
biztonságára vonatkozó jogszabályi és 
szabályozási keretet hoznak létre és 
tartanak fenn, amely rendelkezik az 
európai és 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.

Or. en
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Indokolás

A harmonizáció fokozása érdekében a nukleáris biztonság nemzeti keretének az egész EU-ban 
figyelembe kell vennie a nukleáris biztonságra vonatkozó mind hazai, mind pedig európai 
jogszabályokat.

Módosítás 107
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozó testületek Nemzeti nukleáris biztonsági szabályozó 
és felügyeleti hatóság

Or. ro

Indokolás

Egyetlen nemzeti szabályozó és felügyeleti hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében. Ehhez hasonlóan e 
hatóság felügyeleti jogkörét is már az elején egyértelművé kell tenni.

Módosítás 108
Anni Podimata

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, működtetése, továbbá a 
társadalmi előnyök indokolása, illetve hogy 
mentes a biztonsági kérdésekre vonatkozó 
határozatokat adott esetben érintő 
bármiféle, indokolatlan befolyástól. E 
célból a tagállamok biztosítják, hogy az 
ezen irányelvvel rájuk ruházott feladatok 
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elvégzésekor a szabályozó testület jogilag 
elkülönül, funkcionálisan pedig független 
bármely más köz- vagy magánjogi 
jogalanytól, továbbá hogy személyzete és 
az annak irányításáért felelős személyek a 
piaci érdekektől függetlenül járnak el, 
továbbá nem kérnek és nem fogadnak el 
utasítást semelyik kormányzati szervtől 
vagy más közjogi jogalanytól.

Or. en

Indokolás

Helyben hagyva az előadónak a szabályozó testület függetlensége melletti kitartását, ezt 
annak valamennyi tevékenysége során biztosítani kell, és kizárólag akkor, amikor 
„szabályozói feladatokat” lát el.

Módosítás 109
Vladimir Urutchev

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, működtetése, továbbá a 
társadalmi előnyök indokolása, illetve hogy 
mentes a nukleáris biztonság szabályozói 
ellenőrzését adott esetben érintő bármiféle, 
jogellenes befolyástól. E célból a 
tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó 
testület jogilag és funkcionálisan önálló, 
továbbá hogy vezetése és személyzete a 
nukleáris biztonság szabályozásával 
kapcsolatos kötelességei és feladatai 
elvégzésekor függetlenül jár el.

Or. en
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Módosítás 110
Rebecca Harms

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 garantálják a szabályozó 
hatóság tényleges függetlenségét és 
biztosítják, hogy a szabályozó hatóság 
jogköreit pártatlanul és átláthatóan 
gyakorolja. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy a szabályozó hatóság az 
ezen irányelvvel és más kapcsolódó 
jogszabállyal ráruházott szabályozói 
feladatok elvégzésekor:
a) jogilag elkülönül, funkcionálisan pedig
független bármely olyan köz- vagy 
magánjogi jogalanytól, amelynek feladata 
a nukleáris létesítmények támogatása, 
működtetése, továbbá a társadalmi előnyök 
indokolása, illetve hogy mentes a 
biztonságot adott esetben érintő bármiféle 
befolyástól;
b) biztosítja, hogy személyzete és az 
irányításáért felelős személyek:
i. a piaci érdekektől függetlenül járnak el; 
és
ii. szabályozói feladataik elvégzésekor 
nem kérnek és nem fogadnak el közvetlen 
utasítást semelyik kormányzati szervtől, 
illetve más köz- vagy magánjogi 
jogalanytól.
Ez a követelmény nem érinti az adott 
esetben a más megfelelő nemzeti 
hatóságokkal folytatott szoros 
együttműködést.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak garantálniuk kell a szabályozó hatóság tényleges függetlenségét annak 
biztosítása érdekében, hogy az jogköreit pártatlanul és átláthatóan gyakorolja. Ez a
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módosítás összhangban van a nemzeti szabályozó hatóságoknak a belső piaci 
energiacsomagban előírt eszközök alapján biztosított szerepével és feladataival.

Módosítás 111
Romana Jordan Cizelj

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 vagy megakadályozása, illetve
működtetése. A szabályozó testület mentes 
a szabályozói tevékenységeit adott esetben 
érintő bármiféle nyomástól.

Or. en

Módosítás 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 
nemzeti nukleáris biztonsági szabályozó és 
felügyeleti hatóság 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.

Or. ro
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Indokolás

Egyetlen nemzeti szabályozó és felügyeleti hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 113
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

(2) A szabályozó hatóság
függetlenségének megóvása érdekében a 
tagállamok különösen azt biztosítják, hogy 
a szabályozó hatóság jogi személyiséggel, 
pénzügyi autonómiával és feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
pénzügyi és humán erőforrással 
rendelkezik. A szabályozó hatóság
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását,
beleértve a nukleáris létesítmény 
működésének felfüggesztését azokban az 
esetekben, amikor a biztonság nem 
garantált, valamint a működési engedély 
visszavonását valamely engedélyezési 
feltétel súlyos vagy tartós megszegése 
esetén.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak garantálniuk kell a szabályozó hatóság tényleges függetlenségét annak 
biztosítása érdekében, hogy az jogköreit pártatlanul és átláthatóan gyakorolja. Ez a 
módosítás összhangban van a nemzeti szabályozó hatóságoknak a belső piaci 
energiacsomagban előírt eszközök alapján biztosított szerepével és feladataival.
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Módosítás 114
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület 
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A 
szabályozó testület felügyeli és 
szabályozza a nukleáris létesítmények 
biztonságát, és biztosítja a biztonsági 
szabályok végrehajtását, valamint hogy az 
engedély jogosultja megfelel az 
alkalmazandó biztonsági 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 115
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület 
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

(2) A nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság feladatai 
és kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület 
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

Or. ro

Indokolás

Egyetlen nemzeti szabályozó és felügyeleti hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
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konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 116
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület 
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, és biztosítja a 
biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

(2) A szabályozó testület feladatai és 
kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő 
felhatalmazással, hatáskörrel, pénzügyi és 
humán erőforrással rendelkezik. A testület 
felügyeli és szabályozza a nukleáris 
létesítmények biztonságát, ellenőrzi a 
radioaktív anyagok mozgását és biztosítja 
a biztonsági követelmények, feltételek és 
biztonsági szabályok végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A „Független Francia Nukleáris Biztonsági Hatóság” (Autorité de sûreté nucléaire) 
legutóbbi éves jelentésében jelezte, hogy a nukleáris létesítmények biztonsága terén meglévő 
feladatainak teljes körű ellátása érdekében képesnek kell lennie arra is, hogy felügyelje a 
radioaktív anyagok mozgását”.

Módosítás 117
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban.

(3) A szabályozó testület elvégzi az 
engedély megadására vonatkozó, a 6. 
cikkel összhangban a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott biztonsági 
követelmények teljesítésével 
kapcsolatosan szükséges valamennyi 
értékelést, és ellenőrzi a megadott 
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engedélyek alkalmazását a nukleáris 
létesítmények helyének kiválasztásával, a 
létesítmények tervezésével, építésével, 
üzembe helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 118
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban.

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban. A szabályozó 
testület ellenőrzi továbbá az üzemeltetők 
által igénybevett alvállalkozókat is annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
megfelelnek az előírt biztonsági és 
hatásköri előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A munkavállalóknak potenciális kockázati tényezőnek tekinthető és egy nukleáris 
létesítményben potenciálisan egészségi és biztonsági kockázatnak kitett csoportjába azok a 
munkavállalók tartoznak, akik a nukleáris létesítmények javításával, karbantartásával és 
tisztításával és hasonló tevékenységekkel foglalkoznak. Az ilyen tevékenységet igen gyakran 
szervezik ki és adják alvállalkozásba. Ezek a munkavállalók a legkevésbé képzettek és 
tájékozottak, továbbá nem vesznek részt teljes körűen az üzemeltető egészségi és biztonsági 
eljárásaiban. Annak biztosítása érdekében, hogy ők is élvezik a biztonság kultúrájának 
előnyeit, valamint hogy hozzájárulnak ahhoz, a szabályozónak őket is ellenőriznie kell annak 
biztosítása érdekében, hogy a nukleáris lánc minden eleme ellenőrzés és felügyelet alatt áll.
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Módosítás 119
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban.

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban. A szabályozó 
testület s ellenőrzi továbbá az üzemeltetők 
által igénybevett alvállalkozókat is annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
megfelelnek az előírt biztonsági és 
hatásköri előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A munkavállalóknak potenciális kockázati tényezőnek tekinthető és egy nukleáris 
létesítményben potenciálisan egészségi és biztonsági kockázatnak kitett csoportjába azok a 
munkavállalók tartoznak, akik a nukleáris létesítmények javításával, karbantartásával és 
tisztításával és hasonló tevékenységekkel foglalkoznak. Az ilyen tevékenységet igen gyakran 
szervezik ki és adják alvállalkozásba. Ezek a munkavállalók a legkevésbé képzettek és 
tájékozottak, továbbá nem vesznek részt teljes körűen az üzemeltető egészségi és biztonsági 
eljárásaiban.

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület adja ki az 
engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
tervezésével, építésével, üzembe 

(3) A nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság adja ki 
az engedélyeket, és ellenőrzi azok 
alkalmazását a nukleáris létesítmények 
helyének kiválasztásával, a létesítmények 
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helyezésével, működtetésével és 
leállításával kapcsolatban.

tervezésével, építésével, üzembe 
helyezésével, működtetésével és 
leállításával, valamint a biztonságukra 
vonatkozó információk átláthatóságának 
biztosításával kapcsolatban.

Or. ro

Indokolás

A nemzeti nukleáris biztonsági szabályozó és felügyeleti hatóságnak a nyilvánosság számára 
biztosítania kell tudni a nagyobb horderejű nukleáris biztonsági kérdésekre vonatkozó pontos 
és helytálló információkat.

