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RÖVID INDOKOLÁS

A tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapja az Euratom Szerződés. A javaslat csak 
konzultációs eljárás keretében kerül a Parlament elé. A Bizottság szerint az Euratom 
Szerződés 3. fejezete, valamint és 2. cikkének b) pontja és 30. cikke megfelelő jogalapnak 
minősül. A vélemény előadója azonban úgy véli, hogy ez megkérdőjelezhetővé teszi az 
egészséggel és biztonsággal, a munkavállalókkal való konzultációval kapcsolatos egyes 
szabványok és egyéb, az EU-Szerződésekre hivatkozó jogszabályok alkalmazhatóságát, ezért 
az első módosítás a jogalapra irányul. E változtatás folytán ugyanakkor együttdöntési 
pozícióba kerülne a Parlament e fontos ügyben.

A Bizottság a következőképp indokolja álláspontját:

„A radioaktív hulladék kezelésének alapelve az, hogy a hulladékot fizikailag el kell különíteni 
és el kell szigetelni a lakosságtól és az élővilágtól mindaddig, amíg az radioaktív veszélyt 
jelent. Ezenkívül az az általánosan elfogadott etikai alapelv, hogy a társadalomnak lehetőleg 
tartózkodnia kell attól, hogy indokolatlan terheket rójon a jövő nemzedékeire, a meglévő 
hulladékok megfelelő kezelésének felelősségét a jelenlegi generációra helyezi, amely a 
nukleáris eredetű villamos energia és a gyógyászati felhasználások előnyeit élvezi.”

Tekintettel az „elszigetelés” fontosságára, a vélemény előadója javasolja, hogy az irányelv 
hatályát terjesszék ki mindazokra a munkavállalókra, akiket felelősség terhelhet a radioaktív 
hulladék és a kiégett nukleáris fűtőelemek kezelése terén: nem szabad abból kiindulni, hogy 
hadianyag kezelésében civilek nem vesznek részt, vagy hadianyagot polgári létesítményekben 
nem kezelhetnek. Javasolja továbbá a „radioaktív hulladék” és a „kiégett fűtőelemek” 
fogalmának tágabb meghatározását (3. cikk), hogy a munkavállalók lehető legszélesebb körét 
magában foglalhassa. A régről ránk maradt hulladék kezelése szintén különös problémákat 
vethet fel a tárolás körülményeinek romlása miatt, így ezt is figyelembe kell venni és 
kiemelten kell kezelni a biztonsági tervezés során.

Tekintettel a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek kezelése során esetlegesen elkövetett 
emberi hiba katasztrofális hatásaira, feltétlenül biztosítani kell a képzés és a független szervek 
általi ellenőrzés szigorúságát, valamint a munkahelyi biztonság magas szintjét. Magukat a 
munkavállalókat vagy képviselőiket is be kell vonni a biztonsági eljárások kidolgozásába és 
alkalmazásába. A veszélyes anyagok jelenlétében dolgozó vagy ilyen anyagok szállításában 
közreműködő minden munkavállalót folyamatos képzésben kell részesíteni. Ez nemcsak a 
műszaki feladatkört ellátó munkavállalókra értendő, hanem minden érintett munkavállalóra, 
munkaszerződésük időtartamától vagy beosztásuktól függetlenül. A munkavállalóknak a 
hulladékkezelés valamennyi szintjén pontosan tudatában kell lenniük a potenciális 
kockázatokkal.  Mivel a legveszélyesebb anyagokkal dolgozó munkavállalókra az expozíciók 
tekintetében bizonyos határértékek vonatkoznak, kulcsfontosságú, hogy megfelelő számú 
képzett alkalmazott álljon rendelkezésre, valamint a munkavállalók egészségének nyomon 
követésére is eszközöket kell biztosítani. Fontos továbbá, hogy minden alvállalkozó szigorúan 
megfeleljen a biztonsági és képzési kritériumoknak, és hiánytalanul rendelkezzen a 
karbantartási, építési, illetve bármely más szükséges munkálat elvégzéséhez szükséges 
szakértelemmel. A vélemény előadója javaslatokat nyújtott be ezekkel a kérdésekkel 
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kapcsolatban, beleértve a munkával kapcsolatos, hosszú távon kialakuló bármely betegséggel 
kapcsolatos, a szükséges forrásokra vonatkozó felelősség kérdését is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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 Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 153. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv jelenleg a munkavállalók egészségének a kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladék jelentette veszélyekkel szembeni védelme terén nemzeti szinten elfogadott szociális 
politikák összehangolását célozza, és nem rögzít egyetlen biztonsági követelményt sem, ahogy 
azt az Euratom szerződésben foglalt jogalap megkívánná. Ezért az EUMSZ 153. cikke 
(szociálpolitika) a megfelelő jogalap.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 1989. június 1-jei 89/391/EGK 
tanácsi irányelv rendelkezik a 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről.

