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PR_CNS_art51am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nukleáris biztonsági közösségi keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi (Euratom) 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0790),

– tekintettel az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0026/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom-
Szerződés 119. cikkének második bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha az általa jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) alapelvei és
követelményei olyan gyakorlati 
keretrendszert alkotnak, amelyen a nemzeti 
biztonsági követelményeknek indokolt 
alapulniuk. A tagállamok jelentősen 
hozzájárultak az említett alapelvek és
követelmények kidolgozásához. 

(10) A Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) alapelvei,
követelményei és iránymutatásai olyan 
szabálycsomagot és gyakorlati 
keretrendszert alkotnak, amelyen a nemzeti 
biztonsági követelményeknek indokolt 
alapulniuk. A tagállamok jelentősen 
hozzájárultak az említett alapelvek, 
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követelmények és iránymutatások 
kidolgozásához. E szabályoknak 
tükrözniük kell a biztonsági 
követelmények tekintetében meglévő 
legjobb nemzetközi gyakorlatot és 
ennélfogva a közösségi jogalkotás 
számára jó alapot képeznek. Ezek nem 
vezethetők be a közösségi jogba a NAÜ 
SF-1. sz. biztonsági előírás-sorozatára 
(2006) az irányelvben történő egyszerű 
hivatkozással. Az irányelvet ezért ki kell 
egészíteni egy, az alapvető biztonsági 
elveket tartalmazó melléklettel.

Or. en

Indokolás

A NAÜ biztonsági elvei – mivel azok kötelező jogi erő nélküli, puszta ajánlások – nem 
vezethetők be a közösségi jogba a NAÜ SF-1. sz. biztonsági előírás-sorozatára (2006) az 
irányelvben történő egyszerű hivatkozással. Az irányelvet ezért ki kell egészíteni egy, az 
alapvető biztonsági elveket tartalmazó melléklettel. Ez a megközelítés jelenti a közösségi 
szintű szabályozás fokozott bizonyosságának egyértelmű előnyét és jogalappal szolgálna ezen 
elvek végrehajtására.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az információkhoz való hozzáférés, 
a nyilvánosság részvétele és az 
átláthatóság érdekében a tagállamoknak 
meg kell tenniük minden megfelelő 
intézkedést, hogy végrehajtsák az olyan 
nemzetközi egyezményekben megállapított 
kötelezettségeket, amelyek már előírják a 
nemzeti, nemzetközi és határokon átnyúló 
összefüggésben a szükséges 
követelményeket, mint amilyen a
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
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biztosításáról szóló egyezmény (az 1998. 
június 25-i Aarhusi Egyezmény)1.
---------------------------------------------------------------
1 HL L 124., 2005.5.17., 1.o.; HL L 164., 
2006.6.16., 17.o. és az 1367/2006/EK rendelet, HL 
L 264., 2006.09.25., 13.o.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat 5. cikkében szereplő átláthatósági rendelkezésekkel kapcsolatban.

Módosítás 3

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 eredményes 
szabályozását biztosítandó a 
tagállamoknak a nukleáris biztonsági 
kérdésekre vonatkozó döntések 
indokolatlan befolyásolására alkalmas 
érdekektől független hatóságként működő 
szabályozó testületeket kell létrehozniuk. A 
szabályozó testületeket feladataik ellátására 
megfelelő hatáskörrel ruházzák fel, és 
megfelelő erőforrásokat biztosítanak 
számukra.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (1) bekezdésére vonatkozó 20. módosítással kapcsolatban, amelyet az előadó a 
szabályozó testület függetlenségére vonatkozóan vezetett be.
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Módosítás 4

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 felügyeletéért felelős 
szabályozó testületek egymással elsősorban 
a nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoport közvetítésével 
működnek együtt. A magas szintű 
munkacsoport tíz elvet határozott meg a 
nukleáris biztonság szabályozására, 
amelyek fontosak ezzel az irányelvvel 
összefüggésben. 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 5

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 
biztonsági közösségi keretrendszer
létrehozása, továbbá a nemzeti szabályozó 
testületek szerepének bővítése.

Or. en

Indokolás

Célszerűbb már az első cikkben egyértelműen meghatározni az irányelv megközelítését, 
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amelynek célja a nukleáris biztonságra irányuló jogalkotási keret létrehozása az Európai 
Unióban.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Ezt az irányelvet olyan nukleáris 
létesítmények tervezésére, helyének 
kiválasztására, megépítésére, 
karbantartására, működtetésére és 
leszerelésére kell alkalmazni– 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.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv célja, hogy egy közös keretet hozzon létre a NAÜ biztonsági elveinek egy 
mellékletben történő szerepeltetésével, hangsúlyozni kell, hogy a tagállamoknak alkalmazniuk 
kell az ezen irányelvben leírtakat.

Módosítás 7

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 
és radioaktív hulladék tárolására szolgáló 
létesítmény, dúsító üzem vagy 
újrafeldolgozó létesítmény;

Or. en
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Módosítás 8

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”: egy tagállam 
által a szabályozási folyamat 
lefolytatására – többek között az 
engedélyezésre, ezáltal pedig a nukleáris 
biztonság, a sugárzásbiztonság, radioaktív 
hulladék biztonsága és a szállítási 
biztonság szabályozására – kijelölt, 
joghatósággal rendelkező hatóság vagy 
hatóságok összessége;

Or. en

Indokolás

A felelősséget egyértelműen a nukleáris létesítmények biztonsági aspektusainak 
szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős szabályozó testülethez kell rendelni. Ez a folyamat 
eltér a hatáskörrel rendelkező nemzeti vagy kormányzati hatóságok felelősségébe tartozó
engedélyezési rendszerektől.

