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RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt irányelv meghatározza a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének 
uniós jogi kereteit, és felülvizsgálja a kiégett nukleáris fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezeléséről szóló, az Euratom-Szerződésen alapuló tanácsi irányelv elfogadására tett 
bizottsági javaslatot1.

Radioaktív hulladék minden tagállamban keletkezik. Bármilyen jövő előtt áll is az 
atomenergia és az energiatermelésen kívüli alkalmazások, a meglévő és a jövőben keletkező 
radioaktív hulladékok kezelésének végpontját jelentő végleges elhelyezésről a hosszú távú 
biztonság érdekében mindenképpen gondoskodni szükséges.

Az Európai Unióban évente összesen mintegy 40 000m³ radioaktív hulladék keletkezik, 
amelynek körülbelül 80%-a rövid élettartamú és alacsony sugárzású radioaktív hulladék, 
körülbelül 5%-a hosszú felezési idejű radioaktív hulladék, kevesebb mint 10%-a pedig nagy 
aktivitású hulladék, amelybe újrafeldolgozásból származó üvegesített hulladékok és 
hulladéknak tekintett kiégett fűtőelemek tartoznak.

A Bizottság javaslatának összefoglalása

A lakosság és a környezet ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmének 
biztosítása érdekében speciális intézkedésekre van szükség. A radioaktív hulladék 
kezelésének alapelve az, hogy a hulladékot fizikailag el kell különíteni és el kell szigetelni a 
lakosságtól és az élővilágtól mindaddig, amíg sugárzásveszélyt jelent.  Hosszabb távon csak a 
rendszerszintű passzív biztonsági tulajdonságokkal rendelkező végleges elhelyezés 
garantálhat védelmet valamennyi lehetséges kockázat ellen. Ezzel ellentétben a nagy 
aktivitású hulladék esetében világszerte elfogadott az a tudományos és műszaki álláspont, 
hogy a mélységi geológiai elhelyezés a legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb megoldás.

Ennek ellenére jelenleg egyetlen tagállamban sem üzemelnek lerakók – az atomenergia 
felhasználásából származó – nagy aktivitású és hosszú felezési idejű radioaktív hulladék 
végleges elhelyezése céljából. A nukleáris ipar több mint ötvenéves működése alatt egyetlen 
végleges elhelyezésre szolgáló lerakót sem alakítottak ki, és jelenleg a radioaktív hulladékot –
ideiglenes jelleggel – átmeneti tároló létesítményekben helyezik el.

A kiégett fűtőelemekkel és a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos végső felelősség a 
tagállamokat terheli. Ezen kívül 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 most élvezi.

                                               
1 A Bizottság 2003. évi eredeti javaslata (COM(2003) 0032 végleges) és a 2004. évi felülvizsgált változat (COM(2004) 0526 végleges).
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A fenti szempontok ellenére a legtöbb ország még mindig nem hozta meg a legfontosabb 
döntéseket a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban. A 
radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezelése – a keletkezéstől a végleges 
elhelyezésig tartó valamennyi fázisban – olyan nemzeti keretet igényel, amely garantálja a 
politikai kötelezettségvállalást, egyértelműen megállapítja a hatásköröket, és biztosítja, hogy a 
megfelelő tudományos, műszaki és pénzügyi források szükség esetén rendelkezésre álljanak. 
Tekintettel arra, hogy különösen érzékeny kérdésről van szó, a lakosság tájékoztatását és a 
döntéshozatali folyamatban történő részvételét szintén biztosítani kell. 

A javaslat általános célja ezért egy olyan, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére vonatkozó európai uniós jogi keretrendszer létrehozása, amely szerves részét 
képezi az atomenergia villamosenergia-termelésre, illetve az ionizáló sugárzás gyógyászati, 
ipari, mezőgazdasági, kutatási és oktatási célra történő biztonságos alkalmazásának.

