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Módosítás 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 31. és 32. 
cikkére, amelyeknek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-
0385/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 191. 
és 192. cikkére,

Or. en



PE529.779v01-00 4/112 AM\1019806HU.doc

HU

Módosítás 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 
2009/71/EURATOM irányelv 
módosításáról

a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 
2009/71/EURATOM irányelv
módosításáról

Or. en

Módosítás 34
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 
2009/71/EURATOM irányelv 
módosításáról

a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 
2009/71/EURATOM irányelv 
módosításáról

Or. fr
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Módosítás 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

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 191. 
és 192. cikkére,

Or. en

Módosítás 36
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

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., 
191. és 192. cikkére,

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatával összhangban az Európai Parlamentet nem helyénvaló megfosztani 
együttdöntési hatáskörétől, már csak azért sem, mert a javaslat alapvető fontosságú 
környezetvédelmi és egészségügyi kérdéseket érint. Következésképpen az EUMSZ 153. cikke 
(szociálpolitika), valamint 191. és 192. cikke (környezetvédelem, egészségügy) képezi a 
megfelelő jogalapot.

Módosítás 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Bizottság 
javaslatára, amelyet az a Tudományos és 
Műszaki Bizottság által a tagállamok 
tudományos szakértői közül kijelölt 
személyek csoportjának véleményét 
követően dolgozott ki,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Or. en

Módosítás 38
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
amelyet az a Tudományos és Műszaki 
Bizottság által a tagállamok tudományos 
szakértői közül kijelölt személyek 
csoportjának véleményét követően 
dolgozott ki,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

Or. fr

Módosítás 39
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére,

a rendes jogalkotási eljárásnak 
megfelelően,
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Or. fr

Módosítás 40
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményre, 
amelyet 1998-ban írt alá az Európai 
Közösség és az Európai Unió összes 
tagállama,

Or. fr

Módosítás 41
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Aarhusi Egyezménynek a 
nukleáris biztonság tekintetében történő, 
az „Aarhus Convention and Nuclear”
(ACN) kezdeményezés keretében elindított 
végrehajtására, amely megköveteli, hogy a 
tagállamok közzétegyék a nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos lényeges 
információkat, és bevonják a 
nyilvánosságot a döntéshozatali 
folyamatba,
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Or. fr

Módosítás 42
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés (a továbbiakban: 
Euratom-Szerződés) 2. cikkének b) pontja 
a munkavállalók és a lakosság 
egészségének védelme érdekében egységes 
alapvető biztonsági előírások 
kidolgozásáról rendelkezik.

(1) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 191. cikkének (1) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy az Unió 
környezetpolitikája hozzájárul a következő 
célkitűzések eléréséhez: a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, valamint az emberi egészség 
védelme.

Or. fr

Módosítás 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az atomenergia egy energiaforrás, az 
Uniónak és a tagállamoknak pedig az 
atomenergiát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés szerinti 
egyéb energiaforrásokkal megegyező 
módon kell kezelniük.

Or. en

Módosítás 44
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Euratom-Szerződés 30. cikke
kimondja, hogy az Európai Atomenergia-
közösségen (a továbbiakban: Közösség) 
belül alapvető előírásokat kell 
megállapítani a munkavállalók és a 
lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból eredő veszélyekkel szembeni 
védelmére vonatkozóan.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 153. cikke lehetővé teszi a 
munkavállalók és a lakosság egészségének
védelme érdekében egységes biztonsági 
előírások megállapítását.

Or. fr

Módosítás 45
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelését szolgáló közösségi keret 
létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv33 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére szolgáló nemzeti rendszert 
hozzanak létre és tartsanak fenn.

(6) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelését szolgáló közösségi keret 
létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv33 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére szolgáló nemzeti rendszert 
hozzanak létre és tartsanak fenn. Az 
Európai Parlament az Európai Unión 
belüli atomerőművek kockázat- és 
biztonsági értékeléséről (ellenálló-
képességi próbák) és kapcsolódó 
tevékenységekről szóló, 2013. március 14-
i állásfoglalása rámutat arra, hogy a 
fukusimai nukleáris baleset újfent felhívta 
a figyelmet a radioaktív hulladék 
veszélyeire, és felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a radioaktív hulladékok lehető 
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legbiztonságosabb tárolását biztosító 
legjobb tároló létesítmények nyílt és 
elfogulatlan azonosítását.

__________________ __________________
33 HL L 199., 2011.8.2., 48. o. 33 HL L 199., 2011.8.2., 48. o.

Or. de

Módosítás 46
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nukleáris biztonságról, valamint a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos kezeléséről szóló, 
2007. május 8-i tanácsi következtetések34

kiemelték, hogy „a nukleáris biztonság 
nemzeti felelősség, amelynek gyakorlása –
adott esetben – uniós keretek között 
történik. (…) A biztonsági 
tevékenységekkel és a nukleáris 
létesítmények felügyeletével kapcsolatos 
döntéseket kizárólag az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok hozhatják meg”.

(7) A nukleáris biztonságról, valamint a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos kezeléséről szóló, 
2007. május 8-i tanácsi következtetések34

kiemelték, hogy „a nukleáris biztonság 
nemzeti felelősség, amelynek gyakorlása –
adott esetben – uniós keretek között 
történik. (…) A biztonsági 
tevékenységekkel és a nukleáris 
létesítmények felügyeletével kapcsolatos 
döntéseket kizárólag az üzemeltetők és a 
nemzeti hatóságok hozhatják meg”. Az 
Európai Parlament az Európai Unión 
belüli atomerőművek kockázat- és 
biztonsági értékeléséről (ellenálló-
képességi próbák) és kapcsolódó 
tevékenységekről szóló, 2013. március 14-
i állásfoglalása kötelező erejű nukleáris 
biztonsági előírások meghatározására és 
végrehajtására szólít fel.

__________________ __________________
34 A COREPER 2007. április 25-én (hiv. 
sz. 8784/07), a Gazdasági és Pénzügyi 
Tanács pedig 2007. május 8-án fogadta el.

34 A COREPER 2007. április 25-én (hiv. 
sz. 8784/07), a Gazdasági és Pénzügyi 
Tanács pedig 2007. május 8-án fogadta el.

Or. de
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Módosítás 47
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Emlékeztet arra, hogy a fukusimai
katasztrófa nyomán ismét fájdalmasan 
egyértelművé vált: nulla kockázatú 
atomerőmű nem létezik; ennek 
következtében nem lehet teljes 
bizonyossággal megakadályozni, hogy a 
jövőben súlyos balesetek történjenek akár 
az Unió területén, akár azon kívül.

Or. en

Módosítás 48
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Japánban 2011-ben bekövetkezett 
fukusimai nukleáris baleset világszerte 
ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy 
milyen intézkedések szükségesek a 
kockázat lehető legkisebbre 
csökkentéséhez és a lehető legnagyobb 
mértékű nukleáris biztonság biztosításához. 
Az Európai Tanácstól 2011 márciusában 
kapott megbízás36 alapján a Bizottság és az 
Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó 
Hatóságok Csoportja (ENSREG) Unió-
szerte elvégezte az atomerőművek átfogó 
kockázat- és biztonsági értékelését 
(ellenállóképességi próbák). Az 
eredmények több olyan fejlesztést 
meghatároztak, amelyeket a részt vevő 
országokban be lehetne illeszteni a 
nukleáris biztonsági megközelítésekbe és 
ágazati gyakorlatokba37.

(9) A Japánban 2011-ben bekövetkezett 
fukusimai nukleáris baleset világszerte 
ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy 
milyen intézkedések szükségesek a 
kockázat lehető legkisebbre 
csökkentéséhez és a lehető legnagyobb 
mértékű nukleáris biztonság biztosításához. 
Az Európai Tanácstól 2011 márciusában 
kapott megbízás36 alapján a Bizottság és az 
Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó 
Hatóságok Csoportja (ENSREG) Unió-
szerte elvégezte az atomerőművek átfogó 
kockázat- és biztonsági értékelését 
(ellenállóképességi próbák). Az 
eredmények több olyan fejlesztést 
meghatároztak, amelyeket a részt vevő 
országokban be lehetne illeszteni a 
nukleáris biztonsági megközelítésekbe és 
ágazati gyakorlatokba37. Az Európai 
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Parlament az Európai Unión belüli 
atomerőművek kockázat- és biztonsági 
értékeléséről (ellenálló-képességi próbák) 
és kapcsolódó tevékenységekről szóló, 
2013. március 14-i állásfoglalása 
hangsúlyozza, hogy szinte valamennyi 
atomerőmű esetében erőmű-specifikus 
biztonsági fejlesztésre van szükség, sürgeti 
a szükséges korszerűsítési intézkedések 
végrehajtását, és hogy évente 
tájékoztassák az Európai Parlamentet és 
folytassanak vele konzultációt a nukleáris 
biztonság területén elért eredményekről, 
intézkedésekről és tervekről.

__________________ __________________
36 Az Európai Tanács következtetései, 
EUCO 11/1/10.

36 Az Európai Tanács következtetései, 
EUCO 11/1/10.

37 ENSREG Szakértői jelentés – Az 
európai atomerőműveken elvégzett 
ellenállóképességi próbák, 2012. április 25.

37 ENSREG Szakértői jelentés – Az 
európai atomerőműveken elvégzett 
ellenállóképességi próbák, 2012. április 25.

Or. de

Módosítás 49
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Japánban 2011-ben bekövetkezett 
fukusimai nukleáris baleset világszerte 
ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy 
milyen intézkedések szükségesek a 
kockázat lehető legkisebbre 
csökkentéséhez és a lehető legnagyobb 
mértékű nukleáris biztonság biztosításához. 
Az Európai Tanácstól 201136 márciusában 
kapott megbízás alapján a Bizottság és az 
Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó 
Hatóságok Csoportja (ENSREG) Unió-
szerte elvégezte az atomerőművek átfogó 

(9) A Japánban 2011-ben bekövetkezett 
fukusimai nukleáris baleset világszerte 
ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy 
milyen intézkedések szükségesek a 
kockázat megszüntetéséhez és a 
legnagyobb mértékű nukleáris biztonság 
biztosításához. Az Európai Tanácstól 
201136 márciusában kapott megbízás 
alapján a Bizottság és az Európai Nukleáris 
Biztonsági Szabályozó Hatóságok 
Csoportja (ENSREG) Unió-szerte 
elvégezte az atomerőművek átfogó 
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kockázat- és biztonsági értékelését 
(ellenállóképességi próbák). Az 
eredmények több olyan fejlesztést 
meghatároztak, amelyeket a részt vevő 
országokban be lehetne illeszteni a 
nukleáris biztonsági megközelítésekbe és 
ágazati gyakorlatokba37.

kockázat- és biztonsági értékelését 
(ellenállóképességi próbák). Az 
eredmények több olyan fejlesztést 
meghatároztak, amelyeket a részt vevő 
országokban be kell illeszteni a nukleáris 
biztonsági megközelítésekbe és ágazati 
gyakorlatokba37.