Módosítás 9

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 kormány vagy az 
adott kormány által jóváhagyott nemzeti 
hatóság 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
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Indokolás

Lásd a 2. cikk (8) pontjára vonatkozó 8. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 10

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 6. cikk (2) bekezdésében szereplő rendelkezés tekintetében azt kell meghatározni, hogy 
mikor vezethetők be új követelmények, különösen a biztonsági tervezési aspektusokkal 
kapcsolatban. A működési engedély a szabályozási folyamat végén következik, amikor az 
építés már befejeződött, a biztonsági dokumentáció felülvizsgálata pedig aligha tervezhető.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris létesítmények biztonságáért 
viselt felelősség és e biztonság kerete

A nukleáris létesítmények biztonságára 
vonatkozó jogi keret

Or. en

Indokolás

A jelen helyzetben a módosított 3. cikk a javaslat 3., 4., 8. és 10. cikkének átdolgozása, és a 
tagállamok azon kötelezettségére vonatkozik, hogy a nukleáris létesítmények szabályozását és 
felügyeletét biztosító jogszabályi és szabályozási keretet fogadjanak el. Ez a következőkre 
terjed ki: i. egy megfelelő szabályozási keret, amely rendelkezik különösen a nemzeti
biztonsági követelményekről, engedélyezési rendszerről és szabályozási ellenőrzésekről, 
valamint a tagállamok azon jogáról, hogy szigorúbb biztonsági intézkedéseket írhatnak elő;
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ii. a biztonságpolitikák tekintetében biztosított prioritás; iii. a meglévő szabályozási keret és a 
működő szabályozó testület szakértői felülvizsgálata.

Módosítás 12

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.

törölve

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

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdésére (új) vonatkozó 33. módosításban bevezetett rendelkezéseket.

Módosítás 13

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 

(1) 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 
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rendszeréről és a létesítmények engedély 
nélküli működésének betiltásáról, valamint 
a rendszeres vizsgálat rendszeréről, 
ideértve a szükséges végrehajtást is.

rendszeréről és a létesítmények engedély 
nélküli működésének betiltásáról, valamint 
az engedély felfüggesztésén, módosításán 
vagy visszavonásán keresztüli rendszeres 
vizsgálat rendszeréről, ideértve a szükséges 
végrehajtást is.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk címére vonatkozó 11. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nukleáris létesítmény működési 
engedélyének visszavonására irányuló 
jogszabályokat hoznak arra az esetre, ha 
az engedély feltételeinek súlyos 
megszegésére kerül sor.

Or. en

(A 8. cikk (2) bekezdéséből eredő, részben átdolgozott, új módosítás)

Indokolás

Lásd a 3. cikk címére vonatkozó 11. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nukleáris létesítményekhez közvetlen 
kapcsolódó tevékenységeket végző 
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valamennyi szervezet olyan politikákat 
dolgoz ki, amelyek kellő prioritást 
biztosítanak a nukleáris biztonságnak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk címére vonatkozó 11. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó testületet és a nemzeti 
szabályozási rendszert legalább tízévente 
nemzetközi szakértői felülvizsgálatnak 
vetik alá, amelynek célja a szabályozási 
infrastruktúra folyamatos javítása.
A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
nemzetközi szakértői felülvizsgálat 
eredményeiről.

Or. en

(A 4. cikk (5) bekezdéséből eredő, részben átdolgozott, új módosítás)

Indokolás

A nemzetközi szakértői felülvizsgálatok lehetővé teszik a tagállamok és szabályozó testületeik
számára, hogy kicseréljék a legjobb szabályozási gyakorlatokat és kidolgozzák a nemzetközi 
és az európai közösségi követelmények közös felfogását. Ez hozzájárulna a biztonsági 
követelmények  közösségi szintű harmonizációjának fokozásához és a Közösségben a 
nukleáris biztonság folyamatos javulásához. Ekként pedig a Bizottságot folyamatosan 
tájékoztatni kell a szakértői felülvizsgálatok eredményeiről.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A tagállamok az irányelvben 
meghatározottaknál szigorúbb biztonsági 
intézkedéseket is megállapíthatnak.

Or. en

(Az új módosítás teljes egészében a 10. cikkből származik)

Indokolás

Lásd a 3. cikk címére vonatkozó 11. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabályozó testületek A szabályozó testületek kijelölése és 
felelőssége

Or. en

Indokolás

Az átdolgozott 4. cikk a szabályozó testületre, annak feladataira, forrásaira és hatásköreire 
vonatkozik. Különösen a szabályozó testületnek a kormányok és a nukleáris iparpolitika 
tekintetében meglévő függetlenségét kell egyértelműen megerősíteni és továbbfejleszteni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok kijelölik a nukleáris 
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létesítmények biztonságának 
szabályozásáért, felügyeletéért és 
értékeléséért felelős nemzeti szabályozó 
testületet.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk címére vonatkozó 18. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 20

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 – szabályozási 
feladatainak elvégzése során –
ténylegesen független bármely olyan 
szervezettől, amelynek feladata a nukleáris 
létesítmények támogatása, működtetése, 
továbbá a társadalmi előnyök indokolása, 
illetve hogy mentes a biztonsági 
kérdésekre vonatkozó döntéseket adott 
esetben érintő bármiféle indokolatlan 
befolyástól. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelvvel rájuk 
ruházott feladatok elvégzésekor a
szabályozó testület jogilag elkülönül, 
funkcionálisan pedig független bármely 
köz- vagy magánjogi jogalanytól, továbbá 
hogy személyzete és az irányításáért 
felelős személyek a piaci érdekektől 
függetlenül járnak el, valamint hogy nem 
kérnek és nem fogadnak el utasítást sem 
kormánytól, sem közjogi jogalanytól.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk címére vonatkozó 18. módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás 21

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 tagállamok biztosítják, hogy 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, hogy az 
alkalmazandó biztonsági követelmények 
és engedélyezési feltételek teljesülnek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk címére vonatkozó 18. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 22

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. cikk (8) pontjára vonatkozó 8. módosításhoz fűzött indokolást, valamint a 4. cikk 
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(3a) bekezdésére (új) vonatkozó 23. módosítással bevezetett rendelkezéseket.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó testület nukleáris biztonságra 
vonatkozó értékeléseket, vizsgálatokat, 
ellenőrzéseket folytat és – ha szükséges –
végrehajtási intézkedéseket foganatosít a 
nukleáris létesítményekben azok teljes 
üzemi élettartama alatt, beleértve a 
leszerelés időszakát is.