Az előadó véleménye

Az előadó üdvözli a tanácsi irányelvre irányuló javaslattervezetet, mivel az segítségére lesz a 
tagállamoknak abban, hogy meghozzák a szükséges politikai döntéseket nemzeti programjaik 
kidolgozásához és végrehajtásához, különös tekintettel a nagy aktivitású radioaktív hulladék 
és a kiégett fűtőelemek felelős és biztonságos kezelésére.

Különös figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a javasolt irányelv összhangban legyen a 
meglevő európai uniós szabályozással. Figyelembe kell venni továbbá a jelenlegi ipari 
gyakorlatot és a nemzetközi szakértők körében fennálló konszenzust.

Az atomenergia fenntartható felhasználása érdekében az irányelvre irányuló javaslatnak nem 
szabad elfeledkeznie a radioaktív anyagok jövőbeli, hosszú távú felhasználásának 
lehetőségéről, valamint nem vezethet oda, hogy az újrafelhasználható anyagok radioaktív 
hulladékká minősüljenek.

A műszaki szakértők körében nemzetközi szinten igen elterjedt az a vélemény, hogy a 
geológiai elhelyezés a legelőnyösebb módszer a szilárd és szilárdított radioaktív hulladék 
legveszélyesebb fajtáinak hosszú távú kezelésére. Ugyanakkor több éves kutatómunkára van 
ahhoz szükség, hogy megtervezzék és kialakítsák ezeket a tárolóhelyeket. E tekintetben fenn 
kell tartani és finanszírozni kell a kutatást és a műszaki fejlesztést.

A radioaktív hulladékok kivitelére vonatkozó – országok közötti – eddigi megállapodásokat 
tiltás helyett eseti alapon kell felülvizsgálni.  Ugyanis egyes speciális esetekben bizonyos 
tagállamok a kiégett fűtőelemeket újrafeldolgozásra nem uniós országba küldik/küldték, az 
újrafeldolgozás során keletkező visszamaradó hulladék pedig a fogadó országban marad; 
hasonlóképpen, az újrafeldolgozást végző tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a 
visszamaradó hulladékot azokba az országokba szállítsák, ahol a fűtőelemek első alkalommal 
készültek.

A tanácsi irányelvre irányuló javaslattervezet nem alkalmas a biztonsággal összefüggő 
kérdések szabályozására, és csakis a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló lerakókkal 
kapcsolatos biztonsági kérdéseket taglalhatja.
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Az előadó meggyőződése szerint a radioaktív hulladék elhelyezésének kérdése – az egyes 
tagállamok saját szabályozásaitól függetlenül – aktuális, égető és megoldásra váró feladat.  A 
javasolt irányelvről folytatott egyeztetésnek technikai szinten kell maradnia és nem szabad 
olyan politikai csatatérré válnia, ahol magának a nukleáris energiának a jövőjéről folyik a vita.
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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, 1998. június 25-i 
Aarhusi Egyezmény célja, hogy a 
nyilvánosság számára jogokat biztosítson, 
a felek és a hatóságok számára pedig 
kötelezettségeket írjon elő a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog területén.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az atomreaktorok működése során 
kiégett fűtőelemek is keletkeznek. A 
tagállamok maguk határozzák meg a 
kiégettfűtőelem-ciklusra vonatkozó 
stratégiájukat, és a kiégett fűtőelemeket 
tekinthetik értékes, újra feldolgozható 
erőforrásnak, de azokat hulladéknak is 
minősíthetik, és dönthetnek a végleges 
elhelyezésükről. Bármelyik megoldást 
választják is a tagállamok, az 
újrafeldolgozás során szétválasztott, nagy 

(25) Az atomreaktorok működése, illetve 
leszerelése során kiégett fűtőelemek és 
radioaktív hulladékok is keletkeznek. A 
tagállamok maguk határozzák meg a 
kiégettfűtőelem-ciklusra vonatkozó 
stratégiájukat, és a kiégett fűtőelemeket 
tekinthetik értékes, újra feldolgozható 
erőforrásnak, de azokat hulladéknak is 
minősíthetik, és dönthetnek a végleges 
elhelyezésükről. Bármelyik megoldást 
választják is a tagállamok, az 
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aktivitású hulladékok, illetve a kiégett 
fűtőelemek hulladékként történő végleges 
elhelyezésének kérdését meg kell vizsgálni.