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A radioaktív hulladékot – ideértve a 
hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemeket 
is – területileg hosszú távon el kell 
különíteni, és el kell szigetelni a 
lakosságtól és az élővilágtól. A hulladék 
különleges jellegéből (radionuklid-
tartalmából) adódóan a lakosság és a 
környezet ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmének 
biztosítása érdekében intézkedéseket kell 
hozni, ideértve a kezelés végpontját jelentő, 
megfelelő létesítményekben történő 
végleges elhelyezést is. A radioaktív 
hulladékok tárolása – ideértve a hosszú 
távú tárolást is – csak köztes megoldást 
jelent, azonban nem lehet a végleges 
elhelyezés alternatívája.

(27) A radioaktív hulladékot – ideértve a 
hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemeket 
is – megfelelően kezelni kell, területileg 
hosszú távon el kell különíteni, és el kell 
szigetelni a lakosságtól és az élővilágtól. A 
hulladék különleges jellegéből 
(radionuklid-tartalmából) adódóan 
intézkedéseket kell hozni a lakosság és a 
környezet ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmének 
biztosítása érdekében, ideértve a kezelés 
végpontját jelentő, megfelelő 
létesítményekben történő végleges 
elhelyezést is. A radioaktív hulladékok 
tárolása – ideértve a hosszú távú tárolást is 
– csak köztes megoldást jelent, azonban 
nem lehet a végleges elhelyezés 
alternatívája.

Or. en

Indokolás
A hulladék kezelés révén történő stabillá tétele és megfelelő becsomagolása alapvető 
előfeltétele a biztonságos elkülönítésnek és bioszférától való elszigetelésnek.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Azok a körülmények, melyek között 
bizonyos régi hulladékokat – például 
plutónium tartalmú iszapot vagy 
sugárfertőzött grafitot – tárolnak 
elfogadhatatlan és növekvő mértékű 
kockázatnak teszik ki a munkavállalókat 
és a lakosságot. A kezeletlen, diszperz 
hulladékokat és kiégett fűtőelemeket 
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tartalmazó, őrizetlen lerakók 
sugárveszélyt, és rendkívüli 
sérülékenységük folytán folyamatos 
balesetveszélyt jelentenek, illetve ideális 
célpontot képeznek esetleges 
terrortámadásokhoz.

Or. en

Indokolás
A jelentős mennyiségű sugárzó hulladék megfelelő kezelésének hiánya folyamatos veszélyt 
jelent, és intézkedést igényel az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok 
csökkentése érdekében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után műszaki 
szempontból széles körben elfogadott az az 
álláspont, hogy a nagy aktivitású 
hulladékok és hulladéknak minősülő 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezés a legbiztonságosabb és
legfenntarthatóbb megoldás. Ezért a 
végleges elhelyezésre kell törekedni.

(29) A rövid felezési idejű kis és közepes 
aktivitású hulladékok elhelyezésének 
módja széles skálán mozog a felszínhez 
közeli létesítményekben (épületekben, 
földfelszín alatt, illetve 10–40 méteres 
mélységben) való elhelyezéstől egészen a 
legbiztonságosabb, 70–100 méteres 
mélységben fekvő geológiai közegekben 
való elhelyezésig. 30 évnyi kutatás után a 
nukleáris ágazatban érdekeltek többsége 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok 
kezelésének végpontjaként a mélységi 
geológiai elhelyezés a legfenntarthatóbb 
megoldás. Amennyiben a mélységi 
geológiai elhelyezésre javasolt módszerek 
biztonságossága garantálható, fontolóra 
lehet venni az elhelyezés megkezdését.