Or. en

(A 8. cikk (1) bekezdéséből eredő, részben átdolgozott, új módosítás)

Indokolás

Lásd a 4. cikk címére vonatkozó 18. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

(A 8. cikk (3) bekezdéséből eredő, részben átdolgozott, új módosítás)
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Indokolás

Lásd a 4. cikk címére vonatkozó 18. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 25

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

Indokolás

Lásd a 7. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 35. módosítással újból bevezetett rendelkezéseket.

Módosítás 26

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

Lásd a 3. cikk (2c) bekezdésére vonatkozó 16. módosítással újból bevezetett, a tagállamok 
által megállapított jogi keretről szóló rendelkezéseket.



PE418.351v01-00 20/41 PR\764148HU.doc

HU

Módosítás 27

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 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 
jogszabályokkal és nemzetközi 
kötelezettségekkel.

Or. en

Módosítás 28

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, tervezése, megépítése, 
működtetése és leszerelése tekintetében a 
tagállamok alkalmazzák a NAÜ 
mellékletben meghatározott biztonsági 
alapelveit (NAÜ biztonsági alapelvek: 
biztonsági alapelvek, a NAÜ biztonsági 
normái, SF-1 sorozat, 2006), és 
alkalmazzák a nukleáris biztonságról szóló 
egyezményben foglalt kötelezettségeket és 
követelményeket 1.
________________________________________________________________

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

Or. en
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Indokolás

Lásd a (10) preambulumbekezdést. Az irányelvben egy nem kötelező jogi aktusra való 
hivatkozás nem jár az annak kötelezővé tételét kiváltó hatással. Az alapvető biztonsági elvek 
tartalmának kötelezővé tétele érdekében annak rendelkezéseit egy kötelező erejű jogi aktus 
részeként kell meghatározni. Egy, az alapvető biztonsági elvek rendelkezéseit tartalmazó 
melléklet lehetővé tenné, hogy: i. az összhangban legyen az EP, a Tanács és a Bizottság által 
a közösségi intézményeken belül a jogszabályok kidolgozásával foglalkozó személyekre 
vonatkozó közös gyakorlati iránymutatással; ii. biztosítsa a szöveg jogbiztonságát a NAÜ fent 
említett elveire való állandó hivatkozással.

Módosítás 29

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének első albekezdésére vonatkozó 28. módosításhoz fűzött 
indokolást.
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Módosítás 30

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 építési 
engedélye tekintetében a tagállamok 
törekszenek további biztonsági 
követelmények kialakítására, amelyek 
tükrözik a már meglévő reaktorok 
működtetésével kapcsolatos tapasztalat, a
működő üzemek biztonsági elemzéseiből 
nyert betekintés, a csúcstechnológiai
módszerek és technológiák, valamint a 
biztonsági kutatás eredményeinek 
folyamatos javítását..

Or. en

Indokolás

A technológiák és a biztonsági előírások javulásával a nukleáris létesítményekre vonatkozó
biztonsági követelményeknek is folyamatosan erősödniük kell. A nukleáris létesítményekben a 
biztonsági szintnek a legmagasabb szintek felé kell haladnia annak érdekében, hogy 
mindenkor a lehető legjobb biztonságot lehessen elérni. A WENRA által az új nukleáris 
reaktor tekintetében kidolgozott biztonsági szintekre való hivatkozás nem építhető be az 
irányelv velejébe, mivel a jövőbeli reaktorokra vonatkozó közös biztonsági referenciaszintek 
még nincsenek részletesen kidolgozva. Az EB nem kötelezheti a tagállamokat azok 
végrehajtására.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyek jogosultjainak 
kötelezettségei 

Az engedélyek jogosultjainak felelőssége

Or. en
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Indokolás

Az átdolgozott és átszervezett cikk az engedélyek jogosultjainak felelősségére vonatkozik: a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nukleáris létesítmény biztonsága tekintetében az 
elsődleges felelősség az engedély jogosultjáé, valamint kötelesek meghozni a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az engedély jogosultja teljesítse
felelősségét.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nukleáris létesítmény biztonságáért az 
engedély jogosultja viseli az elsődleges 
felelősséget annak üzemi élettartama 
során. Az engedély jogosultjának ezen 
felelőssége át nem ruházható.

Or. en

(A 3. cikk (1) és (2) bekezdéséből eredő, részben átdolgozott, új módosítás)

Módosítás 33

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 tervezhetik és 
építhetik meg, működtethetik és szerelhetik 
le.

Or. en
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Módosítás 34

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) A tagállamok biztosítják, hogy az
engedélyek jogosultjai a szabályozó 
hatóság által rendszeresen ellenőrzött 
irányítási rendszereket hoznak létre és 
valósítanak meg.

Or. en

Módosítás 35

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) A tagállamok biztosítják, hogy az
engedélyek jogosultjai megfelelő pénzügyi 
és humán erőforrásokat irányoznak elő 
kötelezettségeik teljesítéséhez. Az engedély 
jogosultja személyzetének megfelelő 
képesítéssel kell rendelkeznie a nukleáris 
biztonság szempontjából lényeges, 
valamennyi tevékenységre.

Or. en

Módosítás 36

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 

törölve
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azok teljes üzemi élettartama alatt, 
beleértve a leszerelés időszakát is.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk (3a) bekezdésére (új) vonatkozó 23. módosítással újból bevezetett 
rendelkezéseket.