újrafeldolgozás során szétválasztott, nagy 
aktivitású hulladékok, illetve a kiégett 
fűtőelemek hulladékként történő
tárolásának vagy végleges elhelyezésének 
kérdését meg kell vizsgálni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tárolókban elhelyezett kiégett 
fűtőelemek további potenciális 
radioaktivitás-veszélyt jelentenek a 
környezetre nézve, különösen, ha a 
hűtőmedencéket nem takarják le többé, 
ahogyan ezt a közelmúltban Fukushima 
esetében láthattuk.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A radioaktív hulladékok 
eltávolításával járó kockázatok 
nyilvánvalóvá váltak a fukushimai baleset 
révén, és a magas szeizmikus vagy 
cunamikockázatot hordozó uniós 
területeken és szomszédos országokban 
(mint például a törökországi Akkuyuban) 
már meglévő vagy most épülő nukleáris 
létesítményekben is előfordulhatnak 
hasonló balesetek. Az Uniónak meg kell 
tennie a megfelelő intézkedéseket a 
radioaktív hulladékok ilyen területeken 
való végleges elhelyezésének 
megakadályozására.

Módosítás 5
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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 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 lehet a legbiztonságosabb és 
legfenntarthatóbb megoldás. A 
végrehajtásra akkor lehet törekedni, ha a 
fennmaradó biztonsági kérdéseket 
megoldották.

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 nem 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.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelése 
érdekében valamennyi tagállamnak létre 
kell hoznia egy olyan nemzeti rendszert, 
amely a megfelelő jogalkotás, szabályozás 
és a hatásköröket egyértelműen 
megállapító szervezet révén biztosítja a 
politikai kötelezettségvállalást és a lépésről 
lépésre történő döntéshozatalt.

(31) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelése 
érdekében valamennyi tagállamnak létre 
kell hoznia egy olyan nemzeti rendszert, 
amely a megfelelő jogalkotás, szabályozás 
és a hatásköröket egyértelműen 
megállapító szervezet révén garantálja a 
politikai kötelezettségvállalást és a lépésről 
lépésre történő döntéshozatalt az Aarhusi 
Egyezménynek megfelelően.

Indokolás
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló, 1998. június 25-i Aarhusi Egyezmény aláírójaként az Európai Unió vállalta, hogy 
betartja e nemzetközi egyezmény elveit, és ezeket belefoglalta a környezettel kapcsolatos 
egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló, 2003. május 
26-i 2003/35/EK irányelvbe.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Olyan nemzeti programot kell 
kidolgozni, amely biztosítja a politikai 
döntések egyértelmű rendelkezések 
formájában történő érvényesülését a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
keletkezésétől a végleges elhelyezésig tartó 
kezelésük valamennyi lépésének időben 
történő végrehajtására vonatkozóan. A 
programnak ki kell terjednie a radioaktív 
hulladékok kezelésével, 
előfeldolgozásával, feldolgozásával, 
kondicionálásával, tárolásával és végleges 
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi 
tevékenységre. A nemzeti program lehet 

(33) Olyan nemzeti programot kell 
kidolgozni, amely biztosítja a politikai 
döntések egyértelmű rendelkezések 
formájában történő érvényesülését a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
keletkezésétől a végleges elhelyezésig tartó 
kezelésük valamennyi lépésének időben 
történő végrehajtására vonatkozóan. A 
programnak ki kell terjednie a radioaktív 
hulladékok és kiégett fűtőelemek
kezelésével, előfeldolgozásával, 
feldolgozásával, kondicionálásával, 
tárolásával és végleges elhelyezésével 
kapcsolatos valamennyi tevékenységre és 



PE460.611v03-00 10/29 AD\864299HU.doc

HU

referenciadokumentum vagy 
dokumentumcsomag.

meg kell felelnie az Aarhusi 
Egyezményben meghatározott elveknek. A 
nemzeti program lehet 
referenciadokumentum vagy 
dokumentumcsomag.