__________________ __________________
36 Az Európai Tanács következtetései, 
EUCO 11/1/10. 

36 Az Európai Tanács következtetései,
EUCO 11/1/10. 

37 ENSREG Szakértői jelentés – Az 
európai atomerőműveken elvégzett 
ellenállóképességi próbák, 2012. április 25.

37 ENSREG Szakértői jelentés – Az 
európai atomerőműveken elvégzett 
ellenállóképességi próbák, 2012. április 25.

Or. fr

Módosítás 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Hangsúlyozza, hogy az 
ellenállóképességi próbák csak bizonyos, 
korábban egyeztetett kockázatok 
értékelésére vonatkoznak, és hogy az 
olyan kockázatokat, mint a másodlagos 
események, a súlyos romlás, az emberi 
mulasztások, a reaktortartályokon belüli 
speciális hibák, illetve számos egyéb 
eseményt nem vettek figyelembe, ezért 
hangsúlyozza, hogy még a sikeres 
ellenállóképességi próbák sem garantálják 
az atomerőművek biztonságát.

Or. en

Módosítás 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Hangsúlyozza, hogy ha az 
ellenállóképességi próbák eredményeit 
nem követik megfelelő intézkedések, azok 
értéke lényegében elveszik; felhívja 
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az 
ellenállóképességi próbák kedvezőtlen 
eredményei alapján történő fellépésre 
vonatkozó döntés meghozatala kizárólag 
és teljes körűen a tagállamok joga; 
amennyiben a meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó döntés során 
elemzésüket a kizárólag a legnagyobb 
elérhető biztonság megvalósításán kívül 
egyéb elemekre alapozzák, az aláássa az 
ellenállóképességi próbák hasznos 
rendeltetési célját.

Or. en

Módosítás 52
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Egy erős és független, hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság megléte az 
európai nukleáris biztonsági szabályozási 
keret alapvető feltétele. Függetlensége és 
hatáskörének részrehajlás nélkül és 
átlátható módon való gyakorlása 
meghatározó tényező a magas szintű 
nukleáris biztonság garantálása 
szempontjából. Objektív szabályozói 
döntéseket és végrehajtási intézkedéseket 
kell meghozni a biztonságot esetleg 
veszélyeztető minden illetéktelen külső 
befolyástól mentesen, mint például a 
változó politikai, gazdasági és társadalmi 

(15) Egy erős és független, hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság megléte az 
európai nukleáris biztonsági szabályozási 
keret alapvető feltétele. Függetlensége és 
hatáskörének részrehajlás nélkül és 
átlátható módon való gyakorlása 
meghatározó tényező a magas szintű 
nukleáris biztonság garantálása 
szempontjából. Objektív szabályozói 
döntéseket és végrehajtási intézkedéseket 
kell meghozni a biztonságot esetleg 
veszélyeztető minden illetéktelen külső 
befolyástól mentesen, mint például a 
változó politikai, gazdasági és társadalmi 



AM\1019806HU.doc 15/112 PE529.779v01-00

HU

feltételekkel összefüggő nyomás, illetve a 
kormányszervek vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által gyakorolt 
nyomás. A fukusimai baleset 
nyilvánvalóvá tette, hogy milyen negatív 
következményei lehetnek a függetlenség 
hiányának. A 2009/71/Euratom 
irányelvnek a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok funkcionális 
elkülönülésére vonatkozó rendelkezéseit 
meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok 
tényleges függetlenségének biztosítása, 
valamint annak érdekében, hogy 
rendelkezzenek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges megfelelő 
eszközökkel és szakértelemmel. A 
ráruházott kötelezettségek megfelelő 
teljesítéséhez a szabályozó hatóságnak 
rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel, 
valamint megfelelő személyzettel és 
elegendő pénzügyi forrásokkal. A 
követelményeknek a szabályozási 
feladatok ellátása során érvényesülő 
függetlenség biztosítását célzó szigorítása 
azonban nem érintheti hátrányosan az adott 
esetben más érintett nemzeti hatóságokkal 
folytatott szoros együttműködést, illetve a 
kormány által kiadott általános politikai 
iránymutatásokat, amelyek nem a 
szabályozói hatáskörökhöz és 
feladatokhoz kapcsolódnak.

feltételekkel összefüggő nyomás, illetve a 
kormányszervek vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által gyakorolt 
nyomás. A fukusimai baleset 
nyilvánvalóvá tette, hogy milyen negatív 
következményei lehetnek a függetlenség 
hiányának. A 2009/71/Euratom 
irányelvnek a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok funkcionális 
elkülönülésére vonatkozó rendelkezéseit 
meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok 
tényleges függetlenségének biztosítása, 
valamint annak érdekében, hogy 
rendelkezzenek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges megfelelő 
eszközökkel és szakértelemmel. A 
ráruházott kötelezettségek megfelelő 
teljesítéséhez a szabályozó hatóságnak 
rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel, 
valamint megfelelő személyzettel és 
elegendő pénzügyi forrásokkal. A 
követelményeknek a szabályozási 
feladatok ellátása során érvényesülő 
függetlenség biztosítását célzó szigorítása 
azonban nem érintheti hátrányosan az adott 
esetben más érintett nemzeti hatóságokkal 
és az Európai Bizottsággal folytatott 
szoros együttműködést, illetve a kormány 
által kiadott általános politikai 
iránymutatásokat, amelyek nem ássák alá 
a nemzeti hatóság szabályozói hatásköreit 
és feladatait.

Or. en

Módosítás 53
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Egy erős és független, hatáskörrel (15) Egy erős és független, hatáskörrel 
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rendelkező szabályozó hatóság megléte az 
európai nukleáris biztonsági szabályozási 
keret alapvető feltétele. Függetlensége és 
hatáskörének részrehajlás nélkül és 
átlátható módon való gyakorlása 
meghatározó tényező a magas szintű 
nukleáris biztonság garantálása 
szempontjából. Objektív szabályozói 
döntéseket és végrehajtási intézkedéseket 
kell meghozni a biztonságot esetleg 
veszélyeztető minden illetéktelen külső 
befolyástól mentesen, mint például a 
változó politikai, gazdasági és társadalmi 
feltételekkel összefüggő nyomás, illetve a 
kormányszervek vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által gyakorolt 
nyomás. A fukusimai baleset 
nyilvánvalóvá tette, hogy milyen negatív 
következményei lehetnek a függetlenség 
hiányának. A 2009/71/Euratom 
irányelvnek a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok funkcionális 
elkülönülésére vonatkozó rendelkezéseit 
meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok 
tényleges függetlenségének biztosítása, 
valamint annak érdekében, hogy 
rendelkezzenek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges megfelelő 
eszközökkel és szakértelemmel. A 
ráruházott kötelezettségek megfelelő 
teljesítéséhez a szabályozó hatóságnak 
rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel, 
valamint megfelelő személyzettel és 
elegendő pénzügyi forrásokkal. A 
követelményeknek a szabályozási 
feladatok ellátása során érvényesülő 
függetlenség biztosítását célzó szigorítása 
azonban nem érintheti hátrányosan az adott 
esetben más érintett nemzeti hatóságokkal 
folytatott szoros együttműködést, illetve a 
kormány által kiadott általános politikai 
iránymutatásokat, amelyek nem a 
szabályozói hatáskörökhöz és feladatokhoz 
kapcsolódnak.

rendelkező szabályozó hatóság megléte az 
európai nukleáris biztonsági szabályozási 
keret alapvető feltétele. Politikai, jogi, 
igazgatási és pénzügyi függetlensége, és 
hatáskörének részrehajlás nélkül és 
átlátható módon való gyakorlása 
meghatározó tényező a magas szintű 
nukleáris biztonság garantálása 
szempontjából. Objektív szabályozói 
döntéseket és végrehajtási intézkedéseket
kell meghozni a biztonságot esetleg 
veszélyeztető minden külső befolyástól 
mentesen, mint például a változó politikai, 
gazdasági és társadalmi feltételekkel 
összefüggő nyomás, illetve a 
kormányszervek vagy egyéb közjogi vagy 
magánjogi jogalanyok által gyakorolt 
nyomás. A fukusimai baleset 
nyilvánvalóvá tette, hogy milyen negatív 
következményei lehetnek a függetlenség 
hiányának. A 2009/71/Euratom 
irányelvnek a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok funkcionális 
elkülönülésére vonatkozó rendelkezéseit 
meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok 
tényleges függetlenségének biztosítása, 
valamint annak érdekében, hogy 
rendelkezzenek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges megfelelő 
eszközökkel és szakértelemmel. A 
ráruházott kötelezettségek megfelelő
teljesítéséhez a szabályozó hatóságnak 
rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel, 
különösen szankcionálási hatáskörrel, 
valamint megfelelő személyzettel és 
elegendő pénzügyi forrásokkal. A 
követelményeknek a szabályozási 
feladatok ellátása során érvényesülő 
függetlenség biztosítását célzó szigorítása 
azonban nem érintheti hátrányosan az adott 
esetben más érintett nemzeti hatóságokkal 
folytatott szoros együttműködést, illetve a 
kormány által kiadott általános politikai 
iránymutatásokat, amelyek nem a 
szabályozói hatáskörökhöz és feladatokhoz 
kapcsolódnak.

Or. fr
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Módosítás 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Amennyiben olyan infrastrukturális 
projekteket valósítanak meg, amelyek 
érinthetik a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságát, megfelelő nemzeti 
mechanizmusoknak kell létezniük a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
nyilvánossággal való konzultációra, és az 
általuk kifejtett véleményt teljes mértékben 
figyelembe kell venni.

(17) Amennyiben olyan infrastrukturális 
projekteket valósítanak meg, amelyek 
érinthetik a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságát, megfelelő nemzeti és 
európai szintű mechanizmusoknak kell 
létezniük a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal, a független nemzetközi 
szakértőkkel és a nyilvánossággal való 
konzultációra, és az általuk kifejtett 
véleményt teljes mértékben figyelembe 
kell venni.