Módosítás 121
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó testület gondoskodik 
arról, hogy az engedély jogosultja 
megfelelő létszámú és képesítésű 
személyzettel rendelkezzék.

törölve

Or. en

Módosítás 122
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó testület gondoskodik 
arról, hogy az engedély jogosultja 
megfelelő létszámú és képesítésű 
személyzettel rendelkezzék.

(4) A nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság
gondoskodik arról, hogy az engedély 
jogosultja megfelelő létszámú és 
képesítésű személyzettel rendelkezzék.
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Or. ro

Indokolás

Egyetlen nemzeti szabályozó és felügyeleti hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 123
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó testület gondoskodik
arról, hogy az engedély jogosultja 
megfelelő létszámú és képesítésű 
személyzettel rendelkezzék.

(4) A szabályozó testület ellenőrzi, hogy az 
engedély jogosultja megfelelő létszámú és 
képesítésű személyzettel rendelkezik-e.

Or. sl

Módosítás 124
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nukleáris biztonság szempontjából 
az engedély jogosultja lényeges 
tevékenységet végző személyzete 
létszámának elégségességét és 
képesítéseiket a szabályozó testület a 
nukleáris biztonság biztosításának 
előkövetelményeként rendszeresen 
értékeli.

Or. en
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Módosítás 125
Rebecca Harms

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen rendelkezésnek nincs hozzáadott értéke, mivel a nukleáris biztonsági egyezmény 
értelmében a tagállamoknak és az Euratomnak évente jelentést kell benyújtania a nukleáris 
ágazatról, beleértve a jogszabályokat és a szabályozási keretet is.

Módosítás 126
Vladimir Urutchev

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 szabályozási infrastruktúra 
folyamatos javítása érdekében legalább 
tízévente elvégzik az egyes tagállamokban 
a nukleáris szabályozási ellenőrzőrendszer 
nemzetközi szakértői vizsgálatát. E 
vizsgálat jellemzőit és hatályát a vizsgált
testület és a szakértők eseti alapon, az 
ezen irányelv alapján kidolgozott különös 
szabályoknak megfelelően határozzák 
meg.

Or. en
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Módosítás 127
Silvia-Adriana Ţicău

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 nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság tízévente 
aláveti magát és a nemzeti szabályozási 
rendszert a szabályozási infrastruktúra 
folyamatos javítását célzó nemzetközi 
szakértői vizsgálatnak.

Or. ro

Indokolás

A „legalább tízévente” kifejezés túl homályos az energiaágazatban végbemenő fejlődés 
sebességének ismeretében. Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok szabályozó testületei 
megosztják egymással a legjobb 
szabályozói gyakorlatot, és kidolgozzák a 
nemzetközileg elfogadott nukleáris 
biztonsági követelmények közös 
értelmezését.

Or. en

Indokolás

Ennek a biztonsági követelmények és a szabályozási folyamatok keretének harmonizációját 
kell eredményeznie az Európai Unióban.
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Módosítás 129
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

# (5a) A tagállamok szabályozó testületei 
megosztják egymással a legjobb 
szabályozói gyakorlatot, és kidolgozzák a 
nemzetközileg elfogadott nukleáris 
biztonsági követelmények közös 
értelmezését.

Or. en

Indokolás

A legjobb gyakorlatoknak a szabályozó testületek közötti gyakori megosztása hozzájárul az 
Európai Unióban a biztonsági követelmények és a szabályozási folyamatok keretének 
harmonizációjához.

Módosítás 130
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a lakosságot a 
nukleáris biztonság terén elvégzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatos eljárásokról és 
azok eredményeiről. Biztosítják továbbá, 
hogy a szabályozó testületek ténylegesen 
tájékoztatják a lakosságot a hatáskörüket
érintő ügyek tekintetében. Biztosítani kell 
az információkhoz való hozzáférést, 
összhangban a vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi kötelezettségekkel.

A tagállamok és az érintett helyi 
hatóságok tájékoztatják a lakosságot a 
nukleáris biztonság terén elvégzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatos eljárásokról és 
azok eredményeiről. Biztosítják továbbá, 
hogy a nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság
ténylegesen tájékoztatja a lakosságot a 
hatáskörét érintő ügyek tekintetében. 
Biztosítani kell az információkhoz való 
hozzáférést, összhangban a vonatkozó 
nemzeti és nemzetközi kötelezettségekkel.
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Or. ro

Indokolás

Egyetlen nemzeti szabályozó és felügyeleti hatóságot kell egyértelműen meghatározni a 
konzisztencia biztosítása, valamint szerepének megszilárdítása érdekében. Az érintett helyi 
hatóságokat folyamatosan tájékoztatni kell, ekként járulva hozzá a döntéshozatali 
folyamathoz és támogatva a szabályozó és felügyeleti hatóság által elfogadott intézkedéseket.

Módosítás 131
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a lakosságot a 
nukleáris biztonság terén elvégzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatos eljárásokról és 
azok eredményeiről. Biztosítják továbbá, 
hogy a szabályozó testületek ténylegesen 
tájékoztatják a lakosságot a hatáskörüket 
érintő ügyek tekintetében. Biztosítani kell 
az információkhoz való hozzáférést, 
összhangban a vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi kötelezettségekkel.

A tagállamok tájékoztatják a lakosságot és 
a Bizottságot a nukleáris biztonság terén 
elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatos 
eljárásokról és azok eredményeiről, 
valamint baleset esetén haladéktalanul 
tájékoztatják a lakosságot. Biztosítják 
továbbá, hogy a szabályozó testületek 
ténylegesen tájékoztatják a lakosságot a 
hatáskörüket érintő ügyek tekintetében. 
Biztosítani kell az információkhoz való 
hozzáférést, összhangban a vonatkozó 
nemzeti és nemzetközi kötelezettségekkel.

Or. de

Módosítás 132
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 

(1) A tagállamok alkalmazzák a NAÜ 
biztonsági alapelveinek (NAÜ biztonsági 
alapelvek: biztonsági alapelvek, a NAÜ 
biztonsági normái, SF-1 sorozat, 2006) 
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2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek 

megfelelő, az ezen irányelv mellékletében 
a nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztása, építése, működtetése és 
leállítása tekintetében meghatározott 
biztonsági elveket, és eleget tesznek a 
nukleáris biztonságról szóló egyezményben 
foglalt kötelezettségeknek és 
követelményeknek.

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.

Or. en

Módosítás 133
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

Különösen gondoskodnak arról, hogy a 
NAÜ biztonsági alapelveiben foglalt 
alkalmazandó elvek végrehajtásra 
kerüljenek a nukleáris létesítmények 

Különösen gondoskodnak arról, hogy a 
NAÜ biztonsági alapelveiben foglalt 
alkalmazandó elvek végrehajtásra, a 
szükséges intézkedések pedig 
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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.

meghozatalra kerüljenek a nukleáris 
létesítmények legmagasabb szintű 
biztonságának biztosítása érdekében, 
ideértve többek között a nukleáris 
létesítményeknek az EU-ban a műszaki, 
szabályozási és működési tekintetben 
meglévő csúcstechnológiás gyakorlatokat 
tükröző szinten való működtetését, a 
potenciális radiológiai veszélyekkel 
szembeni hatékony rendelkezéseket, a 
balesetek és események megelőzését és a 
reagálást, az idősödő vezetőséget, az 
előállított valamennyi radioaktív anyag 
hosszú távú kezelését, valamint a lakosság 
és a szomszédos országok hatóságainak 
tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy még – az eseményként besorolt – kisebb baleseteket is elkerüljék, különösen, ha 
azok radiológiai következményekkel járnak.

Módosítás 134
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

(1) A tagállamok valamennyi vonatkozó 
nemzetközi helyes gyakorlat – mint 
például a NAÜ alapelvek, előírások és 
iránymutatások – megfelelő figyelembe 
vételével rendelkezéseket fogadnak el a 
nukleáris biztonság vonatkozásában.

Or. en
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Indokolás

Ezen irányelv jogalapja – az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke – nem támogatja teljes 
körűen a NAÜ biztonsági alapelveit, illetve az ebben a dokumentumban szereplő egyes 
alapelveket. Az irányelvhez való igazításuk érdekében azokat módosítani kellene. Az alapelvek 
tagállamokban való végrehajtása során értelmezési problémák merülhetnek fel és azok az 
Európai Bizottság elé terjesztett, felesleges keresetek kockázatát teremtenék meg. A nukleáris 
biztonságról szóló egyezményre való hivatkozás alapvetően ugyanilyen jellegű problémát 
eredményezne, mivel az Euratom nem ratifikálta az egyezmény valamennyi cikkét.

Módosítás 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) és a kiégett 
fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a 
radioaktív hulladékok kezelésének 
biztonságáról szóló közös egyezményben 
(NAÜ, INFCIRC 546., 1997. december 
24.) foglalt kötelezettségeknek és 
követelményeknek.

Or. pl

Indokolás

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 
biztonságáról szóló közös egyezmény (NAÜ, INFCIRC 546., 1997. december 24.) az e 
rendeletre vonatkozó egyik legfontosabb dokumentum ezen a területen.
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Módosítás 136
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

(1) A nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztása, építése, üzembe helyezése, 
működtetése és leállítása tekintetében a 
tagállamok alkalmazzák a NAÜ-nek a 
mellékletben meghatározott biztonsági 
alapelveit (NAÜ biztonsági alapelvek: 
biztonsági alapelvek, a NAÜ biztonsági 
normái, SF-1 sorozat, 2006), és 
alkalmazzák a nukleáris biztonságról szóló 
egyezményben1 (NAÜ INFCIRC 449, 
1994. július 5.) foglalt kötelezettségeket és 
követelményeket.
________________________________________________________________

1HL L 318., 1999.12.11., 20.o. és HL L 172., 
2004.5.6., 7.o.