Indokolás
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló, 1998. június 25-i Aarhusi Egyezmény aláírójaként az Európai Unió vállalta, hogy 
betartja e nemzetközi egyezmény elveit, és ezeket belefoglalta a környezettel kapcsolatos 
egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló, 2003. május 
26-i 2003/35/EK irányelvbe.

Módosítás 9

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.

Módosítás 10

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 
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jogszabályok figyelmen kívül hagyásának 
azonnali és súlyos szankciókat kell maga 
után vonnia.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az átláthatóság fontos szerepet tölt be
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése során. Ezt a lakosság 
hatékony tájékoztatásával és az érintett
felek döntéshozatali folyamatban történő 
részvételi lehetőségének biztosításával kell 
megvalósítani.

(35) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése során tiszteletben kell 
tartani az Aarhusi Egyezményt. Ebből 
kifolyólag biztosítani kell a nyilvánosság, 
illetve valamennyi érintett szereplő 
hozzáférését a végleges eltávolításról szóló 
információhoz, és elő kell írni a lakosság, 
illetve az érintett feleket bevonását a
döntéshozatali folyamat korai szakaszába.
Amennyiben a nyilvános részvétel 
követelménye által érintett döntésekkel 
kapcsolatban megtagadják az 
információhoz jutást, illetve általában a 
környezetvédelmi törvény megsértése 
esetén minden természetes vagy jogi 
személynek joga van a tiltakozásra, illetve 
törvényes eljárás kezdeményezésére.

Indokolás
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló, 1998. június 25-i Aarhusi Egyezmény aláírójaként az Európai Unió vállalta, hogy 
betartja e nemzetközi egyezmény elveit, és ezeket belefoglalta a környezettel kapcsolatos 
egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló, 2003. május 
26-i 2003/35/EK irányelvbe.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Néhány tagállam úgy ítéli meg, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 

(37) Néhány tagállam úgy ítéli meg, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
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hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények – többek között a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmények –
közös használata előnyös megoldást 
jelenthet, amennyiben az az érintett 
tagállamok közötti megállapodáson alapul.

hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények – többek között a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmények –
közös használata előnyös és 
költséghatékony megoldást jelenthet, 
amennyiben az az érintett tagállamok 
közötti megállapodáson alapul.

Módosítás 13

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
környezet- és egészségvédelem, biztonság
és átláthatóság 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.

Módosítás 14

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
vonatkozó, megfelelő nemzeti előírásokat
alkalmazzák a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
összefüggésben.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiégett fűtőelemek kezelésének 
valamennyi szakaszára, amennyiben a 
kiégett fűtőelemek békés célú 
atomreaktorok működése során 
keletkeznek, illetve azokat békés célú 
tevékenységek keretében kezelik;

a) a kiégett fűtőelemek kezelésének 
valamennyi szakaszára, többek között a 
szállításra is, amennyiben a kiégett 
fűtőelemek békés célú atomreaktorok 
működése során keletkeznek, illetve azokat 
békés célú tevékenységek keretében 
kezelik;

Módosítás 16

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 tárolásig vagy végleges 
elhelyezésig tartó valamennyi szakaszára,
magát a szállítást is beleértve;

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a radioaktív hulladék „kezelése”: a 
radioaktív hulladék kezelésével, 
előfeldolgozásával, feldolgozásával, 
kondicionálásával, tárolásával és végső 
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi 
tevékenység, a külső szállítást kivéve;