Or. en

Módosítás 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Egy nukleáris balesetnek a nemzeti 
határokon túl is lehetnek következményei, 
ezért ösztönözni kell a szomszédos 
országok vagy az ugyanazon régióban 
található országok szabályozó hatóságai 
közötti szoros együttműködést, 
koordinációt és információcserét, tekintet 
nélkül arra, hogy üzemeltetnek-e nukleáris 
létesítményeket, vagy sem. E tekintetben a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő intézkedések legyenek 
érvényben, amelyek megkönnyítik a 
határokon átnyúló hatással rendelkező, 
nukleáris biztonságot érintő kérdések terén 

(21) Egy nukleáris balesetnek a nemzeti 
határokon túl is lehetnek következményei, 
ezért kötelezővé kell tenni a szomszédos 
országok vagy az ugyanazon régióban 
található országok szabályozó hatóságai 
közötti szoros együttműködést, 
koordinációt és információcserét, tekintet 
nélkül arra, hogy üzemeltetnek-e nukleáris 
létesítményeket, vagy sem. E tekintetben a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő intézkedések legyenek 
érvényben, amelyek megkönnyítik a 
határokon átnyúló hatással rendelkező, 
nukleáris biztonságot érintő kérdések terén 
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zajló együttműködést, többek között a 
harmadik országokkal. Szinergiákra kell 
törekedni az uniós polgári védelmi 
mechanizmussal41, amely uniós keretet 
biztosít a tagállamoknak a polgári védelem 
terén, a természeti és ember okozta 
katasztrófák megelőzésére, az azokra való 
felkészülésre és reagálásra szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javítása 
érdekében való együttműködéséhez.

zajló együttműködést, többek között a 
harmadik országokkal. Szinergiákra kell 
törekedni az uniós polgári védelmi 
mechanizmussal41, amely uniós keretet 
biztosít a tagállamoknak a polgári védelem 
terén, a természeti és ember okozta 
katasztrófák megelőzésére, az azokra való 
felkészülésre és reagálásra szolgáló 
rendszerek hatékonyságának javítása 
érdekében való együttműködéséhez.

__________________ __________________
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
határozatjavaslata az uniós polgári védelmi 
mechanizmusról (COM(2011) 934 
végleges).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
határozatjavaslata az uniós polgári védelmi 
mechanizmusról (COM(2011)0934).

Or. en

Módosítás 56
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A megfelelő készségek megszerzése, 
valamint a megfelelő mértékű 
kompetenciák elsajátítása és fenntartása 
érdekében valamennyi félnek biztosítania 
kell, hogy a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságával, továbbá a 
helyszíni veszélyhelyzeti felkészültséggel 
és intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet egésze 
(beleértve az alvállalkozókat is) folyamatos 
továbbképzésben vegyen részt. Ezt képzési 
programok és képzési tervek, valamint a 
képzési programok időszakos 
felülvizsgálatára és naprakésszé tételére 
szolgáló eljárások kidolgozásával, és 
megfelelő képzési célú költségvetési 
források biztosításával kehet elérni.

(22) A megfelelő készségek megszerzése, 
valamint a megfelelő mértékű 
kompetenciák elsajátítása és fenntartása 
érdekében valamennyi félnek biztosítania 
kell, hogy a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságával, továbbá a 
helyszíni veszélyhelyzeti felkészültséggel 
és intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet egésze 
(beleértve az alvállalkozókat is) folyamatos 
továbbképzésben vegyen részt. Ezt képzési 
programok és képzési tervek, valamint a 
képzési programok időszakos 
felülvizsgálatára és naprakésszé tételére 
szolgáló eljárások – uniós és Unión kívüli 
országokkal folytatott know-how-csere
útján történő – kidolgozásával, és 
megfelelő képzési célú költségvetési 
források biztosításával kehet elérni.
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Módosítás 57
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A fukusimai nukleáris baleset másik 
lényeges tanulsága az átláthatóság 
növelésének fontossága nukleáris 
biztonsági kérdésekben. Az átláthatóság 
egyben a szabályozói döntéshozatal 
függetlenségét is előmozdító fontos eszköz. 
Ezért a 2009/71/Euratom irányelvnek a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
hatályos rendelkezéseit pontosabbá kell 
tenni a tekintetben, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
jellegű információkat kell szolgáltatniuk és 
milyen határidőn belül. E célból meg kell 
határozni például azt, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
típusú információkat kell szolgáltatniuk a 
szélesebb körű átláthatósági stratégiájuk 
részeként. Az információkat különösen 
rendkívüli események és balesetek esetén 
időben közzé kell tenni. A rendszeres 
biztonsági felülvizsgálatok és a nemzetközi 
szakértői értékelések eredményeit szintén 
közzé kell tenni.

(23) A fukusimai nukleáris baleset másik 
lényeges tanulsága az átláthatóság 
növelésének fontossága nukleáris 
biztonsági kérdésekben. Az átláthatóság 
egyben a szabályozói döntéshozatal 
függetlenségét is előmozdító fontos eszköz. 
Ezért a 2009/71/Euratom irányelvnek a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
hatályos rendelkezéseit pontosabbá kell 
tenni a tekintetben, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
jellegű információkat kell szolgáltatniuk és 
milyen határidőn belül. E célból meg kell 
határozni például azt, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
típusú információkat kell szolgáltatniuk a 
szélesebb körű átláthatósági stratégiájuk 
részeként. Az információkat különösen 
rendkívüli események és balesetek esetén 
időben közzé kell tenni. A rendszeres 
biztonsági felülvizsgálatok és a nemzetközi 
szakértői értékelések eredményeit szintén 
közzé kell tenni. Az Európai Parlament az 
Európai Unión belüli atomerőművek 
kockázat- és biztonsági értékeléséről 
(ellenálló-képességi próbák) és 
kapcsolódó tevékenységekről szóló, 2013. 
március 14-i állásfoglalása felszólít arra, 
hogy az EU polgárait az Unión belüli 
nukleáris biztonság tekintetében teljes 
mértékben tájékoztassák, és velük 
konzultációt folytassanak.

Or. de
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Módosítás 58
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A fukusimai nukleáris baleset másik 
lényeges tanulsága az átláthatóság 
növelésének fontossága nukleáris 
biztonsági kérdésekben. Az átláthatóság 
egyben a szabályozói döntéshozatal 
függetlenségét is előmozdító fontos eszköz. 
Ezért a 2009/71/Euratom irányelvnek a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
hatályos rendelkezéseit pontosabbá kell 
tenni a tekintetben, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
jellegű információkat kell szolgáltatniuk és 
milyen határidőn belül. E célból meg kell 
határozni például azt, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
típusú információkat kell szolgáltatniuk a 
szélesebb körű átláthatósági stratégiájuk 
részeként. Az információkat különösen 
rendkívüli események és balesetek esetén 
időben közzé kell tenni. A rendszeres 
biztonsági felülvizsgálatok és a nemzetközi 
szakértői értékelések eredményeit szintén 
közzé kell tenni.

(23) A fukusimai nukleáris baleset másik 
lényeges tanulsága az átláthatóság 
növelésének fontossága nukleáris 
biztonsági kérdésekben. Az átláthatóság 
egyben a szabályozói döntéshozatal 
függetlenségét is előmozdító és garantáló
fontos eszköz. Ezért a 
2009/71/Euratom irányelvnek a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
hatályos rendelkezéseit pontosabbá kell 
tenni a tekintetben, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
jellegű információkat kell szolgáltatniuk és 
milyen határidőn belül. E célból meg kell 
határozni például azt, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
típusú információkat kell szolgáltatniuk a 
szélesebb körű átláthatósági stratégiájuk 
részeként. Az információkat különösen 
rendkívüli események, váratlan események
és balesetek esetén valós időben közzé kell 
tenni. A rendszeres biztonsági 
felülvizsgálatok és a nemzetközi szakértői 
értékelések eredményeit, valamint az 
üzemeltetőknek a nemzeti szabályozó 
hatóságok ajánlásaira adott válaszait
szintén közzé kell tenni.

Or. fr

Módosítás 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ezen irányelv átláthatóságra 
vonatkozó követelményei kiegészítik a 
meglévő Euratom jogszabályok 
rendelkezéseit. A radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról szóló, 1987. december 14-i 
87/600/Euratom tanácsi határozat42 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék és 
tájékoztassák a Bizottságot és a többi 
tagállamot, amennyiben radiológiai 
veszélyhelyzet alakul ki területükön, míg 
az 1989. november 27-
i89/618/Euratom tanácsi irányelv43 azt írja 
elő követelményként a tagállamoknak, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a 
radiológiai veszélyhelyzet esetén 
meghozandó egészségvédelmi 
intézkedésekről és lépésekről, továbbá 
előre és folyamatosan tájékoztassák az 
ilyen veszélyhelyzet esetén legnagyobb 
valószínűséggel érintett lakosságot. Az 
ilyen esetben nyújtandó tájékoztatás 
mellett a tagállamoknak ezen irányelv 
alapján az átláthatóságot biztosító 
megfelelő rendelkezésekről is 
gondoskodniuk kell, rendszeresen frissített 
információkat haladéktalanul közzétéve 
annak érdekében, hogy a munkavállalók és 
a nyilvánosság folyamatosan tájékoztatást 
kapjon minden nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos eseményről, beleértve a 
rendkívüli események és balesetek 
körülményeit. Ezenkívül lehetőséget kell 
biztosítani a nyilvánosságnak arra, hogy 
ténylegesen részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési 
folyamatában, és a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságnak függetlenül, más 
köz- vagy magánjogi jogalany előzetes 
beleegyezése nélkül biztosítania kell a 
biztonsággal kapcsolatos információkat.

(24) Ezen irányelv átláthatóságra 
vonatkozó követelményei kiegészítik a 
meglévő Euratom jogszabályok 
rendelkezéseit. A radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról szóló, 1987. december 14-i 
87/600/Euratom tanácsi határozat42 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék és 
tájékoztassák a Bizottságot és a többi 
tagállamot, amennyiben radiológiai 
veszélyhelyzet alakul ki területükön, míg 
az 1989. november 27-
i89/618/Euratom tanácsi irányelv43 azt írja 
elő követelményként a tagállamoknak, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a 
radiológiai veszélyhelyzet esetén 
meghozandó egészségvédelmi 
intézkedésekről és lépésekről, továbbá 
előre és folyamatosan tájékoztassák az 
ilyen veszélyhelyzet esetén legnagyobb 
valószínűséggel érintett lakosságot. Az 
ilyen esetben nyújtandó tájékoztatás 
mellett a tagállamoknak ezen irányelv 
alapján az átláthatóságot biztosító 
megfelelő rendelkezésekről is 
gondoskodniuk kell, rendszeresen frissített 
információkat haladéktalanul közzétéve 
annak érdekében, hogy a munkavállalók és 
a nyilvánosság folyamatosan tájékoztatást 
kapjon minden nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos eseményről, beleértve a 
rendkívüli események és balesetek 
körülményeit.
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42 HL L 371., 1987.12.30., 76. o. 42 HL L 371., 1987.12.30., 76. o.
43 HL L 357., 1989.7.12., 31. o. 43 HL L 357., 1989.7.12., 31. o.