Módosítás 37

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk (2a) bekezdésére (új) vonatkozó 14. módosítással újból bevezetett 
rendelkezéseket.

Módosítás 38

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.

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a 4. cikk (3b) bekezdésére (új) vonatkozó 24. módosítással újból bevezetett 
rendelkezéseket.

Módosítás 39

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 biztosítják, hogy – ha 
szükséges – országok közötti 
együttműködés keretében, nemzeti szinten 
gondoskodnak megfelelő oktatási és 
képzési lehetőségekről a nukleáris 
biztonság terén való folyamatos és alap-, 
elméleti és gyakorlati képzés érdekében.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az irányelvben 
meghatározottaknál szigorúbb biztonsági 
intézkedéseket is megállapíthatnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk (2d) bekezdésére (új) vonatkozó 17. módosítással bevezetett, a tagállamok által 
megállapított jogi keretről szóló rendelkezéseket, beleértve a tagállamok azon jogát is, hogy 
szigorúbb követelményeket is előírhatnak.
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Módosítás 41

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 a nukleáris biztonságról 
szóló egyezmény szerinti felülvizsgálati 
ülések keretében benyújtott nemzeti 
jelentéseikkel egyidejűleg és az azokéval 
azonos gyakoriság mellett jelentést tesznek
a Bizottságnak ennek az irányelvnek a 
végrehajtásáról. E jelentés alapján a 
Bizottság 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

Indokolás

i. Biztosítani kell a megfelelő koordinációt a tagállamok által a nukleáris biztonságról szóló 
egyezmény megfelelő rendelkezései alapján készített jelentésekkel.
ii. Az irányelv végrehajtása tekintetében létfontosságú a nyomon követés, a jelentéstétel és az 
átláthatóság. Ez elengedhetetlen az EP Euratom-Szerződés III. fejezete szerinti ügyekbe való 
bevonásának biztosításához és különösen annak lehetővé tételéhez, hogy az EP-t megfelelően 
tájékoztassák.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
 Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
BIZTONSÁGI ELVEK1