Or. en

Indokolás

Lásd a jelentéstervezet 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére vonatkozó 28. 
módosításhoz fűzött indokolást indokolás. Ezen túlmenően az engedélyekkel kapcsolatos 
valamennyi intézkedést kifejezetten meg kell említeni (a nukleáris létesítmények helyének 
kiválasztása, építése, üzembe helyezése, működtetése és leállítása).

Módosítás 137
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ mellékletben felsorolt azon
biztonsági alapelveit (NAÜ biztonsági 
alapelvek: biztonsági alapelvek, a NAÜ 
biztonsági normái, SF-1 sorozat, 2006), 
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biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

amelyek lényegesen a nukleáris biztonsági 
közösségi keret létrehozásához, és eleget 
tesznek a nukleáris biztonságról szóló 
egyezményben (NAÜ INFCIRC 449, 1994. 
július 5.) foglalt kötelezettségeknek és 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A NAÜ biztonsági alapelvei és a nukleáris biztonságról szóló egyezmény az irányelvre 
irányuló javaslatban nem szereplő különféle tevékenységekre és létesítményekre is kiterjed. A 
NAÜ és a nukleáris biztonságról szóló egyezmény ezen irányelv tekintetében lényeges és egy 
uniós közösségi keretben feltüntetendő részeit a melléklet tartalmazza.

Módosítás 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a 
NAÜ biztonsági alapelveit (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006), és eleget tesznek a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben (NAÜ 
INFCIRC 449, 1994. július 5.) foglalt 
kötelezettségeknek és követelményeknek.

(1) A tagállamok tiszteletben tartják a
következőket:

- a NAÜ biztonsági alapelveinek (NAÜ 
biztonsági alapelvek: biztonsági alapelvek, 
a NAÜ biztonsági normái, SF-1 sorozat, 
2006) a nukleáris létesítményekre 
vonatkozó, a mellékletben teljes körűen 
felsorolt részei; és 

- eleget tesznek a nukleáris biztonságról 
szóló egyezményben (NAÜ INFCIRC 449, 
1994. július 5.) foglalt, alkalmazandó
kötelezettségeknek és követelményeknek
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Or. en

Indokolás

A NAÜ biztonsági alapelvei és a nukleáris biztonságról szóló egyezmény az irányelvben 
javasolt tevékenységek, illetve létesítmények eltérő körére vonatkozik. A NAÜ biztonsági 
alapelveinek és a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek az ezen irányelv szempontjából 
releváns és az uniós összefüggéshez igazított részeit a melléklet részletesen tartalmazza.

Módosítás 139
Anni Podimata

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, a 
mellékletben említett alkalmazandó elvek 
végrehajtásra kerüljenek a nukleáris 
létesítmények legmagasabb 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.

Or. en

Indokolás

Nem teszi az egyes elvek megemlítését feleslegessé az, hogy azok – a melléklet révén – az 
irányelv részét képezik. Különösen azért, mert azokat a régebbi létesítmények működtetése 
tekintetében is be lehet tartani, ahol is a biztonság problémája sokkal súlyosabb.
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Módosítás 140
Herbert Reul

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.

törölve

Or. de

Indokolás

Egy irányelv nem állapíthat meg kötelezettséget a tagállamokra nézve olyan jövőbeli 
eredmények tekintetében, amelyeket még nem határoztak meg tartalmukat vagy időtartamukat 
tekintve. Ezen túlmenően az új reaktorok biztonságára a 6. cikk (1) bekezdése vonatkozik, 
amely az új reaktorok biztonságára vonatkozó általános szabályokat állapítja meg.

Módosítás 141
Vladimir Urutchev

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 

(2) Az új atomerőművek biztonsága 
tekintetében a tagállamok törekszenek 
további, a biztonság folyamatos javítását 
lehetővé tevő biztonsági követelményeknek 
a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó magas szintű 
munkacsoporttal szoros együttműködésben 
történő kialakítására. A biztonság 
javítására irányuló követelmények az ipari 
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céljával összhangban. és nukleáris szabályozók új üzemekre 
vonatkozó szabályaira, a működtetési 
tapasztalatokra, a helyes gyakorlatokra és 
a működő atomerőművek biztonsági 
értékeléseire, a reaktorok biztonsági 
elemzéseinek korszerű technikáira és 
módszereire, valamint a nukleáris 
technológiára és a biztonságra irányuló 
kutatásban elért előrehaladásra épülnek.

Or. en

Módosítás 142
Vladimír Remek

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) 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. A munkavállalók
képviselői megfelelő módon képviseltetik 
magukat az olyan európai testületekben, 
mint a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók a nukleáris létesítmények üzemeltetésének valamennyi szakaszában, továbbá 
a leállítás során és a hulladékkezelés és -tárolás során is ki vannak téve a sugárzás közvetlen 
kockázatainak. A munkavállalók pontos ismeretekkel rendelkeznek a kockázatokról és a 
biztonsági kultúráról. A munkavállalók képviselőinek megfelelően kell magukat 
képviseltetniük a magas szintű munkacsoportban. A képviselet az elismert európai szociális 
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partnereken keresztül is megvalósulhat. Ez a módosítás is megállná a helyét, ha az előadó 30. 
módosítását elfogadják.

Módosítás 143
Vladimír Remek

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) 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. A munkavállalók és 
más társadalmi–gazdasági érdekek 
képviselői megfelelő módon képviseltetik 
magukat a nukleáris biztonság és 
hulladék kérdéseinek megvitatására az 
Európai Bizottság által létrehozott 
európai testületekben.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók a nukleáris létesítmények üzemeltetésének valamennyi szakaszában, továbbá 
a leállítás során és a hulladékkezelés és -tárolás során is ki vannak téve a sugárzás közvetlen 
kockázatainak. A munkavállalók pontos ismeretekkel rendelkeznek a kockázatokról és a 
biztonsági kultúráról. A munkavállalók képviselőinek megfelelően kell magukat 
képviseltetniük.
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Módosítás 144
Rebecca Harms

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) Az új atomerőmű-reaktorok biztonsága 
tekintetében és az EK-szerte érvényes 
nukleáris biztonsági előírások 
elfogadásáig a tagállamok további 
biztonsági követelményeket alakítanak ki
a WENRA által létrehozott biztonsági 
szintek alapján és a nukleáris biztonsággal 
és hulladékkezeléssel foglalkozó magas 
szintű munkacsoporttal szoros 
együttműködésben, a biztonsági szint 
folyamatos emelésének céljával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az EU-szerte érvényes nukleáris biztonsági előírások bevezetése egyszerre teszi szükségessé a 
meglévő biztonsági követelmények fokozását és kötelező biztonsági szabályok bevezetését. A 
kettő bevezetésére irányuló eljárásokat egyszerre is el lehet végezni.

Módosítás 145
Eugenijus Maldeikis

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 

(2) Az atomerőmű-reaktorok biztonsága 
tekintetében a tagállamok biztonsági 
követelményrendszert alakítanak ki és 
tartanak fenn a WENRA által létrehozott 
biztonsági szintek alapján és a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó magas szintű munkacsoporttal 
szoros együttműködésben, a biztonsági 
szint folyamatos emelésének céljával 
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céljával összhangban. összhangban.

Or. en

Módosítás 146
Paul Rübig

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) Az új atomerőmű-reaktorok biztonsága 
tekintetében a tagállamok törekszenek 
további biztonsági követelményeknek a 
WENRA által létrehozott biztonsági 
szintek alapján és az európai szabályozó 
testülettel szoros együttműködésben 
történő kialakítására, a biztonsági szint 
folyamatos emelésének céljával 
összhangban.

Or. en

Módosítás 147
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság biztosítja, hogy az EU-
hoz való csatlakozásukra irányuló 
tárgyalások megkezdését kívánó vagy 
ilyen tárgyalásokat folytató valamennyi 
harmadik ország legalább az ezen 
irányelvben meghatározott előírásokat és 
a NAÜ által meghatározott, a 
mellékletben szereplő elveket betartja.

Or. en
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Indokolás

Létfontosságú annak biztosítása, hogy az EU-val szomszédos országok legalább ugyanazon 
nukleáris biztonsági előírásokat betartják, mivel a nukleáris balesetek eredményei mindig 
határokon átnyúlóak.

Módosítás 148
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a
nukleáris létesítményekben a súlyos 
balesetek következményeinek korlátozása 
érdekében a korlátozott hatásra 
vonatkozó, következő kritériumok 
mindenkor teljesülnek:
- a nukleáris létesítmény 800 m-es 
körzetében nem kerül sor vészhelyzeti 
védekezési intézkedésre vagy hosszú távú 
intézkedésre. 
- a nukleáris létesítmény 3000 m-es 
körzetében nem kerül sor késleltetett 
hatású intézkedés.

Or. en

Indokolás

Az európai polgárok számára nagy horderejű biztonsági kérdés a súlyos balesetek 
következményeinek korlátozása. A nukleáris létesítményekből eredő maximális kibocsátásokat 
korlátozni kell. Ez a vészhelyzeti beavatkozások korlátozásával valósítható meg. Ha az összes 
műszaki biztonsági előírást alkalmazzák, a beavatkozásoknak egy súlyos baleset esetén is 
korlátozottaknak kell lenniük annak érdekében, hogy a bárkinél jelentkező, felesleges terhek 
elkerülhetők legyenek. Ezt a kritériumot mindkettőre – a meglévő és az új reaktorokra – is 
alkalmazni kell.
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Módosítás 149
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A biztonság elsőbbsége

(1) A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges valamennyi 
megfelelő intézkedést, hogy a nukleáris 
létesítményekkel közvetlenül kapcsolatos 
valamennyi gyakorlat során a nukleáris 
biztonság teljes mértékben elsőbbséget 
élvez.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lakosságnak a 96/29/Euratom irányelv 44. 
cikke szerinti operatív védelmére szolgáló 
intézkedések figyelembe veszik a nukleáris 
üzemanyagciklus valamennyi 
szakaszában a nukleáris biztonsági 
aspektusokat és különösen azt, hogy: 
a) a nukleáris létesítményekkel 
kapcsolatos tervek és az ilyen 
létesítmények esetében javasolt helyszív 
vizsgálata és jóváhagyása során is 
figyelembe veszik a nukleáris biztonsági 
aspektusokat; és
b) az ilyen új létesítmények beindításának 
jóváhagyása is figyelembe veszi a 
nukleáris biztonsági aspektusokat;
c) a nukleáris létesítményekre vonatkozó 
működési engedélyek is figyelembe veszik 
a nukleáris biztonsági aspektusokat.
A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság 
és a munkavállalók ionizáló sugárzásnak 
az építés, működtetés és leállítás során 
való kitettsége a műszakilag 
megvalósítható legalacsonyabb szintre 
korlátozódik.