Or. en

Módosítás 60
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ezen irányelv átláthatóságra 
vonatkozó követelményei kiegészítik a 
meglévő Euratom jogszabályok 
rendelkezéseit. A radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról szóló, 1987. december 14-i 
87/600/Euratom tanácsi határozat42 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék és 
tájékoztassák a Bizottságot és a többi 
tagállamot, amennyiben radiológiai 
veszélyhelyzet alakul ki területükön, míg 
az 1989. november 27-
i89/618/Euratom tanácsi irányelv43 azt írja 
elő követelményként a tagállamoknak, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a 
radiológiai veszélyhelyzet esetén 
meghozandó egészségvédelmi 
intézkedésekről és lépésekről, továbbá 
előre és folyamatosan tájékoztassák az 
ilyen veszélyhelyzet esetén legnagyobb 
valószínűséggel érintett lakosságot. Az 
ilyen esetben nyújtandó tájékoztatás 
mellett a tagállamoknak ezen irányelv 
alapján az átláthatóságot biztosító 
megfelelő rendelkezésekről is 
gondoskodniuk kell, rendszeresen frissített 
információkat haladéktalanul közzétéve 
annak érdekében, hogy a munkavállalók és 

(24) Ezen irányelv átláthatóságra 
vonatkozó követelményei kiegészítik a 
meglévő Euratom jogszabályok 
rendelkezéseit. A radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról szóló, 1987. december 14-i
87/600/Euratom tanácsi határozat42 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék és 
tájékoztassák a Bizottságot és a többi 
tagállamot, amennyiben radiológiai 
veszélyhelyzet alakul ki területükön, míg 
az 1989. november 27-
i89/618/Euratom tanácsi irányelv43 azt írja 
elő követelményként a tagállamoknak, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a 
radiológiai veszélyhelyzet esetén 
meghozandó egészségvédelmi 
intézkedésekről és lépésekről, továbbá 
előre és folyamatosan tájékoztassák az 
ilyen veszélyhelyzet esetén legnagyobb 
valószínűséggel érintett lakosságot. Az 
ilyen esetben nyújtandó tájékoztatás 
mellett a tagállamoknak ezen irányelv 
alapján az átláthatóságot biztosító 
megfelelő rendelkezésekről is 
gondoskodniuk kell, valós időben frissített 
információkat közzétéve annak érdekében, 
hogy a munkavállalók és a nyilvánosság 
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a nyilvánosság folyamatosan tájékoztatást 
kapjon minden nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos eseményről, beleértve a 
rendkívüli események és balesetek 
körülményeit. Ezenkívül lehetőséget kell 
biztosítani a nyilvánosságnak arra, hogy 
ténylegesen részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési folyamatában, 
és a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságnak függetlenül, más köz- vagy 
magánjogi jogalany előzetes beleegyezése 
nélkül biztosítania kell a biztonsággal 
kapcsolatos információkat.

folyamatosan tájékoztatást kapjon minden 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
eseményről, beleértve a rendkívüli 
események, váratlan események és 
balesetek körülményeit. Ezenkívül 
lehetőséget kell biztosítani a 
nyilvánosságnak arra, hogy ténylegesen 
részt vegyen a nukleáris létesítmények 
engedélyezési és módosítási folyamatában, 
és a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságnak függetlenül, más köz- vagy 
magánjogi jogalany előzetes beleegyezése 
nélkül biztosítania kell a biztonsággal 
kapcsolatos információkat. Az Európai 
Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt 
biztosítaniuk kell a civil társadalomnak a 
konzultációs és döntéshozatali 
folyamatban való részvételét.

__________________ __________________
42 HL L 371., 1987.12.30., 76. o. 42 HL L 371., 1987.12.30., 76. o.
43 HL L 357., 1989.12.7., 31. o. 43 HL L 357., 1989.12.7., 31. o.

Or. fr

Módosítás 61
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A 2009/71/Euratom irányelv létrehoz 
egy jogilag kötelező erejű, a nukleáris 
biztonsági jogalkotási, közigazgatási és 
szervezeti rendszer alapjául szolgáló 
közösségi keretrendszert. A rendszer 
azonban nem foglal magában a nukleáris 
létesítményekre vonatkozó sajátos 
követelményeket. A NAÜ és a Nyugat-
európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége 
(WENRA) által elért műszaki fejlődésre, 
valamint a szakmai tudásanyag egyéb 
forrásaira, többek között az 
ellenállóképességi próbák és a fukusimai 

(25) A 2009/71/Euratom irányelv létrehoz 
egy jogilag kötelező erejű, a nukleáris 
biztonsági jogalkotási, közigazgatási és 
szervezeti rendszer alapjául szolgáló 
közösségi keretrendszert. A rendszer 
azonban nem foglal magában a nukleáris 
létesítményekre vonatkozó sajátos 
követelményeket. A NAÜ és a Nyugat-
európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége 
(WENRA) által elért műszaki fejlődésre, 
valamint a szakmai tudásanyag egyéb 
forrásaira, többek között az 
ellenállóképességi próbák és a fukusimai 
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nukleáris baleset kivizsgálása alapján 
leszűrt tapasztalatokra tekintettel módosítni 
kell a 2009/71/Euratom irányelvet, hogy a 
nukleáris létesítmények életciklusának 
valamennyi szakaszára (a hely 
kiválasztása, tervezés, építés, üzembe 
helyezés, üzemeltetés, leszerelés) 
vonatkozóan magában foglaljon nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos közösségi 
célkitűzéseket.

nukleáris baleset kivizsgálása alapján 
leszűrt tapasztalatokra tekintettel módosítni 
kell a 2009/71/Euratom irányelvet, hogy a 
nukleáris létesítmények életciklusának 
valamennyi szakaszára (a hely 
kiválasztása, tervezés, építés, üzembe 
helyezés, üzemeltetés, leszerelés) 
vonatkozóan magában foglaljon nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos, jogilag kötelező 
erejű közösségi célkitűzéseket.

Or. de

Módosítás 62
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A kockázati alapú módszerek 
megvizsgálják a valószínűleg baleset 
kialakulásához vezető vagy ahhoz 
hozzájáruló eseménysorozatok valamennyi 
eseményének valószínűségét és lehetséges 
következményeit. A válaszokat arra lehet 
felhasználni, hogy betekintést nyújtsanak 
egy nukleáris létesítmény kialakításának és 
működésének erős és gyenge pontjaiba, és 
így a követelményeket és a szabályozó 
figyelmét azokra a kérdésekre tudják 
irányítani, ahol a legnagyobb előrelépést 
lehet elérni a nukleáris létesítmények 
biztonsága tekintetében. Miután az elmúlt 
évtizedekben jelentős forrásokat 
fordítottak a nukleáris létesítményekre, 
különösen az atomerőművekre és a 
kutatási célokat szolgáló reaktorokra 
vonatkozó valószínűségi biztonsági 
értékelések fejlesztésére, az engedélyek 
jogosultjai és a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok most már 
világszerte a nukleáris létesítmények 

(26) A kockázati alapú módszerek 
megvizsgálják a valószínűleg baleset 
kialakulásához vezető vagy ahhoz 
hozzájáruló eseménysorozatok valamennyi 
eseményének valószínűségét és lehetséges 
következményeit. A fukusimai nukleáris 
katasztrófa okainak fényében a vizsgálati 
módszereknek nem csak az elszigetelt 
kockázati tényezőket, hanem az együttes 
kockázati tényezőket is vizsgálniuk kell és 
figyelembe kell venniük. A válaszokat arra 
lehet felhasználni, hogy betekintést 
nyújtsanak egy nukleáris létesítmény 
kialakításának és működésének erős és 
gyenge pontjaiba, és így a 
követelményeket és a szabályozó figyelmét 
azokra a kérdésekre tudják irányítani, ahol 
a legnagyobb előrelépést lehet elérni a 
nukleáris létesítmények biztonsága 
tekintetében. Ugyanakkor egy bonyolult 
összefüggések és szoros együttműködés
által jellemzett atomerőmű esetében 
rendkívül magas szintű megbízhatóságra 
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biztonságának kockázati alapon történő 
növelésére és a létesítmények 
leghatékonyabb üzemeltetésére tudják 
felhasználni a megszerzett ismereteket.

van szükség, mivel a jelenleg működő 
reaktorok tervezése és kialakítása igen 
változatos. A nukleáris létesítmények 
összetett jellege és a reaktorok üzemelése 
során fennálló fizikai körülmények miatt 
a reaktorok tervezési és működési 
jellemzői minden esetben csak részlegesen 
ismertek. Mindemellett, mivel a 
rendszerösszetevők és a külső események 
közötti kölcsönhatás váratlan helyzeteket 
idézhet elő, lehetetlen minden potenciális 
meghibásodási módot előre jelezni. Ebből 
következik, hogy a súlyos balesetek 
valószínűségének számszerű becslései 
továbbra is meglehetősen bizonytalanok. 
Tekintettel arra, hogy a kockázatalapú 
valószínűségi értékelést középpontba 
helyező szabályozás nem volt képes előre 
jelezni a tervezési alapot meghaladó 
balesetek (például a fukusimai és minden 
más korábbi súlyos baleset) váratlan 
sorozatát, bebizonyosodott róla, hogy 
komoly korlátokkal küzd. Sürgősen újra 
kell értékelni ezt a megközelítést, és 
haladéktalanul meg kell kezdeni annak 
gyakorlati alkalmazását.