(7) a radioaktív hulladék „kezelése”: a 
radioaktív hulladék kezelésével, 
előfeldolgozásával, feldolgozásával, 
kondicionálásával, tárolásával és végső 
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi 
tevékenység, beleértve e műveletek 
nyomon követését, valamint az átmeneti 
vagy végleges radioaktívhulladék-tárolók 



PE460.611v03-00 14/29 AD\864299HU.doc

HU

későbbi karbantartását, beleértve a külső 
szállítást is;

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) a kiégett fűtőelemek „kezelése”: a 
kiégett fűtőelemek feldolgozásával, 
tárolásával, újrafeldolgozásával vagy végső 
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi 
tevékenység, a külső szállítást kivéve;

(11) a kiégett fűtőelemek „kezelése”: a 
kiégett fűtőelemek feldolgozásával, –
többek között átmeneti tárolókban történő 
– tárolásával, újrafeldolgozásával vagy 
végső elhelyezésével kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, a külső szállítást
is ideértve;

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „tárolás”: kiégett fűtőelemek vagy 
radioaktív hulladékok későbbi 
visszanyerés céljából engedélyezett 
létesítményben történő raktározása.

(13) „tárolás”: kiégett fűtőelemeknek vagy 
radioaktív hulladékoknak a hosszú távon 
lehetséges konkrét későbbi visszanyerés 
céljából engedélyezett létesítményben 
történő raktározása.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a radioaktív hulladékok keletkezését – a 
megfelelő tervezési, üzemeltetési és 
leszerelési eljárás, többek között a 
hagyományos anyagok újrafeldolgozása és 
újrahasznosítása révén – az aktivitás és a 
mennyiség tekintetében a lehető 

a) a radioaktív hulladékok keletkezését –
ahol gazdasági, szociális, 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható alternatívák léteznek, ilyen 
alternatívákhoz folyamodás, a megfelelő 
tervezési, üzemeltetési és leszerelési 
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legalacsonyabb szinten tartják; eljárás, többek között a hagyományos 
anyagok újrafeldolgozása és 
újrahasznosítása révén – az aktivitás és a 
mennyiség tekintetében a lehető 
legalacsonyabb szinten tartják;

Módosítás 21

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 radioaktív 
hulladékokat annyi ideig kezelik
biztonságosan, amíg veszélyt jelentenek a 
lakosságra és a környezetre;

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a munkavállalók és a lakosság nincs 
kitéve a kiégett fűtőelemeknek és a 
radioaktív hulladékoknak;

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) intézkedéseket hoznak a jövőbeli 
egészségügyi és környezeti kockázatoknak 
kitett munkavállalók és általában a 
lakosság védelmére;

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben 
nincs olyan értelmű megállapodás a 
tagállamok között, hogy más tagállamban 
lévő végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményt használnak.

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben 
nincs olyan értelmű önkéntes
megállapodás a tagállamok között, hogy 
más tagállamban lévő tárolásra vagy
végleges elhelyezésre szolgáló létesítményt 
használnak.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok vagy a tagállamokban 
bejegyzett vállalkozások azon jogát, hogy:
a) a feldolgozásra odaszállítandó 
radioaktív hulladékból vagy
b) a radioaktív hulladék visszanyerése 
céljából odaszállítandó egyéb anyagokból 
származó
radioaktív hulladékot kezelés után 
visszaszállítsák azok származási 
országába. Az irányelv nem érinti továbbá 
a tagállamok vagy a tagállamok 
vállalkozásainak azon jogát, hogy az oda 
újrafeldolgozásra szállított kiégett 
fűtőelemekből az újrafeldolgozási művelet 
során visszanyert radioaktív hulladékot 
visszaszállítsák a származási országba.