Or. en
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Indokolás

A cikk címe: A biztonság elsőbbsége, mivel ilyenként biztosítani kell, hogy a nyilvánossághoz, 
a szabályozókhoz és a nukleáris létesítmények üzemeltetőhez a legerőteljesebb üzenet érkezik 
a tekintetben, hogy a nukleáris biztonság elsődleges fontosságú.

Módosítás 150
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Európai szabályozó testületet hoznak létre 
azzal a céllal, hogy tanácsot adjon és 
segítsen a tagállamoknak a 6. cikkben 
említett területeken. A testület különösen 
felülvizsgálja a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett biztonsági kötelezettségek és 
követelmények tagállamok általi helyes 
végrehajtását.
Az európai szabályozó testület a 
tagállamok szabályozó testületeinek 
vezetőiből és a Bizottság képviselőiből áll.

Or. en

Módosítás 151
Atanas Paparizov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 4a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy:

(1) Az engedélyek jogosultjai nukleáris 
létesítményeiket a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban tervezhetik és 
építhetik meg, működtethetik és 

(1) Az engedélyek jogosultjai felelősek 
nukleáris létesítményeik biztonságáért a 6. 
cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban. 
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szerelhetik le.
(2) Az engedélyek jogosultjai a szabályozó 
hatóság által rendszeresen ellenőrzött 
irányítási rendszereket hoznak létre és 
valósítanak meg.

(2) Az engedélyek jogosultjai a szabályozó 
hatóság által rendszeresen ellenőrzött 
irányítási rendszereket hoznak létre és 
valósítanak meg a 4. cikkel összhangban.

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

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

(4a) Az engedély jogosultjai betartják a 
nemzeti jogszabályokban megállapított 
többi követelményt.

Or. en

(A cikket a 4. cikk után, 4a. cikként kell beilleszteni)

Indokolás

Az irányelv címzettjeinek a tagállamoknak, nem pedig az engedélyek jogosultjainak kell 
lenniük. A 4a. (új) cikké váló 7. cikk szerinti három rendelkezés nem kimerítő és a nukleáris 
biztonság területén az egyértelműbb és átfogóbb jogszabályok érdekében azt „a nemzeti 
jogszabályokban megállapított többi követelménnyel”, egy új (4) bekezdésben kell 
kiegészíteni.

Módosítás 152
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyek jogosultjai nukleáris 
létesítményeiket a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban tervezhetik és 
építhetik meg, működtethetik és 
szerelhetik le.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az
engedélyek jogosultjai nukleáris 
létesítményeiket a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban tervezik és 
építik meg, működtetik és szerelik le.

Or. de



AM\771348HU.doc 73/103 PE421.201v01-00

HU

Indokolás

Az irányelv címzettjeinek a tagállamoknak és nem az engedélyek jogosultjainak kell lenniük. 

Módosítás 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyek jogosultjai nukleáris 
létesítményeiket a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban tervezhetik és 
építhetik meg, működtethetik és 
szerelhetik le.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az
engedélyek jogosultjai felelősek nukleáris 
létesítményeiknek a 6. cikkel összhangban 
történő megtervezéséért, megépítéséért, 
működtetéséért és leállításáért.

Or. en

Indokolás

Az irányelv címzettjeinek a tagállamoknak, nem pedig az engedélyek jogosultjainak kell 
lenniük..

Módosítás 154
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélyek jogosultjai a szabályozó 
hatóság által rendszeresen ellenőrzött 
irányítási rendszereket hoznak létre és 
valósítanak meg.

(2) Az engedélyek jogosultjai a nemzeti 
nukleáris biztonsági szabályozó és 
felügyeleti hatóság által rendszeresen 
ellenőrzött irányítási rendszereket hoznak 
létre és valósítanak meg.

Or. ro



PE421.201v01-00 74/103 AM\771348HU.doc

HU

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az emberi vonatkozásokra kiterjed a javasolt melléklet. Ugyanígy – az Euratom-Szerződés 31. 
és 32. cikke értelében – az EU nem jogosult a finanszírozási kérdések szabályozására. Ennek 
megfelelően az EU nem csatlakozott a nukleáris biztonságról szóló egyezmény ilyen 
aspektusokat szabályozó 11. cikkéhez. Ugyanez az érvelés vonatkozik a humán erőforrásokra. 
Ezen túlmenően az erről a kérdésről szóló, 2006. októberi, részletes ajánlás miatt nem kell 
továbbszabályozni a finanszírozási kérdéseket.

Módosítás 156
Herbert Reul

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.

törölve

Or. de
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Indokolás

A humán erőforrásokkal kapcsolatos vonatkozásokkal a javasolt mellékletben szereplő 
ajánlások foglalkoznak. Az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikkére való hivatkozással az EU 
nem rendelkezik felhatalmazással a pénzügyi vonatkozásokkal kapcsolatos szabályok 
megállapítására. Az EU ezért nem hagyta jóvá a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek 
az ilyen vonatkozásokkal foglalkozó 11. cikkét. Ugyanez az érv vonatkozik a humán 
erőforrásokra is.

Módosítás 157
Edit Herczog

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 és humán erőforrásokat 
irányoznak elő kötelezettségeik 
teljesítéséhez. Az engedély jogosultja
rendszeresen ismerteti a megfelelő 
szabályozó hatósággal az olyan 
foglalkoztatási kérdések értékelését, mint 
az egészség és biztonság, valamint az 
alkalmazott személyzet és az igénybevett 
alvállalkozók biztonsági kultúrája, 
képesítései és képzése, továbbá létszáma.

Or. en

Indokolás

Általánosságban elismert tény, hogy az emberi tényező fontos kockázat a nukleáris műveletek 
során. Míg az engedély jogosultjának felelőssége egyértelmű, addig az emberi tényezővel 
kapcsolatos biztonsági kultúrára vonatkozó jelentéstétel javítható. A rendszeres jelentés 
lehetővé teszi a javulást. A módosítás összhangban van az előadó 35. módosításával és 
kiegészíti azt.
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Módosítás 158
Vladimír Remek

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 és humán erőforrásokat 
irányoznak elő kötelezettségeik 
teljesítéséhez. Az engedély jogosultja 
rendszeresen ismerteti a megfelelő 
szabályozó hatósággal az olyan 
foglalkoztatási kérdések értékelését, mint 
az egészség és biztonság, valamint az 
alkalmazott személyzet és az igénybevett 
alvállalkozók biztonsági kultúrája, 
képesítései és képzése, továbbá létszáma.

Or. en

Indokolás

Általánosságban elismert tény, hogy az emberi tényező fontos kockázat a nukleáris műveletek 
során. Míg az engedély jogosultjának felelőssége egyértelmű, addig az emberi tényezővel 
kapcsolatos biztonsági kultúrára vonatkozó jelentéstétel javítható. A rendszeres jelentés 
lehetővé teszi a javulást. 

Módosítás 159
Eugenijus Maldeikis

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 és humán erőforrásokat 
irányoznak elő kötelezettségeik 
teljesítéséhez, és biztosítják, hogy a kijelölt 
személyzet rendelkezik az összes szükséges 
képesítéssel.

Or. en
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Módosítás 160
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megfelelő szabályozó hatóságok
háromévente benyújtanak az Európai 
Bizottságnak és az európai szociális 
partnereknek egy, a nukleáris 
biztonságról és a biztonsági kultúráról 
szóló jelentést. A Bizottság – az európai 
szociális partnerekkel konzultálva –
javításokat – beleértve az uniós szinten a 
lehető legmagasabb egészségvédelmet is –
javasolhat a nukleáris biztonság
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által említett biztonsági alapelvek –ha azokat az előadó 43. módosítása 
révén elfogadják – nem határozzál meg, hogy miként alakulnak a tapasztalatok a nukleáris 
biztonság – és különösen az egészség és biztonság – tekintetében. A tagállamok, a 
szabályozók, az Európai Bizottság, valamint az üzemeltetők és a munkavállalók képviselői is 
mind részesülnek a javításokat és az uniós szintű biztonsági kultúra megteremtését lehetővé 
tevő rendszeres információ- és tapasztalatcsere előnyeiből. Az érintett szociális partnerek a 
villamosenergia-ágazattal kapcsolatos ágazatközi és ágazati szociális párbeszédben részt 
vevő partnerek.

Módosítás 161
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megfelelő szabályozó hatóságok 
háromévente benyújtanak az Európai 
Bizottságnak és az európai szociális 
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partnereknek egy, a nukleáris 
biztonságról és a biztonsági kultúráról 
szóló jelentést. A Bizottság – az európai 
szociális partnerekkel konzultálva –
javításokat – beleértve az uniós szinten a 
lehető legmagasabb egészségvédelmet is –
javasolhat a nukleáris biztonság 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által említett biztonsági alapelvek – és ha azokat az előadó 43. 
módosítása révén elfogadják – nem határozzál meg, hogy miként alakulnak a tapasztalatok a 
nukleáris biztonság – és különösen az egészség és biztonság – tekintetében. A tagállamok, a 
szabályozók, az Európai Bizottság, valamint az üzemeltetők és a munkavállalók képviselői is 
mind részesülnek a javításokat és az uniós szintű biztonsági kultúra megteremtését lehetővé 
tevő rendszeres információ- és tapasztalatcsere előnyeiből. Az érintett szociális partnerek a 
villamosenergia-ágazattal kapcsolatos ágazatközi és ágazati szociális párbeszédben részt 
vevő partnerek.