Or. xm

Módosítás 63
Bernd Lange

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 
rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása természetes korlátot szab 
annak, hogy meddig elfogadható a 
folyamatos működésük. A működési 

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 
rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása természetes korlátot szab 
annak, hogy meddig elfogadható a 
folyamatos működésük. A működési 
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élettartam mind biztonsági, mind 
gazdaságossági szempontból általában a 
kereskedelmi üzem megkezdésétől 
számítva 40 év, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása ne tegye ki a 
munkavállalókat és a lakosságot további 
kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű biztonsági célkitűzéseket, 
amelyeket a szabályozó hatóságoknak és az 
engedélyek jogosultjainak a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása esetén teljesíteniük kell.

élettartam mind biztonsági, mind 
gazdaságossági szempontból általában a 
kereskedelmi üzem megkezdésétől 
számítva 40 év, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása ne tegye ki a 
munkavállalókat és a lakosságot további 
kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű, jogilag kötelező erejű
biztonsági célkitűzéseket, amelyeket a 
szabályozó hatóságoknak és az engedélyek 
jogosultjainak a meglévő atomerőművek 
élettartamának meghosszabbítása esetén 
teljesíteniük kell. A Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a kockázatokra való tekintettel 
alaposan megvizsgálják a korszerűsítési 
intézkedések gazdaságosságát, és hogy a 
nukleáris biztonság előmozdítását célzó 
uniós finanszírozású intézkedések 
kizárólag a biztonság növelését 
támogassák és ne az öreg atomerőművek 
működési idejük meghosszabbítását célzó 
korszerűsítését.

Or. de

Módosítás 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 
rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása természetes korlátot szab 
annak, hogy meddig elfogadható a 
folyamatos működésük. A működési 

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 
rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása természetes korlátot szab 
annak, hogy meddig elfogadható a 
folyamatos működésük. A működési 
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élettartam mind biztonsági, mind 
gazdaságossági szempontból általában a 
kereskedelmi üzem megkezdésétől 
számítva 40 év, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása ne tegye ki a 
munkavállalókat és a lakosságot további 
kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű biztonsági célkitűzéseket, 
amelyeket a szabályozó hatóságoknak és az 
engedélyek jogosultjainak a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása esetén teljesíteniük kell.

élettartam mind biztonsági, mind 
gazdaságossági szempontból általában a 
kereskedelmi üzem megkezdésétől 
számítva 40 év, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása ne tegye ki a 
munkavállalókat és a lakosságot további 
kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű biztonsági célkitűzéseket, 
amelyeket a szabályozó hatóságoknak és az 
engedélyek jogosultjainak a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása esetén teljesíteniük kell.
A nukleáris létesítmény élettartamának 
meghosszabbítására irányuló kérelem 
esetén a létesítménynek az új nukleáris 
létesítményekre vonatkozóan előírtakkal 
megegyező biztonsági követelményeknek 
kell megfelelnie; mindemellett meg kell 
határozni a nukleáris létesítmények 
átfogó maximális élettartamát, amelyet a 
magasabb szintű biztonság szavatolása, a 
tagállamok közötti egységes gyakorlat 
megteremtése, valamint az atomerőművek 
fokozatos megszüntetésére vonatkozó 
strukturált áttekintés biztosításához való 
hozzájárulás érdekében valamennyi 
tagállamban alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 65
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 

(27) A nukleáris létesítmények 
biztonsággal kapcsolatos struktúráinak, 
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rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása természetes korlátot szab 
annak, hogy meddig elfogadható a 
folyamatos működésük. A működési 
élettartam mind biztonsági, mind 
gazdaságossági szempontból általában a 
kereskedelmi üzem megkezdésétől 
számítva 40 év, ezért a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása ne tegye ki a 
munkavállalókat és a lakosságot további 
kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű biztonsági célkitűzéseket, 
amelyeket a szabályozó hatóságoknak és az 
engedélyek jogosultjainak a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása esetén teljesíteniük kell.

rendszereinek, valamint alkatrészeinek 
öregedése, különösen a gyakorlatban 
nehezen cserélhető alkatrészek, mint 
például a nyomásálló reaktortartályok 
töredezetté válása korlátot szab annak, 
hogy meddig elfogadható a folyamatos 
működésük. A működési élettartam mind 
biztonsági, mind gazdaságossági 
szempontból általában a kereskedelmi 
üzem megkezdésétől számítva 25–40 év. 
Minél öregebbek az erőművek, annál 
gyakoribbak a reaktorleállítások, ami 
kihat az anyagok erősségére és gyengíti 
azokat, mint a reaktortartályok esetében 
is. Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a meglévő atomerőművek 
élettartamának meghosszabbítása ne tegye 
ki a munkavállalókat és a lakosságot 
további kockázatoknak. E célból a 
2009/71/Euratom irányelvet módosítani 
kell oly módon, hogy tartalmazza az új 
közösségi szintű biztonsági célkitűzéseket, 
amelyeket a szabályozó hatóságoknak és az 
engedélyek jogosultjainak a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
meghosszabbítása esetén teljesíteniük kell.

Or. fr

Módosítás 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az új reaktorok tervezésénél 
egyértelmű elvárás, hogy az eredeti tervben 
most már olyasmire is fel kell készülni, 
ami meghaladta a reaktorok korábbi 
generációinak tervezési határértékeit. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek olyan baleseti feltételek, 
amelyeket a tervezési alapba tartozó 
balesetek esetében nem, a 

(28) Az új reaktorok tervezésénél 
egyértelmű elvárás, hogy az eredeti tervben 
most már olyasmire is fel kell készülni, 
ami meghaladta a reaktorok korábbi 
generációinak tervezési határértékeit. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek olyan baleseti feltételek, 
amelyeket a tervezési alapba tartozó 
balesetek esetében nem, a 
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létesítménytervezés folyamata során 
azonban a legjobb becslés módszere szerint 
vizsgálnak, és amelyek vonatkozásában a 
radioaktív anyagok kibocsátását az 
elfogadható határértékeken belül tartják. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek között szerepelhetnek súlyos 
baleseti feltételek.

létesítménytervezés folyamata során 
azonban a legjobb becslés módszere szerint 
vizsgálnak, és amelyek vonatkozásában a 
radioaktív anyagok kibocsátását az 
elfogadható határértékeken belül tartják. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek között szerepelniük kell a súlyos 
baleseti feltételeknek.

Or. en

Módosítás 67
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az új reaktorok tervezésénél 
egyértelmű elvárás, hogy az eredeti tervben 
most már olyasmire is fel kell készülni, 
ami meghaladta a reaktorok korábbi 
generációinak tervezési határértékeit. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek olyan baleseti feltételek, 
amelyeket a tervezési alapba tartozó 
balesetek esetében nem, a 
létesítménytervezés folyamata során 
azonban a legjobb becslés módszere szerint 
vizsgálnak, és amelyek vonatkozásában a 
radioaktív anyagok kibocsátását az 
elfogadható határértékeken belül tartják. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek között szerepelhetnek súlyos 
baleseti feltételek.

(28) Az új reaktorok tervezésénél 
egyértelmű elvárás, hogy az eredeti tervben 
most már olyasmire is fel kell készülni, 
ami meghaladta a reaktorok korábbi 
generációinak tervezési határértékeit. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek olyan baleseti feltételek, 
amelyeket a tervezési alapba tartozó 
balesetek esetében nem, a 
létesítménytervezés folyamata során 
azonban a legjobb becslés módszere szerint 
vizsgálnak, és amelyek vonatkozásában a 
radioaktív anyagok kibocsátását az 
elfogadható határértékeken belül tartják. A 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételek között súlyos baleseti 
feltételeknek is szerepelniük kell.

Or. fr

Módosítás 68
Marian-Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az alapos védelem elvének 
alkalmazása a nukleáris létesítményekkel 
összefüggő szervezeti, viselkedési vagy 
tervezési tevékenységek során biztosítja, 
hogy a biztonsággal kapcsolatos 
tevékenységekre a rendelkezések 
egymástól független rétegei 
vonatkozzanak, hogy ha meghibásodás 
következne be, akkor azt felfedezzék és 
megfelelő intézkedésekkel ellensúlyozzák. 
A különböző rétegek egymástól független 
hatékonysága az alapos védelem 
nélkülözhetetlen eleme a balesetek 
megelőzése és következmények enyhítése 
érdekében, amennyiben mégis 
bekövetkeznének.

(29) Az alapos védelem elvének 
alkalmazása a nukleáris létesítményekkel 
összefüggő szervezeti, viselkedési vagy 
tervezési tevékenységek során biztosítja, 
hogy a biztonsággal kapcsolatos 
tevékenységekre a rendelkezések 
egymástól független rétegei 
vonatkozzanak, hogy ha meghibásodás 
következne be, akkor azt felfedezzék és 
megfelelő intézkedésekkel ellensúlyozzák
vagy javítsák. A különböző rétegek 
egymástól független hatékonysága az 
alapos védelem nélkülözhetetlen eleme a 
balesetek megelőzése, az eltérések 
észlelése és ellenőrzése, valamint a
következmények enyhítése érdekében, 
amennyiben mégis bekövetkeznének.

Or. en

Módosítás 69
Sandra Kalniete

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 
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azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás, vagy nagyfokú biztonsággal 
valószínűtlennek tekinthető, hogy ilyen 
kibocsátás bekövetkezzen.

azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás.

Or. lv

Módosítás 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 
azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás, vagy nagyfokú biztonsággal 
valószínűtlennek tekinthető, hogy ilyen 
kibocsátás bekövetkezzen.

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 
azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás.

Or. en

Módosítás 71
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 
azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás, vagy nagyfokú biztonsággal 
valószínűtlennek tekinthető, hogy ilyen 
kibocsátás bekövetkezzen.

(30) A Three Mile Island-i és a csernobili 
nukleáris balesetek után a fukusimai 
nukleáris baleset újra ráirányította a 
figyelmet a balesetből származó radioaktív 
szennyezéssel szemben az embereket és a 
környezetet védő utolsó akadálynak 
tekinthető hermetikus elkülönítés kritikus 
fontosságára. Ezért egy új atomerőmű vagy 
kutatási célokat szolgáló reaktorok 
építésére szóló engedély kérelmezőjének 
azt kell bemutatnia, hogy a terv 
gyakorlatilag a hermetikus térre korlátozza 
a reaktormag károsodásának hatásait, azaz 
azt kell bizonyítania, hogy a hermetikus 
téren kívül fizikailag lehetetlen a radioaktív 
kibocsátás.