Indokolás
A radioaktív hulladékok kivitelére vonatkozó – országok közötti – eddigi megállapodásokat 
tiltás helyett eseti alapon kell felülvizsgálni. Az irányelv nem vezethet a jogbiztonság 
hiányához a kiégett fűtőelemek újrahasznosítása után keletkezett végleges hulladéknak a 
nukleáris üzemanyag felhasználásának helyszínéül szolgáló országba való visszaszállítását 
illetően, és teljes összhangban kell lennie a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 2006/117/Euratom tanácsi irányelvvel.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Radioaktív hulladékot nem szabad 
magas szeizmikus vagy cunamikockázatot 
hordozó területeken elhelyezni.

Módosítás 27

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;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) intézkedések annak biztosítására, 
hogy a kiégett fűtőelemek kezeléséhez és 
elhelyezéséhez szükséges alapokat az 
illetékes szabályozó hatóság állapítsa meg 
olyan átlátható folyamat alapján, amelyet 
rendszeresen felülvizsgálnak, és amelybe 
mindig bevonják az engedély tulajdonosát.

Indokolás
E módosítás azt törekszik biztosítani, hogy a kiégett nukleáris fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez, akárcsak az elhelyezési műveletekhez szükséges finanszírozás 
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hatékony és átlátható folyamat alapján történjék, amelybe az engedély birtokosának garantált 
beleszólási joga van.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – az üzemeltetési 
tapasztalatok, a 8. cikkben említett 
biztonsági elemzésekből levont tanulságok, 
a technológiai fejlődés és a kutatás 
eredményeinek figyelembevételével –
biztosítják a nemzeti rendszer fenntartását 
és szükség szerinti továbbfejlesztését.

(2) A tagállamok – az üzemeltetési 
tapasztalatok, a 8. cikkben említett 
biztonsági elemzésekből levont tanulságok, 
a rendelkezésre álló legjobb technológia 
(BAT) és a kutatás eredményeinek 
figyelembevételével – biztosítják a nemzeti 
rendszer fenntartását és szükség szerinti 
továbbfejlesztését.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti programok 
szociogazdasági és környezetvédelmi 
hatásvizsgálatok tárgyát képezik, és 
biztosítják, hogy ne merülhessen fel az 
urániumszivárgás kockázata.

Módosítás 31

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, hogy rendszeresen a nukleáris 
biztonságra vonatkozó értékeléseket, 
vizsgálatokat és ellenőrzéseket végezzen, 
és szükség esetén végrehajtási 
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intézkedéseket foganatosítson a szóban 
forgó létesítményekben akár azok 
leszerelése közben is. Az értékeléseknek ki 
kell terjedniük a munkavállalók 
egészségére és biztonságára, beleértve az 
alvállalkozókét is, továbbá az 
alkalmazottak létszámára és a képzésekre.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságnak felhatalmazása legyen a 
műveletek felfüggesztésének elrendelésére 
azokban az esetekben, amikor a biztonság 
nem garantált.

Módosítás 33

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.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok határozzák meg, hogy a 
kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék 
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kezelésének feladata mikortól száll át az 
engedélyesről a nemzeti törvények 
értelmében ilyen kezeléssel megbízott 
szervre.

Indokolás
E módosítás célja világosan kimondani, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék 
kezelésének feladata mikortól száll át az engedélyesről a nemzeti törvények értelmében ilyen 
kezeléssel megbízott szervre. Ez azért szükséges, mert a radioaktív anyagot még egy nukleáris 
erőmű tervezett üzemidejének lejárta előtt elszállíthatják, amely esetben az engedélyes már 
nem tekinthető felelősnek a már nem a létesítményben tárolt anyagokért.