Módosítás 162
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az engedély jogosultjai megfelelnek a 
nemzeti jogszabályok által megállapított 
összes többi kötelezettségnek.

Or. en
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Módosítás 163
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó testület nukleáris 
biztonságra vonatkozó értékeléseket, 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket folytat és – ha 
szükséges – végrehajtási intézkedéseket 
foganatosít a nukleáris létesítményekben 
azok teljes élettartama alatt, beleértve a 
leszerelés időszakát is.

(1) A nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság nukleáris 
biztonságra vonatkozó értékeléseket, 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket folytat és – ha 
szükséges – végrehajtási intézkedéseket 
foganatosít a nukleáris létesítményekben 
azok teljes élettartama alatt, beleértve a 
leszerelés időszakát is.

Or. ro

Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 164
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó testület nukleáris 
biztonságra vonatkozó értékeléseket, 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket folytat és – ha 
szükséges – végrehajtási intézkedéseket 
foganatosít a nukleáris létesítményekben 
azok teljes élettartama alatt, beleértve a 
leszerelés időszakát is.

(1) A szabályozó testület nukleáris 
biztonságra vonatkozó értékeléseket, 
vizsgálatokat, rendszeres ellenőrzéseket 
folytat és – ha szükséges – végrehajtási 
intézkedéseket foganatosít a nukleáris 
létesítményekben azok teljes élettartama 
alatt, beleértve a leszerelés időszakát is.

Or. en
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Módosítás 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 súlyos vagy 
ismétlődő megszegése esetén a szabályozó 
testület köteles tényleges nyomást 
gyakorolni az engedély jogosultjára 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
nukleáris létesítmény a megfelelő szintre 
áll vissza.

Or. pl

Indokolás

Egy kiégett fűtőelem tárolására szolgáló létesítmény, nukleáris fűtőelemeket gyártó üzem, 
dúsító üzem, újrafeldolgozó létesítmény vagy akár egy reaktor (és nem atomerőmű működési 
engedélyét nem lehet visszavonni, még azok bezárását (nem pedig működésük felfüggesztését) 
követően sem. A kiégett fűtőelem tárolására szolgáló létesítmény, nukleáris fűtőelemeket 
gyártó üzem, dúsító üzem, újrafeldolgozó létesítmény és a kapcsolódó reaktorok olyan 
nukleáris létesítmények, amelyeket felügyelni, biztonságukat pedig teljes mértékben 
garantálni kell.

Módosítás 166
Silvia-Adriana Ţicău

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 súlyos vagy 
ismétlődő megszegése esetén a nemzeti 
nukleáris biztonsági szabályozó és 
felügyeleti hatóságnak jogában áll 
visszavonni a működési engedélyt.

Or. ro
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Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület elrendelheti 
bármely erőmű működtetésének időleges 
leállítását, ha úgy ítéli meg, hogy a 
biztonság nem teljes mértékben garantált.

(3) A szabályozó testület elrendelheti 
bármely atomreaktor, a kritikus és 
szubkritikus egységek bezárását, ha úgy 
ítéli meg, hogy a biztonság nem teljes 
mértékben garantált.

Or. pl

Indokolás

A szabályozás hatálya kiterjed valamennyi nukleáris létesítményre, beleértve az 
atomreaktorokat, a kutatóreaktorokat és a kritikus egységeket is. A nukleáris biztonsági 
szabályok megszegése esetén az érintett létesítményeket be kell zárni. Ez azonban csupán 
csökkenti a kockázatokat, ezért azokat felügyelet alatt kell tartani.

Módosítás 168
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó testület elrendelheti 
bármely erőmű működtetésének időleges 
leállítását, ha úgy ítéli meg, hogy a 
biztonság nem teljes mértékben garantált.

(3) A nemzeti nukleáris biztonsági 
szabályozó és felügyeleti hatóság
elrendelheti bármely erőmű 
működtetésének időleges leállítását, ha úgy 
ítéli meg, hogy a biztonság nem teljes 
mértékben garantált.

Or. ro
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Indokolás

Egyetlen hatóságot kell egyértelműen meghatározni a konzisztencia biztosítása, valamint 
szerepének megszilárdítása érdekében.

Módosítás 169
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Pénzügyi források

(1) A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges célszerű 
lépéseket, hogy megfelelő pénzügyi 
források álljanak rendelkezésre az egyes
nukleáris létesítmények biztonságának a 
támogatására működési idejük alatt és azt 
követően is.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy –
figyelembe véve a szükséges időt – az 
egyes nukleáris létesítmények leállítási és 
hulladékkezelési költségeinek fedezéséhez 
elegendő pénzügyi erőforrások állnak 
alapokként a rendelkezésre az előirányzott 
időpontban. Ezen alapoknak meg kell 
felelniük a mellékletben meghatározott és 
a vonatkozó közösségi jogszabályokban 
szereplő minimumkövetelményeknek. 
Ezen túlmenően a Bizottságnak az EK-
Szerződés értelmében hat hónapon belül 
jogszabályra irányuló javaslatot kell 
tennie a jövőbeli leállításokkal 
kapcsolatos alapok rendelkezésre 
állásának biztosítása, valamint az 
energiapiacon a tisztességes verseny előtti 
akadályok megelőzése érdekében. A 
tagállamoknak a jövőbeli leállítási vagy
hulladékkezelési tevékenységek
finanszírozása tekintetében különálló 
elszámolást fogadnak el. Ezeket az 
alapokat évente egy, a szabályozóhoz vagy 
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szabályozó testületekhez hasonló 
független testületnek kell felülvizsgálnia 
és ellenőriznie annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a bevételek és az ilyen 
jövőbeli tevékenységek tekintetében 
keletkezett kamatot csak ilyen célokra, 
azaz leállítási vagy hulladékkezelési 
tevékenységekre használják fel, és sem 
közvetlenül, sem közvetve nem használják 
fel a piacon végzett tevékenységek 
finanszírozására.

Or. en

Indokolás

A Parlament már 2002 márciusában a villamosenergia-piaci irányelv első olvasatában 
jelezte, hogy a leállítási és hulladékkezelési alapok kezelése hatással van a villamosenergia-
piac működésére, az olyan közszolgáltatóknál esetlegesen jelentkező pénzügyi előnyök miatt, 
amelyek a piaci felvásárlások céljából hozzáféréssel rendelkeznek leállítási és 
hulladékkezelési alapjaikhoz. Következésképpen egyértelműbb iránymutatásokat és 
megfelelési mechanizmusokat kell megállapítani az EK-Szerződés alapján e piaci torzulás 
megszüntetése érdekében.

Módosítás 170
Edit Herczog

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 nukleáris létesítmények biztonságának 
kezelésével foglalkozó, megfelelő, hazai 
humán erőforrás megteremtése érdekében 
a tagállamok egyenként és országok 
közötti együttműködés keretében 
gondoskodnak megfelelő oktatási és 
képzési lehetőségekről.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslata a jelek szerint csak a jelenlegi munkavállalók oktatására és 
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képzésére terjed ki, és nem veszi figyelembe, hogy a szakértők következő generációira is 
szükség van a tagállamokban a nukleáris biztonság támogatása érdekében.

Módosítás 171
Anne Laperrouze

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 kötelező együttműködés keretében 
gondoskodnak megfelelő oktatási és 
képzési lehetőségekről, beleértve a 
csereprogramokat is, a nukleáris biztonság 
terén való folyamatos elméleti és 
gyakorlati képzés érdekében.

Or. fr

Indokolás

Az országok közötti együttműködés létfontosságú a szakértelem konzisztens szintjeinek 
biztosításához, különösen a nukleáris biztonság területén. A csereprogramok szisztematikus 
bevezetése a gyakorlati szakértelem biztosításának és a helyes gyakorlatok megosztásának 
egyik helyes módja.

Módosítás 172
Vladimir Urutchev

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 és a nukleáris ismeretek 
megőrzése terén való folyamatos elméleti 
és gyakorlati képzés érdekében.
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Or. en

Módosítás 173
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [három évvel a 
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.

A tagállamok az ezen irányelv
hatálybalépését követően egy évvel, majd 
ezt követően évente jelentést nyújtanak be 
a Bizottsághoz az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek való megfelelés 
céljából hozott intézkedésekről, valamint a 
területükön lévő nukleáris létesítmények
biztonsági helyzetéről. 

A Bizottság – a tagállamok által 
benyújtott jelentések alapján – kétévente 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv alkalmazásáról és a Közösségben 
a nukleáris biztonsági helyzetről.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények biztonsága legmagasabb szintjének elérése érdekében ez a 
keretirányelv azon alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására törekszik, 
amelyek alapján közös biztonsági előírásokat fognak elfogadni az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül elvégzendő felülvizsgálat alkalmával.

Módosítás 174
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [három évvel a A tagállamok a nukleáris biztonságról 
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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.

szóló egyezmény szerinti nemzeti 
jelentésekkel egyidejűleg jelentést 
nyújtanak be a Bizottsághoz ennek az 
irányelvnek a végrehajtásáról. E jelentések 
alapján a Bizottság rendszeresen jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az irányelv végrehajtása terén 
elért haladásról, és a jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatokat is csatol.

Or. en

Módosítás 175
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [három évvel a 
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.

A tagállamok legkésőbb [három évvel a 
hatályba lépést követően], majd ezt 
követően évente 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.

