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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 – mindaddig, amíg radioaktív veszélyt jelent –
fizikailag el kell különíteni és el kell szigetelni a lakosságtól és az élővilágtól. 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. 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 gyógyászati felhasználás 
előnyeit most élvezi.

                                               
1

 A Bizottság 2003. évi eredeti javaslata (COM(2003) 32 végleges) és a 2004. évi felülvizsgált változat (COM(2004) 526 végleges).
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A fenti szempontok ellenére a legtöbb ország még mindig nem hozta meg az irányadó 
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
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 kell rendelkezni;

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

Or. cs

Csak a cseh nyelvű változatot érintő nyelvi módosítás.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

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 végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítményt 
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használnak.

Or. en

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 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.

Or. cs

Módosítás 4

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.

Or. en

Indokolás

A minőségbiztosítás nem csupán a biztonsággal foglalkozik, hanem kiterjed a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének valamennyi aspektusára.
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Módosítás 5

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. 

Or. en