1. elv: Felelősség a biztonságért - A 
tagállamok biztosítják, hogy a nukleáris 
létesítmény biztonságáért az engedély 
jogosultja viseli az elsődleges felelősséget.
Minden egyes tagállam biztosítja, hogy az 
engedély jogosultja intézkedéseket 
fogadott el 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 megfelelő tervezés, továbbá a 
létesítmények és tevékenységek, valamint 
kapcsolódó felszereléseik megfelelő 
minőségének ellenőrzése;
- a felhasznált, előállított, tárolt vagy 
szállított radioaktív anyag biztonságos 
ellenőrzésének biztosítása;
- a keletkezett valamennyi radioaktív 
hulladék biztonságos ellenőrzésének 
biztosítása.
E felelősségeket a szabályozó testület által 
megállapított vagy jóváhagyott, 
alkalmazandó biztonsági célkitűzésekkel 
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és követelményekkel összhangban kell 
teljesíteni, teljesítésüket pedig irányítási 
rendszer végrehajtásán keresztül kell 
biztosítani.
Mivel a radioaktív hulladék kezelése 
számos emberi generáción ívelhet át, 
figyelemmel kell kísérni az engedély 
jogosultja (és a szabályozó) 
felelősségeinek betartását a jelenlegi és a 
valószínű jövőbeli működéssel
kapcsolatban. Rendelkezni kell a 
felelősségek folytonosságáról és a 
finanszírozási követelmények hosszú távú 
teljesítéséről.
[2. elv]
3. elv: Vezetés és irányítás a biztonság 
tekintetében – A nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos szervezetekben és 
létesítményekben létre kell hozni és fenn 
kell tartani a biztonság tekintetében a 
tényleges vezetést és irányítást
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatos 
vezetést egy adott szervezetben a 
legmagasabb szinteken kell szemléltetni. A 
biztonságot hatékony irányítási 
rendszerrel kell elérni és fenntartani. 
Ennek a rendszernek 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.
Az irányítási rendszernek tartalmaznia 
kell a valamennyi érintett szervezet és 
személy biztonságával kapcsolatos 
hozzáállásra és magatartásra irányadó 
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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.
Az irányítási rendszerben lényeges 
tényező a valamennyi szinten elhelyezkedő 
személyek technológiával és 
szervezetekkel kapcsolatos kölcsönhatásai 
teljes skálájának elismerése. Az emberi és 
a szervezeti mulasztások megelőzése 
érdekében az emberi tényezőket 
figyelembe kell venni, a megfelelő 
teljesítményt és a helyes gyakorlatokat 
pedig támogatni kell.
A szabályozó testület a nukleáris 
létesítmények mindegyike tekintetében 
megkövetel egy fokozatos megközelítéssel 
összhangban lévő, nukleáris biztonságra 
vonatkozó értékelést.
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 
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szilárdak és azokra támaszkodni lehet. 
Egy létesítmény csak akkor építhető meg 
és helyezhető üzembe, illetve egy 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha 
a szabályozó testület megelégedésére 
bizonyították azt, hogy a javasolt 
biztonsági intézkedések megfelelőek.
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 a szabályozó 
testület megelégedésére bizonyítják, hogy 
a biztonsági intézkedések továbbra is 
megfelelőek.
[4. elv]
5. elv: A védelem optimalizálása – A 
tagállamok biztosítják, hogy a védelmet 
optimalizálják annak érdekében, hogy az 
az ésszerűen elérhető, legmagasabb szintű 
biztonságot nyújtsa.
A létesítményekre és a
sugárzásveszélyekhez vezető 
tevékenységekre alkalmazott biztonsági 
intézkedések akkor tekinthetők 
optimalizáltnak, ha a létesítmény üzemi 
élettartama alatt vagy a tevékenység során 
ésszerűen elérhető, legmagasabb szintű 
biztonságot nyújtják, a felhasználás 
felesleges korlátozása nélkül.
Annak meghatározása érdekében, hogy a 
sugárzásveszélyek az ésszerűen elérhető 
legalacsonyabb szintűek-e, minden ilyen 
kockázatot előzetesen értékelni kell és a 
létesítmények üzemi élettartama során és 
a tevékenységek idején időszakonként újra 
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kell értékelni, függetlenül attól, hogy ezek 
a kockázatok a rendes működésből, illetve 
rendellenes vagy baleseti feltételekből 
erednek-e.
Amennyiben a kapcsolódó tevékenységek 
között vagy az azokhoz társuló kockázatok 
között kölcsönhatások vannak (például a 
létesítmények üzemi élettartamának és a 
tevékenységeknek a különböző szakaszai 
tekintetében, a különböző csoportok 
vonatkozásában meglévő kockázatok 
tekintetében, illetve a radioaktív 
hulladékkezelés során megtett különböző 
lépések tekintetében), ezeket szintén 
figyelembe kell venni. Az ismeretek terén 
meglévő bizonytalanságokat is figyelembe 
kell venni.
A védelem optimalizálása azt igényli, hogy 
megítéljék többek között az alábbi, 
különféle tényezők viszonylagos 
jelentőségét:
- a sugárzásnak esetlegesen kitett emberek 
(dolgozók és a nyilvánosság) száma;
- a sugárzásnak való kitettség 
valószínűsége az ilyen emberek esetében;
- a sugárzási dózisok nagyságrendje és 
eloszlása;
- az előre látható eseményekből eredő 
sugárzási kockázatok;
- 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.
Az engedély jogosultja által a biztonságra 
fordított forrásoknak, valamint a 
szabályozások hatályának,
szigorúságának és alkalmazásának 
arányosnak kell lennie a sugárzási 
kockázatok nagyságrendjével és az 
ellenőrzésre való alkalmasságukkal.
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Elképzelhető, hogy nincs szükség 
szabályozási ellenőrzésre, amennyiben ezt 
a sugárzási kockázatok nagyságrendje 
nem indokolja.
6. elv: A személyekre jelentett kockázatok 
korlátozása - A tagállamok biztosítják, 
hogy a sugárzási kockázatok ellenőrzésére 
irányuló intézkedések garantálják, hogy 
senkit sem veszélyeztet a sérülés 
elfogadhatatlan kockázata.
A védelem indokoltsága és optimalizálása 
önmagában nem garantálja, hogy senkit 
sem veszélyeztet a sérülés elfogadhatatlan 
kockázata. Következésképpen a sugárzási 
dózisokat és kockázatokat meghatározott 
határokon belül kell tartani.
Ennek megfelelően, mivel a dózishatárok
kockázathatárok az elfogadhatóság 
jogszerű felső határát képviselik, ezek 
önmagukban nem elegendőek a 
körülményeknek megfelelően elérhető 
legjobb védelem biztosításához, és ezért 
azokat a védelem optimalizálásával kell 
kiegészíteni. Ennélfogva mind a védelem 
optimalizálása, mind a dózisok és 
kockázatok személyek vonatkozásában 
történő korlátozása szükséges a kívánt 
biztonsági szint eléréséhez .
7. elv: A jelenlegi és jövőbeli generációk 
védelme – A jelenkor és a jövő embereit és 
környezetét védeni kell a sugárzási 
kockázatokkal szemben
A sugárzási kockázatok átléphetik a 
nemzeti határokat és hosszú ideig 
fennmaradhatnak. A mostani 
tevékenységek jelenlegi és jövőbeli 
esetleges következményeit figyelembe kell 
venni a sugárzási kockázatok
ellenőrzésére irányuló intézkedések 
megfelelőségének megítélésekor. 
Különösen:
- a biztonsági előírások nemcsak a helyi 
lakosságra, hanem a létesítményektől és
tevékenységektől távoli lakosságra is 
vonatkoznak.
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- amennyiben a hatások generációkon 
keresztül is átívelhetnek, a következő 
generációkat megfelelő védelemben kell 
részesíteni anélkül, hogy nekik kellene 
jelentős védintézkedéseket tenniük.
Mivel a sugárzásnak való kitettség emberi 
egészségre gyakorolt hatásait – noha 
vannak bizonytalanságok – viszonylag jól 
értjük, a sugárzás által a környezetre 
gyakorolt hatásokat még nem ennyire
alaposan vizsgálták. A jelenlegi
sugárzásvédelmi rendszer 
általánosságban biztosítja az emberi 
környezetben lévő ökoszisztémák 
megfelelő védelmét a sugárzásnak való
kitettség káros hatásaival szemben. A 
környezetvédelmi okokból megtett 
intézkedések általános célja az 
ökoszisztémák védelme az olyan 
sugárzásnak való kitettséggel szemben, 
amely egy faj populációira (ami eltér az 
egyedi szervezetektől) nézve hátrányos 
következményekkel járna.
A radioaktív hulladékot oly módon kell 
kezelni, hogy elkerülhető legyen az, hogy 
a jövőbeli generációkra felesleges terheket 
rójanak; azaz a hulladékot előállító 
generációknak meg kell találniuk és 
alkalmazniuk kell a hulladék hosszú távú 
kezelésére alkalmas, biztonságos, 
gyakorlatilag megvalósítható és környezeti 
szempontból elfogadható megoldásokat. A
radioaktív hulladék előállítását a 
gyakorlatilag megvalósítható 
legalacsonyabb szinten kell tartani olyan 
megfelelő tervezési intézkedések és 
eljárások révén, mint az anyag 
újrahasznosítása.
8. elv: Balesetmegelőzés – A tagállamok 
biztosítják, hogy a nukleáris vagy 
sugárzási balesetek megelőzése és 
csökkentése érdekében minden gyakorlati 
erőfeszítést meg kell tenni.
A létesítményekből és tevékenységekből 
eredő legkárosabb következmények a
nukleáris reaktormag, nukleáris 
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láncreakció, radioaktív forrás vagy más
sugárzási forrás feletti ellenőrzés 
elvesztéséből erednek. Következésképpen 
annak biztosítása érdekében, hogy a káros 
következményekkel járó baleset 
valószínűsége rendkívül alacsony legyen, 
intézkedéseket kell tenni az alábbiak 
érdekében:
- az esetlegesen az ellenőrzés elvesztéséhez 
vezető mulasztások vagy rendellenes 
feltételek (beleértve a biztonság 
megsértését is) előfordulásának 
megelőzése;
- az előforduló mulasztások vagy 
rendellenes feltételek fokozódásának 
megelőzése;
- a radioaktív forrás vagy más sugárzási 
forrás elvesztésének vagy az afeletti 
ellenőrzés elvesztésének megelőzése.
A baleseti következmények megelőzésének 
és csökkentésének elsődleges eszköze a 
„mélyreható védelem”. 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. Ha 
valamely védelmi szint vagy akadály 
kudarcot vallana, a következő szint vagy 
akadály áll rendelkezésre. Megfelelő 
megvalósítása esetén a mélyreható 
védelem biztosítja, hogy egyetlen műszaki, 
emberi vagy szervezeti mulasztás sem 
vezethet káros hatásokhoz, valamint hogy 
az esetlegesen jelentős káros hatásokhoz 
vezető mulasztások kombinációi csak 
rendkívül alacsony valószínűségűek. A 
különböző védelmi szintek egymástól 
független hatékonysága a mélyreható 
védelem egyik szükséges eleme.
A mélyreható védelmet a következők 
megfelelő kombinációja biztosítja:
- a biztonság iránti erőteljes irányítási 
elkötelezettséggel rendelkező, hatékony 
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irányítási rendszer és egy erőteljes 
biztonsági kultúra.
- a helyszín megfelelő megválasztása, 
valamint olyan megfelelő tervezési és 
mérnöki jellemzők beépítése, amelyek 
főként az alábbiak alkalmazásával 
biztosítják a biztonsági határokat, a 
sokféleséget és az elégségességet:
a) jó minőségű és megbízható tervezés, 
technológia és anyagok;
b) ellenőrzési, korlátozási és védelmi 
rendszerek és felügyeleti jellemzők;
c) az alapvető és megtervezett biztonsági 
jellemzők megfelelő kombinációja.
- átfogó működési eljárások és 
gyakorlatok, valamint balesetkezelési 
eljárások.
Előzetesen kell kidolgozni a 
balesetkezelési eljárásokat, hogy 
biztosítottak legyenek azok az eszközök, 
amelyekkel visszaszerezhető az ellenőrzés 
a nukleáris reaktormag, a nukleáris 
láncreakció vagy más sugárzási forrás
felett az ellenőrzés elvesztése esetén, 
valamint amelyekkel csökkenthetők a 
káros következmények.
[9. elv]
[10. elv]
------------------------------------------------------------------------------