Or. de

Módosítás 176
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Felülvizsgálat

A tagállamok által a 11. cikk értelmében 
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benyújtott első jelentés alapján a Bizottság 
az ezen irányelv hatálybalépését követő 
két éven belül javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
kötelező biztonsági előírások 
elfogadásáról.
E kötelező biztonsági előírások a WENRA 
által a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoporttal szoros 
együttműködésben kidolgozott biztonsági 
szintekre alapulnak és azok uniós szintű 
ellenőrzési mechanizmusok létrehozásával 
egészülnek ki. Ezek a követelmények és 
mechanizmusok a legfrissebb technológiai 
fejleményekkel összhangban magas szintű 
biztonságot garantálnak.

Or. en

Indokolás

A meglévő nemzetközi egyezmény tekintetében megkérdőjelezhető értékű végrehajtási 
mechanizmus bevezetése helyett az irányelvnek egy olyan mechanizmust kell elfogadnia, 
amely olyan közös biztonsági előírások létrehozására és hatékony végrehajtására irányul, 
amely előírások megkövetelik, hogy az EU-ban működő valamennyi nukleáris létesítményre 
csúcstechnológiás vagy a rendelkezésre álló legjobb technológiai gyakorlatokat, működési és 
szabályozási rendszereket kelljen alkalmazni, amint azt az 1998. novemberi Bel- és 
Igazságügyi Tanács és az OSPAR-egyezmény szerinti radioaktív kibocsátásokról szóló 91/4. 
sz. PARCOM-ajánlásban kérték.

Módosítás 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
BIZTONSÁGI CÉLKITŰZÉS

Az alapvető biztonsági célkitűzés a 
munkavállalóknak és a lakosságnak a 
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nukleáris létesítmények által esetlegesen 
okozott ionizáló sugárzás káros hatásaitól 
való megvédése.
1. A munkavállalók és a lakosság 
védelmének biztosítása érdekében a
nukleáris létesítményeket úgy kell 
működtetni, hogy elérjék a gazdasági és 
társadalmi tényezők figyelembe vétele 
mellett ésszerűen elérhető legmagasabb 
biztonsági előírásokat.
Az Euratom alapvető előírásaiban 
(96/29/Euratom) megállapított 
egészségvédelemre vonatkozó 
intézkedések mellett a következő 
intézkedéseket kell meghozni:
- az olyan események valószínűségének 
korlátozása, amelyek a nukleáris 
reaktormag, a nukleáris láncreakció és a 
radioaktív forrás feletti ellenőrzés 
elvesztéséhez vezethetnek és
- adott esetben az ilyen események 
következményeinek csökkentése.
2. Az alapvető biztonsági célkitűzést 
valamennyi nukleáris létesítmény és a
nukleáris létesítmény élettartamának 
valamennyi szakaszában figyelembe 
veszik.
BIZTONSÁGI ELVEK
1. elv: Felelősség a biztonságért
A tagállamok biztosítják, hogy a nukleáris 
létesítmény biztonságáért az engedély 
jogosultja viseli az elsődleges felelősséget
és megteszik a megfelelő lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az engedélyek 
jogosultjai eleget tesznek felelősségüknek.
1.1 Minden egyes tagállam biztosítja, hogy 
az engedély jogosultja intézkedéseket 
hajtott végre a következők tekintetében:
- a szükséges hatáskörök létrehozása és 
fenntartása;
- megfelelő képzés és tájékoztatás 
biztosítása;
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- a biztonság minden körülmények között 
történő fenntartására irányuló eljárások 
és rendelkezések megállapítása;
- a nukleáris létesítmények tervezésének 
és megfelelő minőségének ellenőrzése;
- a felhasznált, előállított vagy tárolt 
valamennyi radioaktív anyag biztonságos 
ellenőrzésének biztosítása;
- a keletkezett valamennyi radioaktív 
hulladék biztonságos ellenőrzésének 
biztosítása
a nukleáris létesítmény biztonságával 
kapcsolatos felelősség teljesítése 
érdekében.
E felelősségeket a szabályozó testület által 
megállapított vagy jóváhagyott, 
alkalmazandó biztonsági célkitűzésekkel 
és követelményekkel összhangban kell 
teljesíteni, teljesítésüket pedig irányítási 
rendszer végrehajtásán keresztül kell 
biztosítani.
2. elv: Vezetés és irányítás a biztonság 
tekintetében
A nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
valamennyi szervezetben létre kell hozni 
és fenn kell tartani a biztonság 
tekintetében a tényleges vezetést és 
irányítást.
2.1 Tényleges irányítási rendszert kell 
végrehajtani és fenntartani, amelynek
tartalmaznia kell valamennyi irányítási 
elemet, hogy a biztonsági követelményeket 
más követelményekkel – többek között az 
emberi teljesítményre, a minőségre és 
biztonságra vonatkozókkal – koherens 
módon állapítsák meg és alkalmazzák, 
továbbá hogy a biztonságot ne 
veszélyeztessék más követelményekkel 
vagy igényekkel.
Az irányítási rendszernek biztosítania kell 
továbbá a biztonsági kultúra 
előmozdítását, a biztonsági teljesítmény 
rendszeres értékelését és a 
tapasztalatokból levont következtetések 
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alkalmazását.
2.2 Az irányítási rendszernek tartalmaznia 
kell a valamennyi érintett szervezet és 
személy biztonságával kapcsolatos 
hozzáállásra és magatartásra irányadó 
biztonsági kultúrát. A biztonsági kultúra 
az alábbiakra terjed ki:
- a biztonság iránti egyéni és kollektív 
elkötelezettség az irányítás és a személyzet 
részéről, valamennyi szinten;
- minden szinten a szervezetek és 
személyek elszámoltathatósága a 
biztonság tekintetében;
- a biztonság tekintetében egy kérdező és 
tanuló jellegű hozzáállás ösztönzésére, 
valamint a megelégedettségtől való 
eltántorításra irányuló intézkedések.
2.3 Az irányítási rendszerben lényeges 
tényező a valamennyi szinten elhelyezkedő 
személyek technológiával és 
szervezetekkel kapcsolatos kölcsönhatásai 
teljes skálájának elismerése. A biztonsági, 
jelentős emberi és a szervezeti 
mulasztások megelőzése érdekében az 
emberi tényezőket figyelembe kell venni, a 
megfelelő teljesítményt és a helyes 
gyakorlatokat pedig támogatni kell.
3. elv: Biztonsági értékelés
A nukleáris létesítmény üzembe helyezése 
előtt és teljes élettartama alatt átfogó és 
rendszeres biztonsági értékeléseket kell 
végezni. A nukleáris létesítményből eredő 
potenciális kockázatok nagyságrendjét 
figyelembe vevő, fokozatos megközelítést 
kell alkalmazni.
3.1 A szabályozó testület a nukleáris 
létesítmények mindegyike tekintetében 
megkövetel egy fokozatos megközelítéssel 
összhangban lévő, nukleáris biztonságra 
vonatkozó értékelést. Ez a biztonsági 
értékelés a rendes üzemeltetés és 
hatásainak, a mulasztások esetleges 
felmerülési módjainak, valamint az ilyen 
mulasztások következményeinek 
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rendszeres elemzéséből áll. A biztonsági 
értékelések kiterjednek a veszély 
kezeléséhez szükséges biztonsági 
intézkedésekre, a tervezést és a kialakított 
biztonsági jellemzőket pedig értékelik 
annak bizonyítása érdekében, hogy 
megfelelnek az azoktól elvárt biztonsági 
funkcióknak. Amennyiben ellenőrzési 
intézkedésekre vagy üzemeltetői 
intézkedésekre van szükség a biztonság 
fenntartásához, egy kezdeti biztonsági 
értékelést kell elvégezni annak bizonyítása 
érdekében, hogy a megtett intézkedések 
szilárdak és azokra támaszkodni lehet. 
Egy nukleáris létesítményre csak akkor 
adhat engedélyt a tagállam, ha a 
szabályozó testület megelégedésére 
bizonyították azt, hogy a javasolt 
biztonsági intézkedések megfelelőek.
3.2 A létesítményekre és tevékenységekre 
vonatkozó biztonsági értékelés folyamatát 
később, a működés során teljes egészében 
vagy részben megismétlik a megváltozott 
körülmények (mint például új előírások 
alkalmazása, illetve tudományos és 
technológiai fejlesztések), az üzemeltetési 
tapasztalattal kapcsolatos visszajelzés, 
változások, valamint az elöregedés 
hatásainak figyelembe vétele érdekében. A 
hosszú időn keresztül történő működés 
tekintetében az értékeléseket szükség 
esetén felülvizsgálják és megismétlik. Az 
ilyen működés folytatása ezektől az újbóli 
értékelésektől függ, amelyek bizonyítják, 
hogy a biztonsági intézkedések továbbra is 
megfelelőek.
3.3 Az előírt biztonsági értékelésben meg 
kell határozni és elemezni kell a 
balesetekhez vezető eseményeket (egy 
olyan kezdőesemény, amely baleseti 
feltételekhez vezethet), és intézkedéseket 
kell tenni a balesetek előfordulásának 
megakadályozása érdekében. 
3.4 A biztonság további fokozása 
érdekében eljárásokat kell életbe léptetni a 
saját és más létesítményekben szerzett 
működési tapasztalatokkal – beleértve a 
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kezdőeseményeket, a balesetekhez vezető 
eseményeket, a „kvázi-baleseteket”, a 
baleseteket és a nem engedélyezett 
cselekményeket is – kapcsolatos 
visszajelzés és elemzése érdekében a 
tanulságok levonása, megosztása és az 
azokkal kapcsolatos cselekvések megtétele 
céljából.
4. elv: A biztonság optimalizálása
A tagállamok biztosítják, hogy a nukleáris 
létesítményeket optimalizálják annak
érdekében, hogy az a működtetésük 
indokolatlan korlátozása nélkül az 
ésszerűen elérhető, legmagasabb szintű 
biztonságot nyújtsa.
4.1 A védelem optimalizálása azt igényli, 
hogy megítéljék többek között az alábbi, 
különféle tényezők viszonylagos 
jelentőségét:
- az előrelátható események és az azokból 
eredő következmények előfordulásának 
valószínűsége;
- a sugárzási dózisok nagyságrendje és 
eloszlása;
- a sugárzási kockázatokból felmerülő 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
tényezők.
- A védelem optimalizálása azt is jelenti, 
hogy a helyes gyakorlatokat és józan észt 
alkalmazzák a sugárzási kockázatok 
elkerülése érdekében, amennyiben az a 
mindennapi tevékenységekben 
megvalósítható.
5. elv: Megelőzés és csökkentés
A tagállamok biztosítják, hogy nukleáris 
létesítményeikben a nukleáris események 
és balesetek megelőzése és csökkentése 
érdekében minden gyakorlati erőfeszítést 
meg kell tenni.
5.1 A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyek jogosultjai minden gyakorlati 
erőfeszítést megtesznek
- az esetlegesen az ellenőrzés elvesztéséhez 
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vezető rendellenes feltételek vagy 
események előfordulásának megelőzésére;
- az előforduló rendellenes feltételek vagy 
események fokozódásának megelőzésére;
- egy baleset káros következményeinek 
csökkentésére.
a „mélyreható védelem” végrehajtása 
révén.
5.2 A mélyreható védelem fogalmának 
alkalmazása biztosítja, hogy egyetlen 
műszaki, emberi vagy szervezeti mulasztás 
sem vezethet káros hatásokhoz, valamint 
hogy nagyon csekély a valószínűsége a 
mulasztások olyan kombinációinak, 
amelyek jelentős káros hatásokhoz 
vezethetnek.
5.3 A mélyreható védelmet elsősorban 
számos, egymást követő és független 
védelmi szint kombinációján keresztül 
valósítják meg, amely szinteknek kudarcot 
kellene vallaniuk azelőtt, hogy az 
embereket vagy a környezetet káros 
hatások érnék. A mélyreható védelem 
szintjei a következőket foglalják magukba:
- a helyszín megfelelő megválasztása
- a nukleáris létesítmény megfelelő 
megtervezése, amely a következőkből áll:
jó minőségű tervezés és építés 
az alkatrészek és felszerelések magas fokú 
megbízhatósága
Ellenőrzés, korlátozó és védelmi 
rendszerek és felügyeleti jellemzők;
- megfelelő szervezés
A biztonsági kultúra iránti erőteljes 
irányítási elkötelezettséggel rendelkező, 
tényleges irányítási rendszer
átfogó működtetési eljárások és 
gyakorlatok
Átfogó balesetkezelési eljárások
Vészhelyzeti készenléti rendelkezések
6. elv: Vészhelyzeti készenlét és reakció
A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/29/Euratom irányelvnek megfelelően 
rendelkezéseket hoznak a nukleáris 
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létesítmények tekintetében a vészhelyzeti 
készenlétre és reakcióra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A NAÜ biztonsági alapelvei és a nukleáris biztonságról szóló egyezmény az irányelvben 
javasolt tevékenységek, illetve létesítmények eltérő körére vonatkozik. A melléklet tartalmazza 
a NAÜ azon biztonsági alapelveit és a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek az ezen 
irányelv szempontjából releváns és az uniós összefüggéshez igazított azon elveit, amelyekre ez 
a javaslat kiterjed. A NAÜ biztonsági alapelveinek és a nukleáris biztonságról szóló 
egyezmény kiigazításakor a 6. cikk (1) bekezdésének egy másik módosításban javasolt 
egyértelművé tételét a melléklethez kell kapcsolni.