Or. fr

Módosítás 72
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A 2009/71/Euratom irányelv nem 
tartalmaz helyszíni veszélyhelyzeti 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek – mint arra a 
fukusimai nukleáris baleset rávilágított –
alapvetően fontosak egy nukleáris baleset 
következményeinek mérsékléséhez. A 
96/29/Euratom tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy radiológiai 
veszélyhelyzetek esetén meg kell szervezni 
a megfelelő beavatkozást a radionuklidok 
kibocsátásának megállítása vagy 

(31) A 2009/71/Euratom irányelv nem 
tartalmaz helyszíni veszélyhelyzeti 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek – mint arra a 
fukusimai nukleáris baleset rávilágított –
alapvetően fontosak egy nukleáris baleset 
következményeinek mérsékléséhez. A 
96/29/Euratom tanácsi irányelv úgy 
rendelkezik, hogy radiológiai 
veszélyhelyzetek esetén meg kell szervezni 
a megfelelő beavatkozást a radionuklidok 
kibocsátásának megállítása vagy 
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mérséklése érdekében, valamint fel kell 
mérni és rögzíteni kell a veszélyhelyzet 
következményeit és a beavatkozás 
hatékonyságát. A környezet és a lakosság 
védelmére és nyomon követésére is kell 
intézkedéseket foganatosítani. Azonban 
pontosabb helyszíni veszélyhelyzeti 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
rendelkezésekre van szükség a helyszíni 
védelmi intézkedéseket igénylő helyzetek 
felméréséhez, ahhoz, hogy szervezeti 
struktúra és koordináció legyen a 
beavatkozó szervezetek között, valamint 
annak biztosításához, hogy még rendkívüli 
esetekben is elegendő forrás álljon 
rendelkezésre a megfelelő védelmi 
intézkedések alkalmazásához.

mérséklése érdekében, valamint fel kell 
mérni és rögzíteni kell a veszélyhelyzet 
következményeit és a beavatkozás 
hatékonyságát. Mivel egy nukleáris baleset 
több országra is hatással lehet, létre kell 
hozni egy európai vészhelyzet-reagálási 
egységet. A környezet és a lakosság 
védelmére és nyomon követésére is kell 
intézkedéseket foganatosítani. Azonban 
pontosabb helyszíni veszélyhelyzeti 
felkészültségre és reagálásra vonatkozó 
rendelkezésekre van szükség a helyszíni 
védelmi intézkedéseket igénylő helyzetek 
felméréséhez, ahhoz, hogy szervezeti 
struktúra és koordináció legyen a 
beavatkozó szervezetek között, valamint 
annak biztosításához, hogy még rendkívüli 
esetekben is elegendő forrás álljon 
rendelkezésre a megfelelő védelmi 
intézkedések alkalmazásához.

Or. fr

Módosítás 73
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az ellenállóképességi próbák a 
nukleáris biztonság tekintetében 
felelősséggel rendelkező valamennyi fél 
közötti fokozott együttműködési és 
koordinációs mechanizmusok kiemelt 
szerepét bizonyították. A szakértői 
értékelések a bizalomerősítés kiváló 
eszközének bizonyultak, melynek célja a 
tapasztalatok gyarapítása és megosztása, 
valamint a magas szintű nukleáris 
biztonsági előírások közös alkalmazásának 
biztosítása. A 2009/71/Euratom irányelv 
rendelkezései azonban csak az 

(32) Az ellenállóképességi próbák a 
nukleáris biztonság tekintetében 
felelősséggel rendelkező valamennyi fél 
közötti fokozott együttműködési és 
koordinációs mechanizmusok kiemelt 
szerepét bizonyították. A szakértői 
értékelések a bizalomerősítés kiváló 
eszközének bizonyultak, melynek célja a 
tapasztalatok gyarapítása és megosztása, 
valamint a magas szintű nukleáris 
biztonsági előírások közös alkalmazásának 
biztosítása. A 2009/71/Euratom irányelv 
rendelkezései azonban csak az 
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önértékelésekre és a tagállamok 
jogalkotási, szabályozási és szervezeti 
infrastruktúrájának nemzetközi szakértői 
értékelésére korlátozódnak, ezért az 
irányelvet ki kell bővíteni a nukleáris 
létesítmények szakértői vizsgálatával.

önértékelésekre és a tagállamok 
jogalkotási, szabályozási és szervezeti 
infrastruktúrájának nemzetközi szakértői 
értékelésére korlátozódnak, ezért az 
irányelvet ki kell bővíteni a nukleáris 
létesítmények szakértői vizsgálatával. 
Ezekben a szakértői értékelésekben a civil 
társadalomból származó szakértőknek és a 
szabályozó hatóságoktól független egyéb 
szakértőknek is részt kell venniük.

Or. fr

Módosítás 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 
és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Itt is hasonló, a 
tagállami szabályozó hatóságok és a 
Bizottság közötti együttműködésen 
alapuló mechanizmust kell alkalmazni.
Ezért az olyan szakértői csoportok, mint 
például az ENSREG keretében 
koordinációt végző, hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok a szakértelmükkel 
járulhatnak hozzá a vonatkozó biztonsági 
kérdések azonosításához, valamint a 
szakértői értékelések elvégzéséhez. Ha a 

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 
és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Ezért az olyan 
szakértői csoportok, mint például az 
ENSREG keretében koordinációt végző, 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságok a szakértelmükkel járulhatnak 
hozzá a vonatkozó biztonsági kérdések 
azonosításához, valamint vegyék igénybe a 
meglévő eszközöket, például a NAÜ által 
megvalósított missziókat.
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tagállamok nem választanak ki közösen 
legalább egy témát, akkor a Bizottság 
kiválaszt egy vagy több témát a szakértői 
értékelésekhez. Az egyéb érintett felek, 
mint például a technikai támogatást 
nyújtó szervezetek, nemzetközi 
megfigyelők vagy nem kormányzati 
szervezetek részvétele növelheti a szakértői 
értékelések értékét.

Or. en

Módosítás 75
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 
és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Itt is hasonló, a 
tagállami szabályozó hatóságok és a 
Bizottság közötti együttműködésen alapuló 
mechanizmust kell alkalmazni. Ezért az 
olyan szakértői csoportok, mint például az 
ENSREG keretében koordinációt végző, 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságok a szakértelmükkel járulhatnak 
hozzá a vonatkozó biztonsági kérdések 
azonosításához, valamint a szakértői 
értékelések elvégzéséhez. Ha a tagállamok 
nem választanak ki közösen legalább egy 

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 
és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Az Európai 
Parlament az Európai Unión belüli 
atomerőművek kockázat- és biztonsági 
értékeléséről (ellenálló-képességi próbák) 
és kapcsolódó tevékenységekről szóló, 
2013. március 14-i állásfoglalása 
hangsúlyozza, hogy az ellenálló-képességi 
próbák nem teljes körűek, és hogy még a 
sikeres ellenálló-képességi próbák sem 
garantálják az atomerőművek 
biztonságát; az állásfoglalás ajánlja 
továbbá, hogy a rendszeres 
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témát, akkor a Bizottság kiválaszt egy vagy 
több témát a szakértői értékelésekhez. Az 
egyéb érintett felek, mint például a 
technikai támogatást nyújtó szervezetek, 
nemzetközi megfigyelők vagy nem 
kormányzati szervezetek részvétele 
növelheti a szakértői értékelések értékét.

felülvizsgálatoknak a közös biztonsági 
előírásokra kell alapulniuk. Itt is hasonló, 
a tagállami szabályozó hatóságok és a 
Bizottság közötti együttműködésen alapuló 
mechanizmust kell alkalmazni. Ezért az 
olyan szakértői csoportok, mint például az 
ENSREG keretében koordinációt végző, 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságok a szakértelmükkel járulhatnak 
hozzá a vonatkozó biztonsági kérdések 
azonosításához, valamint a szakértői 
értékelések elvégzéséhez. Ha a tagállamok 
nem választanak ki közösen legalább egy 
témát, akkor a Bizottság kiválaszt egy vagy 
több témát a szakértői értékelésekhez. Az 
egyéb érintett felek, mint például a 
technikai támogatást nyújtó szervezetek, 
nemzetközi megfigyelők vagy nem 
kormányzati szervezetek részvétele 
növelheti a szakértői értékelések értékét.

Or. de

Módosítás 76
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 

(33) Ez az irányelv új rendelkezéseket 
vezet be az önértékelésre és a nukleáris 
létesítmények szakértői értékelésére 
vonatkozóan, a nukleáris létesítmények 
teljes életciklusára kiterjedő, kiválasztott 
nukleáris biztonsági témák alapján. 
Nemzetközi szinten már jelenleg is 
rendelkezésre áll az atomerőművek 
szakértői értékelésével összefüggő igazolt 
tapasztalat. Az Unióban az 
ellenállóképességi próbák alapján szerzett 
tapasztalatok igazolják az unióbeli 
atomerőművek biztonságának értékelését 
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és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Itt is hasonló, a 
tagállami szabályozó hatóságok és a 
Bizottság közötti együttműködésen alapuló 
mechanizmust kell alkalmazni. Ezért az 
olyan szakértői csoportok, mint például az 
ENSREG keretében koordinációt végző, 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságok a szakértelmükkel járulhatnak 
hozzá a vonatkozó biztonsági kérdések 
azonosításához, valamint a szakértői 
értékelések elvégzéséhez. Ha a tagállamok 
nem választanak ki közösen legalább egy 
témát, akkor a Bizottság kiválaszt egy vagy 
több témát a szakértői értékelésekhez. Az 
egyéb érintett felek, mint például a 
technikai támogatást nyújtó szervezetek, 
nemzetközi megfigyelők vagy nem 
kormányzati szervezetek részvétele 
növelheti a szakértői értékelések értékét.

és felülvizsgálatát célzó összehangolt 
gyakorlat jelentőségét. Itt is hasonló, a 
tagállami szabályozó hatóságok és a 
Bizottság közötti együttműködésen alapuló 
mechanizmust kell állandó jelleggel
alkalmazni. Ezért az olyan szakértői 
csoportok, mint például az ENSREG 
keretében koordinációt végző, hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok a 
szakértelmükkel járulhatnak hozzá a 
vonatkozó biztonsági kérdések 
azonosításához, valamint a szakértői 
értékelések elvégzéséhez. Ha a tagállamok 
nem választanak ki közösen legalább egy 
témát, akkor a Bizottság kiválaszt egy vagy 
több témát a szakértői értékelésekhez. Az 
egyéb érintett felek, mint például a 
technikai támogatást nyújtó szervezetek, 
nemzetközi megfigyelők vagy nem 
kormányzati szervezetek részvétele növeli
a szakértői értékelések értékét, a 
részvételük tehát elengedhetetlen.