1 A melléklet szövege hasonló a NAÜ SF-1. sz.
2006. évi alapvető biztonsági elveihez – Biztonsági 
alapelvek. Amennyiben a Biztonsági alapelvek
valamely eleme nem lényeges ezen irányelv 
tekintetében, annak számát zárójelben, jelképes 
bejegyzésként adták meg.

Or. en

Indokolás

A melléklet szövege hasonló a NAÜ SF-1. sz. 2006. évi alapvető biztonsági elveihez –
Biztonsági alapelvek, amelyeket hivatalosan átfogalmaztak, hogy rendelkezéseit a tagállami 
kötelezettségekhez igazítsák. Ezen túlmenően a NAÜ-nek csak azokat az elveit tartották meg, 
amelyek új rendelkezéseket vezetnek be – azaz olyan rendelkezéseket, amelyeknek a CNS-
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egyezményben nincs megfelelőjük vagy amelyekre nem vonatkozik már maga az irányelv vagy 
a közösségi jog, mint például a fent említett alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
szóló 96/29/EK irányelv.
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INDOKOLÁS

A Bizottság irányelvére irányuló javaslatnak az a célja, hogy újból elindítsa a nukleáris 
biztonsági közös uniós keretrendszer létrehozásának eredetileg 2003-ban megindított 
folyamatát. 

A célkitűzés egy olyan uniós nukleáris biztonsági keretrendszer megvalósítása, amely jó 
néhány működési célkitűzésen – azaz a nemzeti szabályozók szerepének növelésén, 
függetlenségük megerősítésén, valamint a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos
magas szintű átláthatóság biztosításán – alapul. Ez a javaslat magába foglalja a meglévő főbb 
nemzetközi jogi aktusok, például a nukleáris biztonságról szóló egyezmény elveit, továbbá a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által végzett biztonsági munkát.