Módosítás 178
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
BIZTONSÁGI CÉLKITŰZÉS

Az alapvető biztonsági célkitűzés a 
munkavállalóknak és a lakosságnak a 
nukleáris létesítmények által esetlegesen 
okozott ionizáló sugárzás káros hatásaitól 
való megvédése
1. A munkavállalók és a lakosság 
védelmének biztosítása érdekében a 
nukleáris létesítményeket úgy kell 
működtetni, hogy elérjék a gazdasági és 
társadalmi tényezők figyelembe vétele 
mellett ésszerűen elérhető legmagasabb 
biztonsági előírásokat.
Az Euratom alapvető előírásaiban 
(96/29/Euratom) megállapított 
egészségvédelemre vonatkozó 
intézkedések mellett a következő 
intézkedéseket kell meghozni:
- az olyan események valószínűségének 
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korlátozása, amelyek a nukleáris 
reaktormag, a nukleáris láncreakció és a 
radioaktív forrás feletti ellenőrzés 
elvesztéséhez vezethetnek és
- amennyiben előfordulnak, az ilyen 
események következményeinek 
csökkentése.
2. Az alapvető biztonsági célkitűzést 
valamennyi nukleáris létesítmény és a 
nukleáris létesítmény élettartamának 
valamennyi szakaszában figyelembe 
veszik.
BIZTONSÁGI ELVEK
1. elv: Felelősség a biztonságért
A tagállamok biztosítják, hogy a nukleáris 
létesítmény biztonságáért az engedély 
jogosultja viseli az elsődleges felelősséget
és megteszik a megfelelő lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az engedélyek 
jogosultjai eleget tesznek felelősségüknek.
1.1 Minden egyes tagállam biztosítja, hogy 
az engedély jogosultja intézkedéseket 
hajtott végre a következők tekintetében:
- a szükséges hatáskörök létrehozása és 
fenntartása;
- megfelelő képzés és tájékoztatás 
biztosítása;
- a biztonság minden körülmények között 
történő fenntartására irányuló eljárások 
és rendelkezések megállapítása;
- a nukleáris létesítmények tervezésének 
és megfelelő minőségének ellenőrzése;
- a felhasznált, előállított vagy tárolt 
valamennyi radioaktív anyag biztonságos 
ellenőrzésének biztosítása;
- a keletkezett valamennyi radioaktív 
hulladék biztonságos ellenőrzésének 
biztosítása.
a nukleáris létesítmény biztonságával 
kapcsolatos felelősség teljesítése 
érdekében.
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E felelősségeket a szabályozó testület által 
megállapított vagy jóváhagyott, 
alkalmazandó biztonsági célkitűzésekkel 
és követelményekkel összhangban kell 
teljesíteni, teljesítésüket pedig irányítási 
rendszer végrehajtásán keresztül kell 
biztosítani.
2. elv: Vezetés és irányítás a biztonság 
tekintetében
A nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
valamennyi szervezetben létre kell hozni 
és fenn kell tartani a biztonság 
tekintetében a tényleges vezetést és 
irányítást.
2.1 Tényleges irányítási rendszert kell 
végrehajtani és fenntartani, amelynek 
tartalmaznia kell valamennyi irányítási 
elemet, hogy a biztonsági követelményeket 
más követelményekkel – többek között az 
emberi teljesítményre, a minőségre és 
biztonságra vonatkozókkal – koherens 
módon állapítsák meg és alkalmazzák, 
továbbá hogy a biztonságot ne 
veszélyeztessék más követelményekkel 
vagy igényekkel.
Az irányítási rendszernek biztosítania kell 
továbbá a biztonsági kultúra 
előmozdítását, a biztonsági teljesítmény 
rendszeres értékelését és a 
tapasztalatokból levont következtetések 
alkalmazását.
2.2 Az irányítási rendszernek tartalmaznia 
kell a valamennyi érintett szervezet és 
személy biztonságával kapcsolatos 
hozzáállásra és magatartásra irányadó 
biztonsági kultúrát. A biztonsági kultúra 
az alábbiakra terjed ki:
- a biztonság iránti egyéni és kollektív 
elkötelezettség az irányítás és a személyzet 
részéről, valamennyi szinten;
- minden szinten a szervezetek és 
személyek elszámoltathatósága a 
biztonság tekintetében;
- a biztonság tekintetében egy kérdező és 
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tanuló jellegű hozzáállás ösztönzésére, 
valamint a megelégedettségtől való 
eltántorításra irányuló intézkedések.
2.3 Az irányítási rendszerben lényeges 
tényező a valamennyi szinten elhelyezkedő 
személyek technológiával és 
szervezetekkel kapcsolatos kölcsönhatásai 
teljes skálájának elismerése. A biztonsági, 
jelentős emberi és a szervezeti 
mulasztások megelőzése érdekében az 
emberi tényezőket figyelembe kell venni, a 
megfelelő teljesítményt és a helyes 
gyakorlatokat pedig támogatni kell.
3. elv: Biztonsági értékelés
A nukleáris létesítmény üzembe helyezése 
előtt és teljes élettartama alatt átfogó és 
rendszeres biztonsági értékeléseket kell 
végezni. A nukleáris létesítményből eredő 
potenciális kockázatok nagyságrendjét 
figyelembe vevő, fokozatos megközelítést 
kell alkalmazni.
3.1 A szabályozó testület a nukleáris 
létesítmények mindegyike tekintetében 
megkövetel egy fokozatos megközelítéssel 
összhangban lévő, nukleáris biztonságra 
vonatkozó értékelést. Ez a biztonsági 
értékelés a rendes üzemeltetés és 
hatásainak, a mulasztások esetleges 
felmerülési módjainak, valamint az ilyen 
mulasztások következményeinek 
rendszeres elemzéséből áll. A biztonsági 
értékelések kiterjednek a veszély 
kezeléséhez szükséges biztonsági 
intézkedésekre, a tervezést és a kialakított 
biztonsági jellemzőket pedig értékelik 
annak bizonyítása érdekében, hogy 
megfelelnek az azoktól elvárt biztonsági 
funkcióknak. Amennyiben ellenőrzési 
intézkedésekre vagy üzemeltetői 
intézkedésekre van szükség a biztonság 
fenntartásához, egy kezdeti biztonsági 
értékelést kell elvégezni annak bizonyítása 
érdekében, hogy a megtett intézkedések 
szilárdak és azokra támaszkodni lehet. 
Egy nukleáris létesítményre csak akkor 
adhat engedélyt a tagállam, ha a 
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szabályozó testület megelégedésére 
bizonyították azt, hogy a javasolt 
biztonsági intézkedések megfelelőek.
3.2 A létesítményekre és tevékenységekre 
vonatkozó biztonsági értékelés folyamatát 
később, a működés során teljes egészében 
vagy részben megismétlik a megváltozott 
körülmények (mint például új előírások 
alkalmazása, illetve tudományos és 
technológiai fejlesztések), az üzemeltetési 
tapasztalattal kapcsolatos visszajelzés, 
változások, valamint az elöregedés 
hatásainak figyelembe vétele érdekében. A 
hosszú időn keresztül történő működés 
tekintetében az értékeléseket szükség 
esetén felülvizsgálják és megismétlik. Az 
ilyen működés folytatása ezektől az újbóli 
értékelésektől függ, amelyek bizonyítják, 
hogy a biztonsági intézkedések továbbra is 
megfelelőek.
3.3 Az előírt biztonsági értékelésben meg 
kell határozni és elemezni kell a 
balesetekhez vezető eseményeket (egy 
olyan kezdőesemény, amely baleseti 
feltételekhez vezethet), és intézkedéseket 
kell tenni a balesetek előfordulásának 
megakadályozása érdekében. 
3.4 A biztonság további fokozása 
érdekében eljárásokat kell életbe léptetni a 
saját és más létesítményekben szerzett 
működési tapasztalatokkal – beleértve a 
kezdőeseményeket, a balesetekhez vezető 
eseményeket, a „kvázi-baleseteket”, a 
baleseteket és a nem engedélyezett 
cselekményeket is – kapcsolatos 
visszajelzés és elemzése érdekében a 
tanulságok levonása, megosztása és az 
azokkal kapcsolatos cselekvések megtétele 
céljából.
4. elv: A biztonság optimalizálása
A tagállamok biztosítják, hogy a nukleáris 
létesítményeket optimalizálják annak 
érdekében, hogy az a működtetésük 
indokolatlan korlátozása nélkül az 
ésszerűen elérhető, legmagasabb szintű 
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biztonságot nyújtsa.
4.1 A védelem optimalizálása azt igényli, 
hogy megítéljék többek között az alábbi, 
különféle tényezők viszonylagos 
jelentőségét:
- az előrelátható események és az azokból 
eredő következmények előfordulásának 
valószínűsége;
- a sugárzási dózisok nagyságrendje és 
eloszlása;
- a sugárzási kockázatokból felmerülő 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
tényezők.
- A védelem optimalizálása azt is jelenti, 
hogy helyes gyakorlatokat és józan észt 
használnak a sugárzási kockázatok 
elkerülése érdekében, amennyiben az a 
mindennapi tevékenységekben 
megvalósítható.
5. elv: Megelőzés és csökkentés
A tagállamok biztosítják, hogy nukleáris 
létesítményeikben a nukleáris események 
és balesetek megelőzése és csökkentése 
érdekében minden gyakorlati erőfeszítést 
meg kell tenni.
5.1 A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyek jogosultjai minden gyakorlati 
erőfeszítést megtesznek
- az esetlegesen az ellenőrzés elvesztéséhez 
vezető rendellenes feltételek vagy 
események előfordulásának megelőzésére;
- az előforduló rendellenes feltételek vagy 
események fokozódásának megelőzésére; 
és
- egy baleset káros következményeinek 
csökkentésére.
a „mélyreható védelem” végrehajtása 
révén.
5.2 A mélyreható védelem fogalmának 
alkalmazása biztosítja, hogy egyetlen 
műszaki, emberi vagy szervezeti mulasztás 
sem vezethet káros hatásokhoz, valamint 
hogy nagyon csekély a valószínűsége a 
mulasztások olyan kombinációinak, 
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amelyek jelentős káros hatásokhoz 
vezethetnek.
5.3 A mélyreható védelmet elsősorban 
számos, egymást követő és független 
védelmi szint kombinációján keresztül 
valósítják meg, amely szinteknek kudarcot 
kellene vallaniuk azelőtt, hogy az 
embereket vagy a környezetet káros 
hatások érnék. A mélyreható védelem 
szintjei a következőket foglalják magukba:
- a helyszín megfelelő megválasztása
- a nukleáris létesítmény megfelelő 
megtervezése, amely a következőkből áll
jó minőségű tervezés és építés
az alkatrészek és felszerelések magas fokú 
megbízhatósága
Ellenőrzés, korlátozó és védelmi 
rendszerek és felügyeleti jellemzők;
- megfelelő szervezés
A biztonsági kultúra iránti erőteljes 
irányítási elkötelezettséggel rendelkező, 
tényleges irányítási rendszer
átfogó működtetési eljárások és
gyakorlatok
Átfogó balesetkezelési eljárások
Vészhelyzeti készenléti rendelkezések
6. elv: Vészhelyzeti készenlét és reakció
A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/29/Euratom irányelvnek megfelelően 
rendelkezéseket hoznak a nukleáris 
létesítmények tekintetében a vészhelyzeti 
készenlétre és reakcióra vonatkozóan.