Or. fr

Módosítás 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A meglévő nemzetközi szakértői 
értékelésekkel való párhuzamosság, 
valamint a független nemzeti szabályozó 
hatóságok munkájába való beavatkozás 
kockázatára tekintettel a tematikus 
szakértői értékeléseknek az ENSREG és a 
WENRA által a fukusimai eseményeket 
követő európai biztonsági felülvizsgálatok 
során szerzett tapasztalatokon kell 
alapulniuk. A témakörök kiválasztásával, 
a tematikus szakértői értékelés 
megszervezésével, annak végrehajtásával 
és a nyomonkövetési intézkedések 
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meghozatalával a tagállamoknak az 
ENSREG-et és a WENRA-t kell 
megbízniuk.

Or. en

Módosítás 78
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Megfelelő nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a szakértői értékelések 
eredményeit megfelelő módon 
végrehajtsák. A szakértői értékelések 
elősegítik az egyedi nukleáris 
létesítmények biztonságának javítását, 
valamint az egész Unióra érvényes 
általános műszaki biztonsági ajánlások és 
iránymutatások megfogalmazását.

(35) Megfelelő nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a már végrehajtott 
ellenállóképességi próbák és elkövetkező
szakértői értékelések eredményeit 
megfelelő módon végrehajtsák. A szakértői 
értékelések elősegítik az egyedi nukleáris 
létesítmények biztonságának javítását, 
valamint az egész Unióra érvényes 
általános műszaki biztonsági ajánlások és 
jogilag kötelező erejű iránymutatások 
megfogalmazását. A Bizottság e célra 
rendelkezésére álló valamennyi 
eszközének alkalmazásával következetesen 
gondoskodik arról, hogy a nukleáris 
biztonság növelésére vonatkozóan az 
ellenállóképességi próbák és a szakértői 
értékelések eredményeképpen kidolgozott 
ajánlásokat haladéktalanul végrehajtják, 
és a kockázatokra való tekintettel 
alaposan megvizsgálja a korszerűsítési 
intézkedések gazdaságosságát; a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a fejlesztési 
intézkedések költségeit teljes mértékben a 
nukleáris létesítmények üzemeltetői 
viseljék, és ne az adófizetők.

Or. de
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Módosítás 79
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Megfelelő nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a szakértői értékelések 
eredményeit megfelelő módon 
végrehajtsák. A szakértői értékelések 
elősegítik az egyedi nukleáris 
létesítmények biztonságának javítását, 
valamint az egész Unióra érvényes 
általános műszaki biztonsági ajánlások és 
iránymutatások megfogalmazását.

(35) Megfelelő nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a szakértői értékelések 
eredményeit megfelelő módon 
végrehajtsák. A szakértői értékelések 
különböző alkalmazásokkal 
összefüggésben elősegítik az egyedi 
nukleáris létesítmények biztonságának 
javítását, valamint az egész Unióra 
érvényes általános műszaki biztonsági 
ajánlások és iránymutatások 
megfogalmazását.

Or. en

Módosítás 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 
ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a 
nem érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságait, hogy 
szervezzenek meg és bonyolítsanak le egy 
ellenőrző látogatást, hogy teljes képet 
alkossanak a kialakult helyzetről, és 
tájékoztassák az érintett tagállamot a 
feltárt hiányosságok orvoslására létező 
lehetséges intézkedésekről.

törölve

Or. en
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Módosítás 81
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 
ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a nem 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságait, hogy szervezzenek 
meg és bonyolítsanak le egy ellenőrző 
látogatást, hogy teljes képet alkossanak a 
kialakult helyzetről, és tájékoztassák az 
érintett tagállamot a feltárt hiányosságok 
orvoslására létező lehetséges
intézkedésekről.

(36) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 
ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a nem 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságait, hogy szervezzenek 
meg és bonyolítsanak le egy ellenőrző 
látogatást, hogy teljes képet alkossanak a 
kialakult helyzetről, és tájékoztassák az 
érintett tagállamot a feltárt hiányosságok 
orvoslásához szükséges intézkedésekről.

Or. fr

Módosítás 82
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv 2. fejezetének „Sajátos 
kötelezettségek” című 2. szakasza 
rendelkezéseinek alkalmazása a tagállam 
területén található nukleáris létesítmények 
típusától függ. Ezért e rendelkezéseknek a 
nemzeti jogba való átültetésekor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 

(39) Az arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv 2. fejezetének „Sajátos 
kötelezettségek” című 2. szakasza 
rendelkezéseinek alkalmazása a tagállam 
területén található nukleáris létesítmények 
típusától függ. Ezért e rendelkezéseknek a 
nemzeti jogba való átültetésekor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 
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általuk tervezett vagy üzemeltetett 
nukleáris létesítmények adott típusával járó 
kockázatokat. Az arányosság elve 
különösen azokat a tagállamokat fogja 
érinteni, amelyek csak kis mennyiségű 
készlettel rendelkeznek nukleáris és 
radioaktív anyagokból, például olyan 
kisebb, kutatási célú reaktorok 
üzemeltetésével összefüggésben, amelyek 
súlyos baleset esetén sem vezetnének az 
atomerőművek által előidézett 
következményekkel összehasonlítható 
következményekhez.

általuk tervezett vagy üzemeltetett 
nukleáris létesítmények adott típusával járó 
kockázatokat.

Or. fr

Módosítás 83
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezen irányelv azon rendelkezései, 
amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak 
a nukleáris létesítmények meglétéhez, 
nevezetesen az engedély birtokosának 
kötelezettségeire vonatkoznak, a nukleáris 
létesítményekre vonatkozó új egyedi 
követelmények, valamint a helyszíni 
veszélyhelyzeti felkészültségre és 
reagálásra vonatkozó rendelkezések nem 
vonatkoznak azokra a tagállamokra, 
amelyek nem rendelkeznek az ezen 
irányelvben meghatározott nukleáris 
létesítményekkel. Ezeknek a 
tagállamoknak nem kell átültetniük és 
végrehajtaniuk azt a követelményt, hogy 
szankciót kell kiróni azokra, akik nem 
felelnek meg ennek az irányelvnek. Az 
irányelv többi rendelkezését a tagállami 
körülményeknek megfelelően, arányosan 
kell átültetni és végrehajtani, figyelembe 

(40) Ezen irányelv azon rendelkezései, 
amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak 
a nukleáris létesítmények meglétéhez, 
nevezetesen az engedély birtokosának 
kötelezettségeire vonatkoznak, a nukleáris 
létesítményekre vonatkozó új egyedi 
követelmények, valamint a helyszíni 
veszélyhelyzeti felkészültségre és 
reagálásra vonatkozó rendelkezések nem 
vonatkoznak azokra a tagállamokra, 
amelyek nem rendelkeznek az ezen 
irányelvben meghatározott nukleáris 
létesítményekkel. Ezeknek a 
tagállamoknak nem kell átültetniük és 
végrehajtaniuk azt a követelményt, hogy 
szankciót kell kiróni azokra, akik nem 
felelnek meg ennek az irányelvnek. Az 
irányelv többi rendelkezését a tagállami 
körülményeknek megfelelően, arányosan 
kell átültetni és végrehajtani, figyelembe 
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véve, hogy ezek a tagállamok nem 
rendelkeznek nukleáris létesítménnyel, 
ugyanakkor biztosítva, hogy az állam vagy 
az illetékes hatóságok megfelelő figyelmet 
szenteljenek a nukleáris biztonságnak.

véve, hogy ezek a tagállamok nem 
rendelkeznek nukleáris létesítménnyel, 
ugyanakkor biztosítva, hogy az állam vagy 
az illetékes hatóságok megfelelő figyelmet 
szenteljenek a nukleáris biztonságnak. A 
szomszédos tagállamok értékeléseiben 
minden olyan tagállam is jogosult részt 
venni, amely területén nem találhatók 
atomerőművek.

Or. fr

Módosítás 84
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A 2009/71/Euratom irányelv szerint a 
tagállamoknak a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságára vonatkozó nemzeti 
jogalkotási, szabályozási és szervezeti 
rendszert (a továbbiakban: nemzeti 
rendszer) kell létrehozniuk. A nemzeti 
rendszer rendelkezései elfogadása 
módjának és alkalmazásuk eszközének a 
meghatározása a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.

(41) A 2009/71/Euratom irányelv szerint a 
tagállamoknak a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságára vonatkozó nemzeti 
jogalkotási, szabályozási és szervezeti 
rendszert (a továbbiakban: nemzeti 
rendszer) kell létrehozniuk. A nemzeti 
rendszer rendelkezései elfogadása 
módjának és alkalmazásuk eszközének a 
meghatározása a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, míg megfelelő átültetésüket az 
Európai Bizottság biztosítja.

Or. fr

Módosítás 85
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A demokrácia előmozdítása 
érdekében az atomenergiával és 
különösen a nukleáris biztonság 
területével az EU-Szerződés keretében és 
rendes jogalkotási eljárás alapján kell 
foglalkozni.

Or. de

Módosítás 86
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -2 pont (új)
2009/71/Euratom irányelv
1 cikk – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

-2. az 1. cikk b) pontja a következőképpen 
módosul:

„b) annak biztosítása, hogy a tagállamok a 
magas szintű nukleáris biztonságra 
vonatkozóan megfelelő nemzeti 
előírásokat alkalmazzanak annak 
érdekében, hogy a munkavállalókat és a 
lakosságot megvédjék a nukleáris 
létesítmények ionizáló sugárzásából 
származó veszélyektől.”

„b) annak biztosítása, hogy a tagállamok a 
legmagasabb szintű nukleáris biztonságra 
vonatkozóan minden előírást
alkalmazzanak annak érdekében, hogy a 
munkavállalókat és a lakosságot 
megvédjék a nukleáris létesítmények 
ionizáló sugárzásából származó 
veszélyektől.”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:HU:PDF)

Módosítás 87
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/71/Euratom irányelv
1 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„c) annak biztosítása, hogy a tagállamok 
megfelelő nemzeti előírásokat
alkalmazzanak annak érdekében, hogy a 
nukleáris létesítményeket úgy tervezzék 
meg, a telephelyüket úgy válasszák meg, a 
létesítményeket úgy építsék meg, 
helyezzék üzembe, üzemeltessék vagy 
szereljék le, hogy a nem engedélyezett
radioaktív kibocsátások elkerülhetők 
legyenek.”