Or. en

Indokolás

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
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No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved. 
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Bár a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos politikájáért minden tagállam 
maga felelős, ennek a politikának 
tiszteletben kell tartania a NAÜ megfelelő 
biztonsági alapelveit. Minden tagállam 
etikai kötelessége, hogy a meglévő, illetve 
a nukleáris létesítmények leszerelésével 
kapcsolatosan várhatóan keletkező kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatosan nem hárítson indokolatlan 
terheket a jövő nemzedékeire.

(30) Bár a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos politikájáért minden tagállam 
maga felelős, ennek a politikának 
tiszteletben kell tartania a NAÜ megfelelő 
biztonsági alapelveit. Minden tagállam 
etikai kötelessége, hogy a meglévő, illetve 
a nukleáris létesítmények leszerelésével 
kapcsolatosan várhatóan keletkező kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatosan ne hárítson indokolatlan 
terheket a jövő nemzedékeire. A 
tagállamoknak ezért olyan leszerelési 
politikát kell kidolgozniuk, amely 
garantálja, hogy a létesítmények 
leszerelésére a bezárásukat követő lehető 
legrövidebb időn belül és a 
legbiztonságosabb módon kerül sor.

Or. en

Indokolás
A különböző tagállamokban a leszerelésre adott határidő jelenleg az azonnali leszerelés és a 
bezárást követő 100 év között mozog, ami az előző mondatban vázolt etikai kötelezettség 
fényében elfogadhatatlanul tág.



PE456.851v01-00 8/24 PA\854498HU.doc

HU

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladék kezelésének egész folyamata 
során gondoskodni kell a munkavállalók 
védelméről és biztonságáról, munkájuktól 
vagy beosztásuktól függetlenül; a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladék 
kezelésére kidolgozott minden
jogszabálynak figyelembe kell vennie a 
munkavállalók egészségére és 
biztonságára gyakorolt hosszú távú 
következményeket is.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A jelen irányelv végrehajtásakor 
különös figyelmet kell fordítani a 
veszélyeztetett munkavállalókra; a 
munkavédelmi és munkabiztonsági 
jogszabályok figyelmen kívül hagyásának 
azonnali és súlyos szankciókat kell maga 
után vonnia.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az uniós munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági jogszabályok a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére is alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos 
szakértelem és képességek megőrzésének 
és továbbfejlesztésének – a magas szintű 
biztonság megteremtése egyik lényeges 
elemeként – a korábbi üzemeltetési 
tapasztalatokból, a tudományos kutatásból 
és műszaki fejlődésből, illetve a 
valamennyi résztvevő közötti műszaki 
együttműködésből levont tanulságok 
együttesén kell alapulnia.

(41) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos 
szakértelem és képességek megőrzésének 
és továbbfejlesztésének – a magas szintű 
biztonság megteremtése és a 
munkavállalók védelme egyik lényeges 
elemeként – a megelőzésről szóló 
képzésen, valamint a korábbi üzemeltetési 
tapasztalatokból, a tudományos kutatásból 
és műszaki fejlődésből, illetve a 
valamennyi résztvevő közötti műszaki 
együttműködésből levont tanulságok 
együttesén kell alapulnia.

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányelv biztosítja, hogy a 
tagállamok a lakosság és a munkavállalók 
ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel 
szembeni védelme érdekében a magas
szintű nukleáris biztonságra vonatkozóan 
megfelelő nemzeti előírásokat 
alkalmazzanak a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
összefüggésben.

(2) Az irányelv biztosítja, hogy a 
tagállamok a lakosság és a munkavállalók 
ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel 
szembeni védelme érdekében a 
legmagasabb szintű nukleáris biztonságra 
vonatkozóan megfelelő nemzeti előírásokat 
alkalmazzanak a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével
összefüggésben.