Módosítás 35

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 biztonságát – beleértve a 
munkavállalók és alvállalkozók egészségét 
és biztonságát, valamint létesítményeik 
biztonságát is – szisztematikus és 
ellenőrizhető módon rendszeresen 
értékeljék és ellenőrizzék, valamint ésszerű 
mértékben folyamatosan javítsák. Az 
engedélyesek értékeléseik eredményéről 
tájékoztatják a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságot és egyéb, megfelelő 
hatáskörrel rendelkező szervezeteket, 
munkavállalóik képviselőit, 
alvállalkozóikat és a nyilvánosságot.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 
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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.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyesek a lehető legkorábban 
tájékoztassák a határon túli regionális és 
helyi hatóságokat hulladékkezelő 
létesítmény kialakítására vonatkozó 
tervükről, amennyiben a létesítmény az 
országhatártól mérve olyan távolságon 
belül található, hogy az építkezés, 
működés vagy a létesítmény elhagyása 
vagy üzemzavara, illetve egy vele 
kapcsolatos baleset vagy rendkívüli 
esemény után a határon túlra átnyúló 
hatások valószínűnek minősíthetők.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Megjelölés és dokumentálás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyesek időtálló formában 
megjelöljék a tárolókat és dokumentálják 
a kiégett fűtőelemek, valamint a 
radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezését. A dokumentáció a leltár 
vegyi, toxikológiai, radiológiai összetevőit, 
illetve a halmazállapot (szilárd, folyékony 
vagy gáz) megnevezését egyaránt 
tartalmazza.

Indokolás
A cél a jövő nemzedékek tájékoztatása arról, hogy a tárolókban értékes nyersanyag és/vagy 
veszélyes anyag található-e.

Módosítás 39

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, vagy a 
kiégett fűtőelemek tárolóinak 
működtetésére, illetve a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény
működtetésére vagy bezárására; a 
biztonsági elemzésben meg kell adni az 
értékelés során alkalmazott előírásokat.
Foglalkozni kell a bezárás utáni és a
hosszú távú biztonság kérdésével, 
különösen azzal, hogy azt hogyan lehet 
passzív eszközökkel a lehető legteljesebb 
mértékben biztosítani. A biztonsági 
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elemzésnek és az azt alátámasztó 
biztonsági értékelésnek tartalmaznia kell 
a munkavállalókat és ezen belül az 
alvállalkozók által foglalkoztatottakat 
érintő egészségügyi és biztonsági 
kockázatok és a létesítmény mindenkori 
biztonságos működtetéséhez szükséges 
szakképzettségi szintek és munkavállalói 
létszám értékelését, hogy baleset esetén 
meg lehessen tenni a szükséges 
intézkedéseket.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A létesítményre vonatkozó biztonsági 
elemzésnek ismertetnie kell a terület 
biztonságával összefüggő valamennyi 
szempontot, a létesítmény tervezését és a 
vezetői ellenőrző intézkedéseket, továbbá a 
rendszeres hatósági ellenőrzéseket. A 
biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek 
ismertetnie kell a biztosított védettség 
szintjét, és biztosítania kell a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságot, valamint 
az egyéb érdekelt feleket arról, hogy a 
biztonsági követelményeket be fogják 
tartani.

(3) A létesítményre vonatkozó biztonsági 
elemzésnek ismertetnie kell a terület 
biztonságával összefüggő valamennyi 
szempontot, a létesítmény tervezését, a 
létesítmény vagy egyes részei leszerelését
és a vezetői ellenőrző intézkedéseket, 
továbbá a rendszeres hatósági 
ellenőrzéseket. A biztonsági elemzésnek és 
az azt alátámasztó biztonsági értékelésnek 
ismertetnie kell a biztosított védettség 
szintjét, és biztosítania kell a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságot, valamint 
az egyéb érdekelt feleket arról, hogy a 
biztonsági követelményeket be fogják 
tartani.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a szükséges 
szakértelem és képességek megőrzése és 
fejlesztése érdekében – tartalmazzon olyan 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a műszaki és 
tudományos fejlettség aktuális szintjének 
megfelelő, szükséges szakértelem és 



PE460.611v03-00 24/29 AD\864299HU.doc

HU

oktatási és képzési intézkedéseket, amelyek 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően felelős 
valamennyi fél igényeit figyelembe veszik.