Az előadó különösen üdvözli ezt a javaslatot, amely hozzájárul a jelenlegi európai jogi keret 
megerősítéséhez a nukleáris tevékenységek átláthatóságának és irányításának fokozása 
érdekében. Az EP következetesen felszólított1 arra, hogy a nukleáris biztonság, a radioaktív 
hulladék kezelése, valamint a nukleáris üzemek leszerelése terén szigorú jogszabályok 
kidolgozására és konkrét, közösségi szintű intézkedések elfogadására van szükség. Ez 
különösen fontos a nukleáris energia jelentősége miatt, amelyet 27 tagállamból 15-ben 
állítanak elő, és amely az EU villamosenergia-keresletének nagyjából egyharmadát elégíti ki. 
A nukleáris energia jelentősége valószínűleg növekszik figyelembe véve a nukleáris energia 
viszonylagos „újjászületését” – hat új reaktort építenek négy tagállamban –, és az erőművek
üzemi élettartamának növekedését és azt, hogy ez az egyik kulcstényezője egy független 
uniós energiapolitika megvalósításának és az éghajlatváltozás elleni küzdelem keretében a
CO2-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos cél teljesítésének.
E tekintetben az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy noha a tagállamok dönthetik el, hogy 
felveszik-e energia-összetételükbe a nukleáris energiát, az Európai Unió kulcsfontosságú 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy ez az energiaforrás fejlődjön, miközben arra – az 
Euratom-Szerződésen keresztül – korlátozó szabályok és szabályozási keret az irányadó. Mára 
vitathatatlanul megállapítást nyert, hogy a Bizottság az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke 
alapján hatáskörrel rendelkezik a nukleáris biztonság terén azzal a céllal, hogy „a lakosság és 
a munkavállalók egészségének védelme érdekében egységes biztonsági előírásokat állapítson
meg, és gondoskodjon azok alkalmazásáról”, amint ezt a Bíróság C-29/99. sz. Bizottság 
kontra Tanács ügyben hozott ítéletében2 is megerősítette.

Ezen túlmenően a Bizottság által fenntartott megközelítés kikövezi az utat a nukleáris 
biztonságra vonatkozó harmonizált előírásokról szóló jogszabály-csomag, valamint a 
tagállamok nukleáris biztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályainak keretét képező,
származtatott jogszabályok kidolgozása előtt. Ez a nukleáris biztonságra, a nukleáris anyagok 
                                               
1 Az európai nukleáris energiával kapcsolatban az Euratom 50 évének értékeléséről szóló Maldeikis-jelentés 
(A6-0129/2007, 2007. április 2.); a hagyományos energiaforrásokról és az energiatechnológiáról szóló Reul-
jelentés (A6-0348/2007, 2007. október 24.).

2 C-29/99. sz. ügy, az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa (EBHT 2002., I-
11221.o.)
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ellenőrzésére és a harmadik országoknak nyújtott segítségre vonatkozó, az Euratom szerinti 
együttműködési megállapodások tekintetében is létfontosságú annak biztosítása érdekében, 
hogy az összes nukleáris tevékenységet a legmagasabb biztonsági előírásokkal összhangban 
végezzék. Ez a javaslat ennélfogva megerősíti az Euratom által a nukleáris biztonság területén 
végzett hozzájárulás nemzetközi hitelességét.

AZ ELŐADÓ AJÁNLÁSAI

I – Politikai lehetőség:
A Bizottság által fenntartott politikai lehetőség olyan európai közösségi jogszabályok 
kidolgozásában áll, amelyek meghatározzák a NAÜ által már kidolgozott, meglévő 
nemzetközi szabályokra épülő közös keretrendszert, amely kiegészül az új nukleáris üzemekre 
vonatkozó további követelményekkel, azzal a céllal, hogy a nukleáris biztonság 
megvalósuljon, megmaradjon és folyamatosan javuljon a Közösségben. Ez a keret biztonsági 
elveket ír elő, és kötelezi a tagállamokat olyan jogalkotási és szabályozási keret elfogadására, 
amelyek főként a következők révén biztosítják a nukleáris létesítmények szabályozását és 
felügyeletét: nemzeti biztonsági követelmények kidolgozása, a nukleáris létesítmények
engedélyezési rendszere, független szabályozó testület, a nukleáris létesítmények 
felügyeletére, értékelésére és ellenőrzésére irányuló rendszer.

i. Az előadó általánosságban ki tud tartani e lehetőség mellett: ez a lehetőség teljes mértékben 
tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét egy olyan területen, ahol a tagállamok közös 
hatáskörökkel rendelkeznek. Ezen túlmenően elegendő rugalmasságot tesz lehetővé az 
irányelv végrehajtása során, biztosítva, hogy az (irányelvben említett) biztonsági elveket 
közösen határozzák meg és a tagállamokra hagyva a szükséges intézkedések elfogadásával 
kapcsolatos felelősséget, valamint a szigorúbb szabályok elfogadására irányuló szabadságot. 
Ez a megközelítés összhangban van a nukleáris létesítmények biztonságáért viselt felelősség 
elvével, miszerint egy független szabályozó testület ellenőrzése mellett az engedély jogosultja 
viseli az elsődleges felelősséget.

E tekintetben az előadó tehát a javaslattervezet szerkezetének átalakítása keretében egy 
apróbb javítást javasolna, amely jobban tükrözi a normák és a felelősségek hierarchiáját a 
következők között: a nemzeti szabályozási keret meghatározása; a független szabályozó 
testület szerepe; az elfogadandó elvek és követelmények, valamint az engedély jogosultjának 
felelőssége.

ii. Az előadó bízik abban, hogy ezzel egyidejűleg a keretirányelv a biztonsági elvek tényleges 
harmonizációját is előírja: a javaslat felkéri a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a NAÜ 
elveit, valamint tartsák be a NAÜ égisze alatt kötött, nukleáris biztonságról szóló egyezmény 
szerinti kötelezettségeket. Ez bizonyítja a Bizottság részéről annak elismerését, hogy a 
szükséges szabályok nemzetközi szinten már léteznek és azokat megfelelően dolgozták ki. 
Ezek jó alapot képeznek a közösségi jogszabályok számára, amelyek célja tehát annak 
tagállamok általi tényleges és egységes végrehajtásának biztosítása. 
Az előadó osztja továbbá azt a nézetet, hogy a NAÜ előírásai, módszerei és iránymutatásai a 
nemzetközi szintű, legjobb és elismert gyakorlatok szilárd keretét alkotják, amelyekből a 
legtöbb nemzeti követelmény ered. Ezek európai közösségi jogba való bevezetésének az a 
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célja, hogy biztosítsák a kötelezettségek uniós szintű teljesítését, valamint azt, hogy a 
Bizottság rendelkezzen a szükséges eszközökkel az említett szabályok tiszteletben tartásának 
ellenőrzéséhez és szankcionálásához, valamint annak biztosításához, hogy a nemzeti 
jogszabályok megfeleljenek az irányelv rendelkezéseinek.