Or. en

Indokolás

Mindig a legmagasabb szintű biztonságot kell hivatkozási alapul venni.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a radioaktív hulladékok kezelésének a 
keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó 
valamennyi szakaszára, amennyiben a 
radioaktív hulladékok békés célú 
tevékenységek során keletkeznek, illetve 
azokat békés célú tevékenységek 
keretében kezelik;

b) a radioaktív hulladékok kezelésének a 
keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó 
valamennyi szakaszára, magát az 
elhelyezést is beleértve;

Or. en

Indokolás
Nincs utalás arra, hogy melyik keret alkalmazandó a nukleáris létesítményekre. Meg kell 
jegyezni, hogy polgári személyek is dolgoznak a hadseregnek, és lehet, hogy épp ők szerelik le 
a katonai létesítményeket, és ők felelnek a hulladék elhelyezéséért. Vannak feladatok, 
melyeket kiszerveznek. A tagállamok polgárainak védelme érdekében létfontosságú, hogy 
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valamennyi radioaktív hulladék kezelése a legszigorúbb biztonsági követelményeknek 
megfelelően történjék.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálya nem terjed ki a 
nyersanyag-kitermelő iparágakból 
származó olyan hulladékokra, amelyek 
radioaktívak lehetnek, és amelyek a 
2006/21/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

(2) Ezen irányelv hatálya kiterjed a 
nyersanyag-kitermelő iparágakból 
származó olyan hulladékokra is, amelyek 
radioaktívak lehetnek, és amelyek a 
2006/21/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának ki kell terjednie valamennyi természetes sugárzó anyagra, amelyet 
valamilyen módon kezeltek, és amelyet a radioaktív hulladék fogalma magában foglal. Nincs 
okunk kizárni az irányelv hatálya alól pl. az uránbányászatból vagy uránfeldolgozásból 
származó radioaktív hulladékot.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
engedélyezett kibocsátásokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban vannak olyan nukleáris létesítmények, főként újrafeldolgozó üzemek és 
esetenként nukleáris balesetek során megfertőzött létesítmények, ahol az „engedélyezett 
kibocsátások” során olyan helyzet állt elő, amelyben a tisztítási műveletek során radioaktív 
hulladék keletkezik, melyet kezelni kell, és felügyelet alatt kell tartani.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
folyékony vagy szilárd halmazállapotú 
radioaktív anyag, amelynek további 
felhasználását a tagállam, illetve olyan 
természetes vagy jogi személy, akinek vagy 
amelynek a döntését a tagállam elfogadja, 
nem tervezi, és amelynek radioaktív 
hulladékként való ellenőrzését valamely 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
végzi a tagállam jogszabályi és 
szabályozási keretei szerint;

(6) „radioaktív hulladék”: olyan kiégett 
fűtőelem, illetve újrafeldolgozásból 
származó vagy egyéb, gáz, folyékony vagy 
szilárd halmazállapotú radioaktív anyag, 
amelynek radioaktív hulladékként való 
ellenőrzését valamely hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság végzi a 
tagállam jogszabályi és szabályozási 
keretei szerint;

Or. en

Indokolás
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak, és 
a reaktormagból véglegesen eltávolítottak; 
a kiégett fűtőelemet vagy 
újrafeldolgozásra felhasználható 
forrásnak kell tekinteni, vagy –
amennyiben az radioaktív hulladéknak 
minősül – további felhasználásra nem 
szánt anyagként végleges elhelyezéséről 

(10) „kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak, és 
a reaktormagból véglegesen eltávolítottak; 
a kiégett fűtőelem újrafeldolgozható, de 
amennyiben a tagállam vagy olyan 
engedéllyel rendelkező fél, amelynek a 
döntését a tagállam elfogadja két éven 
belül további felhasználását nem tervezi, 
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kell rendelkezni; radioaktív hulladéknak minősül;

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kiégett fűtőelemeket és radioaktív 
hulladékokat hosszú távon is 
biztonságosan kezelik.

d) a kiégett fűtőelemeket és a radioaktív 
hulladékokat biztonságosan kezelik 
legalább 150 évig vagy akár hosszabb 
ideig, mindaddig, amíg azok veszélyt 
jelentenek az emberekre és a környezetre;

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni, mit jelent a hosszú táv. A következő 150 évben, vagy akár még hosszabb 
ideig (a kiégett MOX üzemanyagot végleges elhelyezése előtt legalább 100 évig kell hűteni 
ahhoz, hogy elérje a kiégett urán-üzemanyag hőmérsékletét) szükség lesz emberekre a 
létesítmény őrzéséhez/védelméhez, és szükség lesz a hulladék kezelésével kapcsolatos tudásra 
és szakértelemre az esetleges beavatkozáshoz, amennyiben valamilyen probléma adódik. Ez 
emberi erőforrás és szakértelem rendelkezésre állásának függvénye, ami finanszírozást és 
képzésbe való folyamatos befektetést igényel.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kerülik a munkavállalók és a lakosság 
kiégett fűtőelemeknek és a radioaktív 
hulladékoknak való expozícióját;