Or. xm

Indokolás

A NAÜ biztonsági alapelvei és a nukleáris biztonságról szóló egyezmény az irányelvben 
javasolt tevékenységek, illetve létesítmények eltérő körére vonatkozik. A melléklet tartalmazza 
a NAÜ azon biztonsági alapelveit és a nukleáris biztonságról szóló egyezménynek az ezen 
irányelv szempontjából releváns és az uniós összefüggéshez igazított azon elveit, amelyekre ez 
a javaslat kiterjed. A NAÜ biztonsági alapelveinek és a nukleáris biztonságról szóló 
egyezmény kiigazításakor a 6. cikk (1) bekezdésének egy másik módosításban javasolt 
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egyértelművé tételét a melléklethez kell kapcsolni.

Módosítás 179
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
LEÁLLÍTÁSI ALAPOK

Az ezen irányelv 8a. cikkében említett 
leállítási alapokra a következő 
minimumkövetelményeket kell 
alkalmazni:
1. Az alapokat a nukleáris létesítmények 
üzemeltetői által a létesítmények 
üzemeltetése során adott 
hozzájárulásokból kell létrehozni a 
források olyan szintjének elérése 
érdekében, amely a végleges leállításkor 
elegendő a leállítással és a 2. pontban 
meghatározott hulladékkezeléssel 
kapcsolatos valamennyi kiadás 
fedezéséhez.
2. Az alaphoz való hozzájárulásokat a 
létesítmény becsült élettartamának, 
valamint a leállításnak és a radioaktív 
hulladék tekintetében kiválasztott kezelési 
stratégiáknak megfelelően oly módon 
nyújtják, hogy azok fedezzék különösen a 
létesítmény leállítását; a létesítmény 
leállításakor keletkező hagyományos és 
radioaktív hulladék biztonságos, hosszú 
távú kezelését; továbbá a nukleáris 
atomerőművekből származó kiégett 
fűtőelemek, valamint a működési 
költségként még nem teljes mértékben 
fedezett, további feldolgozási műveletekből 
származó hulladék biztonságos, hosszú 
távú kezelését.
3. Az alapok eszközeit a leállítási 
menetrendnek és a hulladékkezelési 
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kötelezettségeknek, valamint a 2. pontban 
meghatározott költségeknek megfelelő 
likviditást biztosító módon kell kezelni.
4. Az alapok eszközeit kizárólag a 2. 
pontban meghatározott költségek 
fedezésére lehet felhasználni a leállítási 
stratégiával összhangban, más célokra azt 
nem szabad felhasználni. E célból a
leállítási alapokat megfelelően, saját jogi 
személyiséggel rendelkezőként, a 
létesítmény üzemeltetőjétől 
elkülönülőként alapítják.
5. Egy olyan nukleáris létesítmény
esetében, amelynek működése az ezen 
irányelv 14. cikkében meghatározott 
jogalkotási, szabályozási és közigazgatási 
rendelkezések hatálybalépése előtt vagy az 
e rendelkezések hatálybalépésétől 
számított [meghatározandó időszakon] 
belül áll le, az ezen irányelvben előírt 
leállítási alapok létrehozásától eltérő 
megközelítések is alkalmazhatók. Egy 
olyan nukleáris létesítmény esetében, 
amelynek működése az ezen irányelv 14. 
cikkében meghatározott jogalkotási, 
szabályozási és közigazgatási 
rendelkezések hatálybalépése előtt vagy az 
e rendelkezések hatálybalépésétől 
számított [meghatározandó időszakon] 
belül áll le, az ezen irányelvben előírt 
leállítási és hulladékkezelési alapok 
létrehozásától eltérő megközelítések is 
alkalmazhatók.
6. A tagállamok meghatározzák azt a 
módszert, amellyel a leállításhoz és 
hulladékkezeléshez szükséges, az ezen 
irányelv végrehajtása érdekében megtett 
intézkedések hatálybalépése előtt az 
üzemeltető által már összegyűjtött 
források átutalhatók. Ezekre az 
átutalásokra legalább a 12. cikkben 
meghatározott időponttól számított 3 éven 
belül kerül sor.

Or. en
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Indokolás

Már 2002 márciusában a villamosenergia-piaci irányelv első olvasatában jelezte a 
Parlament, hogy a leállítási és hulladékkezelési alapok kezelése hatással van a 
villamosenergia-piac működésére, az olyan közszolgáltatóknál esetlegesen jelentkező 
pénzügyi előnyök miatt, amelyek a piaci felvásárlások céljából hozzáféréssel rendelkeznek 
leállítási és hulladékkezelési alapjaikhoz. Következésképpen egyértelműbb iránymutatásokat 
és megfelelési mechanizmusokat kell megállapítani az EK-Szerződés alapján e piaci torzulás 
megszüntetése érdekében.
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