II – A biztonsági szabályok harmonizációs folyamatának hitelessége
i. Az előadó aggódik a szabályozó testület tényleges függetlenségének biztosítása miatt.
A javasolt irányelv alapvető hozzáadott-értéke a szabályozó testület szerepének növelése a 
nemzeti jogszabályokban. Az előadó úgy véli, hogy a szabályozó testület szerepét jobban meg 
kell határozni, függetlenségét pedig fokozni kell. Ez biztosítaná legitimitását azáltal, hogy 
felruházzák valamennyi szükséges, sürgős intézkedés – beleértve egy nukleáris üzem 
tevékenységének felfüggesztését is – meghozatalára irányuló hatáskörökkel (lásd az 
átdolgozott 4. cikket).

ii. Az uniós szintű szabályozás jogbiztonsága
A NAÜ által meghatározott alapelvek, követelmények és iránymutatások olyan 
szabálycsomagot és a gyakorlatok olyan keretét képezi, amelyekre a közösségi jogszabályokat 
és a nemzeti biztonsági követelményeket alapozni kellene. Különösen, a Bizottság elismeri, 
hogy a NAÜ által 2006-ban közzétett 10 alapelv egy egységes elvrendszert képez és olyan 
alapot biztosít, amelyre a tagállamok biztonsági követelményeit építeni lehet. Azonban, mivel
ezek kötelező erővel nem rendelkező, puszta ajánlások, az előadó úgy véli, hogy ezeket nem 
lehet a közösségi jogba a NAÜ biztonsági előírássorozatára az irányelvben történő egyszerű 
hivatkozással bevezetni. Az előadó ezért azt javasolná, hogy az irányelv egészüljön ki egy, az 
alapvető biztonsági elveket tartalmazó melléklettel. Ez a megközelítés a közösségi szintű 
szabályozás fokozott bizonyosságának egyértelmű előnyét jelentené és jogalapot biztosítana 
az említett elvek végrehajtására, valamint hatékonnyá tenné az uniós szintű harmonizációt.
A CNS-egyezményből eredő kötelezettségek tekintetében az előadó üdvözli az irányelvben 
szereplő, a tagállamok által vállalt kötelezettségekre való közvetlen hivatkozást.
Az „új reaktorokkal” kapcsolatos biztonsági követelmények kiigazítása és további 
kidolgozása tekintetében a WENRA és a magas szintű munkacsoport részére biztosított szerep
nem egyértelmű. Az előadót kevésbé aggasztja az ilyen ad hoc csoportok jogállása (lévén, 
hogy a WENRA a nukleáris szabályozó hatóságok informális szövetsége), mint az, hogy a 
jövőbeli technológiákkal kapcsolatos biztonsági szintek és normák még nincsenek részletesen 
kidolgozva. Az irányelv aligha bocsáthatja előre e folyamat eredményeit és nem is kötelezheti 
a tagállamokat azok végrehajtására. Az előadó ezt a folyamatot a jogi bizonytalanság 
forrásának látja. A szubszidiaritás elvével összhangban az előadó lehetőség szerint azt 
javasolná, hogy ösztönözzék a tagállamokat a biztonsági előírások folyamatos javítására. 
Mivel azok figyelembe veszik a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatokat és a megszerzett 
legjobb tapasztalatot, valamint tükrözik a technológiai előrehaladást és fejlesztéseket, a 
harmonizáció egy versenyhelyzetet fog teremteni, hiszen a biztonsági előírások szintje
növekszik, a fejlesztéseket pedig folyamatosan valósítják meg.

III - Átláthatóság
i. Meg kell erősíteni a jelenlegi jogi keretet az átláthatóság és a nyilvánosság általi 
elfogadottság fokozása érdekében.
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Az előadó támogatja a vonatkozó nemzetközi egyezményekre való hivatkozást. Ezen a 
területen is előírások egész sorát dolgozták ki – például az Aarhusi Egyezményben vagy az 
Espoo-i Egyezményben – a tájékoztatáshoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele, 
valamint az átláthatóság biztosítása érdekében a nemzeti, nemzetközi vagy határokon átnyúló 
összefüggésben. A tagállamokat a kötelezettségeik végrehajtására kérve az irányelv 
felruházza a Bizottságot az annak biztosításához szükséges eszközökkel, hogy a tagállamok 
hatékonyan szervezzék meg a döntéshozatali folyamat, valamint a biztonság terén végzett 
ellenőrzések eredményeinek átláthatóságát.

ii. Az előadó úgy véli, hogy a nyomon követés, a jelentéstétel és az átláthatóság a 
keretirányelv alapvető elemeit képezik.
Az előadó hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az EP bevonását az Euratom-Szerződés 
rendelkezései szerinti ügyekbe, továbbá hogy különösen biztosítani kell az EP számára azokat 
az eszközöket, amelyek megfelelő tájékoztatásához, valamint a nukleáris biztonság terén 
végzett tevékenységek nyomon követéséhez szükségesek. 

A Bizottságnak megfelelően kell tájékoztatnia az EP-t az irányelv végrehajtására vonatkozó, a 
11. cikk értelmében elkészített rendszeres jelentések tekintetében, amelyeknek gyakoriságát a 
nukleáris biztonságról szóló egyezmény és felülvizsgálati eljárásának követelményeihez kell 
igazítani.
Mind a jelentések, mind pedig a szakértői felülvizsgálatok hozzájárulnak a legjobb 
gyakorlatok területeinek azonosításához és a Közösségben a nukleáris biztonság folyamatos 
javulásához. Az Európai Parlamentnek e folyamat részét kell képeznie.

A fent említett okok miatt az előadó a Bizottság javaslatának módosítását javasolja.
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