Or. en
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Indokolás

A 4. cikk nem tartalmazza a munkavállalók és a lakosság védelmének általános elvét.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) intézkedéseket hoznak a jövőbeli 
egészségügyi kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelmére;

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy ennek hatálya kiterjedjen 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos
eljárásokban részt vevő valamennyi 
munkavállalóra, így a szállítást végző és a 
biztonsági alkalmazottakra, valamint a 
fegyveres erőkre és a rendőrségre;

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) egyetemleges felelősség érvényesül a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
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hulladékok kezelésében részt vevő 
valamennyi szereplő védelme érdekében.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) végrehajtási intézkedések, ideértve a 
tevékenység felfüggesztését és az engedély 
módosítását vagy visszavonását is;

e) végrehajtási intézkedések, ideértve a 
tevékenység felfüggesztését és az engedély 
módosítását vagy visszavonását is, melyek 
kiterjednek többek közt az érintett 
munkavállalókra vonatkozó egészségügyi 
és biztonsági jogszabályok megszegésére 
is;

Or. en

Indokolás

A hulladékkezelő létesítményekre akkor is bírságot kell kiróni, ha nem felelnek meg az 
egészségügyi és biztonsági normáknak.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes szabályozó hatóság 
hatáskörökkel és forrásokkal rendelkezik 
majd abból a célból, hogy rendszeresen a 
nukleáris biztonságra vonatkozó 
értékeléseket, vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket végezzen, és szükség esetén 
végrehajtási intézkedéseket foganatosítson 
a szóban forgó létesítményekben akár 
azok leállítása alatt is. Az értékeléseknek 
ki kell terjedniük a munkavállalók 
egészségére és biztonságára, beleértve az 
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alvállalkozókét is, továbbá az 
alkalmazottak létszámára és a képzésekre. 

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az illetékes szabályozó hatóságnak 
felhatalmazása legyen a műveletek 
felfüggesztésének elrendelésére azokban 
az esetekben, amikor a biztonság nem 
biztosított.

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az illetékes szabályozó hatóság az 
általa elkészített értékelések 
eredményeiről tájékoztatja a tagállamokat 
és az érintett illetékes hatóságokat, az 
engedélyeseket, az engedélyes 
munkavállalói képviseletét, az 
alvállalkozókat és a nyilvánosságot.

Or. en
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
tevékenységeik és létesítményeik 
biztonságát szisztematikus és ellenőrizhető 
módon rendszeresen értékeljék és 
ellenőrizzék, valamint ésszerű mértékben 
folyamatosan javítsák.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
tevékenységeik és létesítményeik 
biztonságát – beleértve a munkavállalók és 
alvállalkozók egészségét és biztonságát is –
szisztematikus és ellenőrizhető módon 
rendszeresen értékeljék és ellenőrizzék, 
valamint ésszerű mértékben folyamatosan 
javítsák. Az engedélyes értékelései 
eredményéről tájékoztatja az illetékes 
szabályozó hatóságot és az egyéb érintett 
illetékes szervezeteket, az engedélyes 
munkavállalói képviseletét, az 
alvállalkozókat és a nyilvánosságot.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
értékeléseknek ki kell terjedniük annak 
ellenőrzésére is, hogy érvényben vannak-e 
a balesetek megelőzése és azok 
következményeinek enyhítése érdekében 
hozott intézkedések, ideértve olyan 
védelmi célú fizikai gátak és az engedélyes 
által alkalmazott adminisztratív eljárások 
ellenőrzését is, amelyek 
működésképtelensége esetén a 
munkavállalókat és a lakosságot jelentős 
mértékű ionizáló sugárzás érné.