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.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
róla, hogy a nemzeti keret tartalmazzon 
olyan programokat, amelyek a radioaktív 
hulladékok termelésének csökkentésére és 
a radioaktív hulladékok kezelésére 
irányuló kutatásokat támogatják.

Módosítás 43

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 „szennyező fél 
fizet” alapelvvel összhangban a megfelelő 
pénzügyi források szükség esetén 
rendelkezésre álljanak.
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Módosítás 44

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 biztonságosságát és a 
radioaktív hulladékok kezelését illetően 
megfelelő minőségbiztosítási programokat 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre.

Indokolás

A minőségbiztosítás nem csupán a biztonsággal foglalkozik, hanem kiterjed a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének valamennyi vetületére.

Módosítás 45

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 a
munkavállalók és a nyilvánosság 
hozzáférését a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével, illetve a 
radioaktív hulladék és kiégett fűtőelemek 
végleges elhelyezésére szolgáló 
létesítmények építésével kapcsolatos
információkhoz. Ez a kötelezettség 
magában foglalja annak biztosítását, hogy 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság rendszeres jelleggel, érdemben és 
hatékonyan ellát kérésre minden jogi és 
természetes személyt a radioaktív hulladék 
és kiégett fűtőelemek végleges 
elhelyezésével kapcsolatos naprakész 
információval. Minden tagállam 
gondoskodik arról, hogy az illetékes 
szabályozó hatóságok tanácsot adjanak 
minden természetes és jogi személynek 
abban, hogy miként juthat az 
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információhoz. Az információkat a 
nemzeti jogszabályoknak és a nemzetközi 
kötelezettségeknek, különösen az Aarhusi 
Egyezménynek megfelelően kell a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátani. A 
munkavállalók és a lakosság egészségét és 
biztonságát közvetlenül érintő (különösen 
a radioaktív vagy mérgező kibocsátásokra 
és a kibocsátásoknak való kitettségre 
vonatkozó) információkat a 
körülményektől függetlenül
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A lakossági részvétellel kapcsolatos 
eljárások a különféle szakaszok részére 
ésszerű időkereteket engedélyeznek, 
elegendő időt hagyva a nyilvánosság 
tájékoztatására, illetve a lakosságnak a 
döntéshozatali folyamatra való 
felkészülése és ebben való hatékony 
részvétele céljára.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
döntéshozatali folyamat során 
megfelelően figyelembe vegyék a 
lakossági részvétel következményeit.

Módosítás 48
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a megvalósítás 
valószínűleg határon átnyúló 
következményekkel is jár, a tagállamok a 
lehető legkorábban tájékoztatják a 
határon túli regionális és helyi 
hatóságokat nemzeti programjaikról.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Nemzeti programjaikban a 
tagállamok világosan megnevezik a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére rendelkezésre álló 
pénzügyi erőforrásokat.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság ezeket a pontosításokat és 
a tagállamok által a nemzeti 
hulladékkezelési programjukkal 
összefüggésben elért eredményeket 
figyelembe veszi, amikor az Euratom-
Szerződés alapján a kiégett fűtőelemek 
vagy a radioaktív hulladékok kezelését 
szolgáló létesítmények vagy tevékenységek 
kapcsán dönt a pénzügyi vagy technikai 
segítségnyújtás rendelkezésre bocsátásáról, 
illetőleg az Euratom-Szerződés 43. cikke 
alapján véleményt alkot a tervezett 
beruházási projektekről.

(4) A Bizottság a tagállamok által küldött 
értesítéseket és a nemzeti hulladékkezelési 
programjukkal összefüggésben elért 
eredményeket figyelembe veszi, amikor az 
Euratom-Szerződés alapján a kiégett 
fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok 
kezelését szolgáló létesítmények vagy 
tevékenységek kapcsán dönt a pénzügyi 
vagy technikai segítségnyújtás 
rendelkezésre bocsátásáról, illetőleg az 
Euratom-Szerződés 43. cikke alapján 
véleményt alkot a tervezett beruházási 
projektekről.
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