(3) A (2) bekezdésben említett 
értékeléseknek ki kell terjedniük annak 
ellenőrzésére is, hogy érvényben vannak-e 
a balesetek és fizikai támadások 
megelőzése és azok következményeinek 
enyhítése érdekében hozott intézkedések, 
ideértve olyan védelmi célú fizikai gátak és 
az engedélyes által alkalmazott 
adminisztratív védelmi eljárások 
ellenőrzését is, amelyek 
működésképtelensége esetén a 
munkavállalókat és a lakosságot jelentős 
mértékű ionizáló sugárzás érné. 
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Or. en

Indokolás

A terrortámadások, különösen, ha azokat belső segítséggel követik el, rendkívül súlyos 
következményekkel járhatnak a munkavállalók és a lakosság biztonságára és egészségére 
nézve.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4). A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek 
számára, hogy olyan irányítási 
rendszereket hozzanak létre és tartsanak 
fenn, amelyek kiemelt kérdésként kezelik a 
biztonságot, és amelyeket a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság 
rendszeresen ellenőriz.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek 
számára, hogy olyan irányítási 
rendszereket hozzanak létre és tartsanak 
fenn, amelyek kiemelt kérdésként kezelik a 
biztonságot és a védelmet, és amelyeket a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság
és a munkavállalók képviselői
rendszeresen ellenőriznek.

Or. en

Indokolás

A biztonság szintjének csökkenése a balesetekéhez hasonló, vagy annál rosszabb hatással 
lehet a munkavállalók és a lakosság egészségére.  Az e területen dolgozók érdeke, hogy részt 
vegyenek a szabványok és rendszerek ellenőrzésében.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek 
számára, hogy gondoskodjanak a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének a biztonságával kapcsolatos, 
az (1)–(4) bekezdésben megállapított 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek 
számára, hogy gondoskodjanak (hosszú 
távon, akár 150 évig vagy annál is tovább)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésének a biztonságával 
kapcsolatos, az (1)–(4) bekezdésben 
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pénzügyi és emberi erőforrások meglétéről. megállapított kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és 
emberi erőforrások meglétéről és 
fenntartásáról.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek ki kell 
terjednie a létesítmény tervezésére, 
helyének kiválasztására, megépítésére, 
működtetésére és leszerelésére, illetve a 
végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény 
bezárására; a biztonsági elemzésben meg 
kell adni az értékelés során alkalmazott 
előírásokat. Foglalkozni kell a bezárás 
utáni hosszú távú biztonság kérdésével, 
különösen azzal, hogy azt hogyan lehet 
passzív eszközökkel a lehető legteljesebb 
mértékben biztosítani.

(2) A biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek ki kell 
terjednie a létesítmény tervezésére, 
helyének kiválasztására, megépítésére, 
működtetésére és leszerelésére, illetve a 
végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény 
bezárására; a biztonsági elemzésben meg 
kell adni az értékelés során alkalmazott 
előírásokat. Foglalkozni kell a bezárás 
utáni hosszú távú biztonság kérdésével, 
különösen azzal, hogy azt hogyan lehet 
passzív eszközökkel a lehető legteljesebb 
mértékben biztosítani. A biztonsági 
elemzésnek és az azt alátámasztó 
biztonsági értékelésnek tartalmaznia kell 
a munkavállalókat és ezen belül az 
alvállalkozókat érintő egészségügyi és 
biztonsági kockázatok és a létesítmény 
mindenkori, még baleset előfordulása 
esetén is biztonságos működéséhez 
szükséges szakképzettségi szintek és a 
munkavállalói létszám értékelését.

Or. en
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A biztonsági elemzést és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelést 
jóváhagyásra be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatósághoz.

(4) A biztonsági elemzést és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelést 
jóváhagyásra be kell nyújtani a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatósághoz. A 
biztonsági értékelések illetékes szabályozói 
hatóságok számára történő benyújtását 
megelőzően az érintett munkavállalók 
képviselőit tájékoztatják, illetve 
konzultálnak velük.

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A biztonsági elemzésnek nem csak a 
helyszínre kell kiterjednie, hanem bármely
kapcsolódó témára is, pl. a radioaktív 
hulladékoknak vagy a kiégett 
fűtőelemeknek a helyszínre való 
eljuttatására vagy a helyszínről történő 
elszállítására.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a szükséges 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a szükséges 
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szakértelem és képességek megőrzése és 
fejlesztése érdekében – tartalmazzon olyan 
oktatási és képzési intézkedéseket, amelyek 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően felelős 
valamennyi fél igényeit figyelembe veszik.

szakértelem és képességek megőrzése és 
fejlesztése érdekében – tartalmazzon olyan 
oktatási és képzési intézkedéseket, amelyek 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően felelős 
valamennyi fél igényeit figyelembe veszik;
a tagállamoknak különleges figyelmet kell 
szentelniük a közvetetten érintett felekre, 
és biztosítaniuk kell, hogy naprakész, 
megfelelő oktatásban és képzésben 
részesüljenek.

Or. en

Indokolás

Megfelelő oktatásban és képzésben kellene részesíteni továbbá azokat is, akik nem közvetlenül 
nukleáris hulladékkal dolgoznak, de expozíciós kockázatot vállalnak (pl. szállítási és 
biztonsági alkalmazottak, környezetvédelmi szakértők).

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének 
figyelembevételével – biztosítsa, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez a megfelelő 
pénzügyi források szükség esetén 
rendelkezésre álljanak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének, illetve a 
radioaktív expozíciót követően hosszabb 
távon esetlegesen kialakuló egészségügyi 
és biztonsági problémák és foglalkozási 
ártalmak figyelembevételével – biztosítsa, 
hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez a megfelelő 
pénzügyi források szükség esetén 
rendelkezésre álljanak.

Or. en
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően megfelelő 
minőségbiztosítási programokat 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően megfelelő, az 
oktatást és a képzést is magukban foglaló
minőségbiztosítási programokat 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre.

Or. en

Indokolás
Az oktatás és a képzés a minőségbiztosítási programok központi elemei, melyet csak akkor 
lehet megfelelően végrehajtani, ha a munkavállalók kellő képzésben részesültek.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos információk a 
munkavállalók és a nyilvánosság 
rendelkezésére álljanak. Ez a kötelezettség 
magában foglalja annak biztosítását, hogy 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság a hatáskörébe tartozó területekről 
tájékoztassa a nyilvánosságot. Az 
információkat a nemzeti jogszabályoknak 
és a nemzetközi kötelezettségeknek 
megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni, amennyiben ez nem veszélyeztet 
a nemzeti jogszabályokban vagy a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokban 
elismert egyéb érdekeket, többek között a 
védettséget.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos információk a 
munkavállalók és a nyilvánosság 
rendelkezésére álljanak. Ez a kötelezettség 
magában foglalja annak biztosítását, hogy 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság a hatáskörébe tartozó területekről 
tájékoztassa a nyilvánosságot. Az 
információkat a nemzeti jogszabályoknak 
és a nemzetközi kötelezettségeknek 
megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni, amennyiben ez nem veszélyeztet 
a nemzeti jogszabályokban vagy a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokban 
elismert egyéb érdekeket, többek között a 
védettséget. A munkavállalók és a 
lakosság egészségét és biztonságát 
közvetlenül érintő (különösen a radioaktív 
vagy mérgező kibocsátásokra és a 
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kibocsátásoknak való kitettségre 
vonatkozó) információkat a 
körülményektől függetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a munkavállalók és a lakosság hozzáférjenek az egészséggel és a 
környezettel kapcsolatos információkhoz: ennek felül kell írnia a kereskedelmi 
megfontolásokat.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. koncepciók, tervek és műszaki 
megoldások a keletkezéstől a végleges 
elhelyezésig;

2. koncepciók, tervek és műszaki 
megoldások a keletkezéstől a végleges 
elhelyezésig; kiemelt elsőbbséggel kell 
kezelni a közbenső tárolókban elhelyezett, 
régről ránk maradt radioaktív 
hulladékokat és kiégett fűtőelemeket;

Or. en

Indokolás

A hatóságok évtizedekig szemet hunytak afelett, hogy igen nagy mennyiségű radioaktív 
hulladék kondicionálására és tárolására nem a megfelelő körülmények között került sor. A 
tárolómedencékben elhelyezett kiégett fűtőelemek némely esetben különösen védtelenek a 
fizikai támadásokkal szemben. A helyzetet sürgősen orvosolni kell, ez a munkavállalók és a 
lakosság véletlen expozíciójának elkerülése érdekében is rendkívül fontos.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a programköltségek értékelése és az 7. részletes tervek az ellenőrzések 
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értékelés alapjául szolgáló tények és 
feltételezések ismertetése, ideértve a 
programszakaszok időbeli áttekintését is;

számára, az ellenőrzések céljából 
biztosított forrásokra és az ellenőrző 
szervek képzésére vonatkozóan;

Or. en