„c) annak biztosítása, hogy a tagállamok 
minden előírást alkalmazzanak annak 
érdekében, hogy a nukleáris 
létesítményeket úgy tervezzék meg, a 
telephelyüket úgy válasszák meg, a 
létesítményeket úgy építsék meg, 
helyezzék üzembe, üzemeltessék, 
felügyeljék, fejlesszék vagy szereljék le, 
hogy a radioaktív kibocsátások 
elkerülhetők legyenek.”

Or. fr

Módosítás 88
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2009/71/EURATOM irányelv
1 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. az 1. cikk a következő ponttal egészül 
ki:

d) a nukleáris biztonsági kultúra 
ösztönzése és erősítése

Or. en

Módosítás 89
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -4 pont (új)
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-4. a 3. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:

„2. „nukleáris biztonság”: megfelelő 
üzemeltetési feltételek megvalósítása, 
balesetek megelőzése vagy a balesetek 
következményeinek enyhítése, amelyek 
eredményeként megvalósul a 
munkavállalóknak és a lakosságnak a 
nukleáris létesítmények ionizáló 
sugárzásából származó veszélyekkel
szembeni védelme;”

„2. „nukleáris biztonság”: megfelelő 
üzemeltetési feltételek megvalósítása, 
balesetek megelőzése vagy a balesetek 
következményeinek enyhítése, amelyek 
eredményeként megvalósul a 
munkavállalóknak, a lakosságnak és a 
környezetnek a nukleáris létesítmények 
indokolatlan sugárveszélyével szembeni 
védelme;”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:HU:PDF)

Indokolás

Ezen irányelv céljának megfelelően a „nukleáris biztonság” Bizottság általi 
meghatározásának teljes mértékben igazodnia kell a NAÜ fogalommeghatározásához (lásd A 
NAÜ biztonsági glosszáriuma, 2007., 133. o.). A jogalap kérdésével összefüggésben ez a 
fogalommeghatározás a „nukleáris biztonság” fogalmának alapvető elemeként egyértelműen 
hivatkozik a „környezet” védelmére.

Módosítás 90
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „rendkívüli esemény”: minden olyan 7. „rendkívüli esemény”: minden olyan 
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nem szándékos előfordulás, amelynek 
következményei vagy potenciális 
következményei a védelem vagy nukleáris 
biztonság szempontjából nem 
elhanyagolhatók;

nem szándékos előfordulás, amelynek 
következményei vagy potenciális 
következményei veszélyeztethetik a 
védelmet vagy a nukleáris biztonságot;

Or. fr

Módosítás 91
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „baleset”: minden olyan nem tervezett 
esemény, beleértve a működési hibákat, a 
berendezések meghibásodását és egyéb 
rendellenességeket, amelynek 
következményei vagy potenciális
következményei a védelem vagy nukleáris 
biztonság szempontjából nem 
elhanyagolhatók;

8. „baleset”: minden olyan nem tervezett 
esemény, beleértve a működési hibákat, a 
berendezések meghibásodását és egyéb 
rendellenességeket, amelynek 
következményei vagy potenciális 
következményei veszélyeztethetik a 
védelmet vagy a nukleáris biztonságot;

Or. fr

Módosítás 92
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) „baleseti feltételek”: a normál üzemi 
körülményektől való, a várható üzemi 
tranzienseknél ritkább és súlyosabb 
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eltérések, amelyek magukban foglalják a 
tervezési alapba tartozó baleseteket és a 
terv kiterjesztésének alapját képező 
feltételeket is;

Or. en

Módosítás 93
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „gyakorlatilag kizárható”: egy feltétel 
előfordulása fizikailag lehetetlen vagy 
nagyfokú biztonsággal valószínűtlennek 
tekinthető;

11. „gyakorlatilag kizárható”: egy feltétel 
előfordulása fizikailag lehetetlen;

Or. fr

Módosítás 94
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „ésszerűen elérhető”: a jó mérnöki 
gyakorlat követelményeinek kielégítésén 
túl a nukleáris létesítmények tervezésére, 
üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére vonatkozóan további 
biztonsági vagy kockázatcsökkentő 
intézkedésekre kell törekedni, és ezeket az 
intézkedéseket végre is kell hajtani, hacsak 

12. „ésszerűen megvalósítható”: a jó 
mérnöki gyakorlat követelményeinek 
kielégítésén túl a nukleáris létesítmények
tervezésére, üzembe helyezésére, 
üzemeltetésére és leszerelésére 
vonatkozóan további biztonsági vagy 
kockázatcsökkentő intézkedésekre kell 
törekedni, és ezeket az intézkedéseket 
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nem bizonyítható, hogy nem állnak 
arányban az általuk okozott biztonsági 
előnyökkel;

végre is kell hajtani, hacsak nem 
bizonyítható, hogy nem állnak arányban az 
általuk okozott biztonsági előnyökkel;

(A bizottsági javaslat teljes szövegében, 
valamint a jelentésben egyaránt javasolt az 
„ésszerűen elérhető” kifejezést az 
„ésszerűen megvalósítható” kifejezéssel 
felváltani.)

Or. en

Indokolás

A sugárvédelmi dokumentumokban (lásd pl.: WENRA) az „ésszerűen megvalósítható” 
kifejezést használják. Az irányelv felülvizsgálata egyedi lehetőséget teremt a biztonsági 
célkitűzésekhez kapcsolódó (a nukleáris biztonságról szóló irányelvben, a nukleáris 
biztonságról szóló egyezményben és a NAÜ biztonsági normáiban foglalt) közös 
alkalmazandó fogalommeghatározások és terminológia kidolgozására.

Módosítás 95
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „ésszerűen elérhető”: a jó mérnöki 
gyakorlat követelményeinek kielégítésén 
túl a nukleáris létesítmények tervezésére, 
üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére vonatkozóan további 
biztonsági vagy kockázatcsökkentő 
intézkedésekre kell törekedni, és ezeket az 
intézkedéseket végre is kell hajtani, hacsak 
nem bizonyítható, hogy nem állnak 
arányban az általuk okozott biztonsági 
előnyökkel;

12. „ésszerűen elérhető”: a jó mérnöki 
gyakorlat követelményeinek kielégítésén 
túl a nukleáris létesítmények tervezésére, 
üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére vonatkozóan további 
biztonsági vagy kockázatcsökkentő 
intézkedésekre kell törekedni, és ezeket az 
intézkedéseket végre is kell hajtani, kivéve, 
ha a nemzeti szabályozó hatóság 
elfogadja, hogy azok bizonyíthatóan nem 
állnak arányban az általuk okozott 
biztonsági előnyökkel;

Or. en
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Módosítás 96
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „ésszerűen elérhető”: a jó mérnöki 
gyakorlat követelményeinek kielégítésén 
túl a nukleáris létesítmények tervezésére, 
üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére vonatkozóan további 
biztonsági vagy kockázatcsökkentő 
intézkedésekre kell törekedni, és ezeket az 
intézkedéseket végre is kell hajtani, hacsak 
nem bizonyítható, hogy nem állnak 
arányban az általuk okozott biztonsági 
előnyökkel;

12. „ésszerűen elérhető”: a jó mérnöki 
gyakorlat követelményeinek kielégítésén 
túl a nukleáris létesítmények tervezésére, 
üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére vonatkozóan további 
biztonsági vagy kockázatcsökkentő 
intézkedésekre kell törekedni, és ezeket az 
intézkedéseket végre is kell hajtani, 
amennyiben bármilyen biztonsági 
előnnyel járnak;

Or. fr

Módosítás 97
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „tervezési alap”: egy létesítmény 
tervezésekor, kidolgozott kritériumok 
alapján kifejezetten figyelembe vett 
feltételek és események sorozata, hogy a 
létesítmény a biztonsági rendszerek 
tervezett működése révén az engedélyezett 
határértékek túllépése nélkül ellenálljon 
nekik;

13. „tervezési alap”: egy létesítmény 
tervezésekor, kidolgozott kritériumok 
alapján kifejezetten figyelembe vett 
feltételek és események, és azok 
összeadódásának sorozata, hogy a 
létesítmény ellenálljon nekik;
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Or. fr

Módosítás 98
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „tervezési alapba tartozó baleset”: 
olyan baleseti körülmény, amelynek a 
létesítmény kidolgozott kritériumok 
alapján, a terv szerint ellenáll, és
amelynek esetében a fűtőanyag sérülése és 
a radioaktív anyagok kibocsátása az
engedélyezett határértékek között marad;

14. „tervezési alapba tartozó baleset”: 
olyan baleseti körülményeket előidéző 
baleset, amelyek tekintetében a 
létesítményt kidolgozott tervezési
kritériumok és konzervatív módszertan
alapján alakítják ki, és amelyek esetében a 
radioaktív anyagok kibocsátása az
elfogadható határértékek között marad;

Or. en

Módosítás 99
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „tervezési alapot meghaladó baleset”: 
olyan baleset, amelynek bekövetkezése 
lehetséges, de amelyet tervezéskor nem 
vettek teljes mértékben figyelembe, mert 
túlságosan valószínűtlennek ítélték;

törölve

Or. en
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Módosítás 100
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „tervezési alapot meghaladó baleset”: 
olyan baleset, amelynek bekövetkezése 
lehetséges, de amelyet tervezéskor nem 
vettek teljes mértékben figyelembe, mert 
túlságosan valószínűtlennek ítélték;

törölve

Or. fr

Módosítás 101
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 16 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „a terv kiterjesztésének alapját 
képező feltételek”: olyan baleseti 
feltételek, amelyeket a tervezési alapba 
tartozó balesetek esetében nem, a 
létesítménytervezés folyamata során 
azonban a legjobb becslés módszere 
szerint vizsgálnak, és amelyek 
vonatkozásában a radioaktív anyagok 
kibocsátását az elfogadható 
határértékeken belül tartják. A terv 
kiterjesztésének alapját képező feltételek 
között szerepelhetnek súlyos baleseti 
feltételek.

Or. en
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Módosítás 102
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 17 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „ellenőrzés”: olyan vizsgálati 
folyamat, amelynek során meggyőződnek 
arról, hogy egy adott rendszerszakasz 
termékei, a rendszerösszetevő, a módszer, 
a számítási eszköz, a számítógépes 
program, valamint a fejlesztés és a gyártás 
az előző szakasz valamennyi 
követelményének eleget tegyen.

Or. en

Módosítás 103
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
2009/71/Euratom irányelv
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságára vonatkozóan olyan 
nemzeti jogalkotási, szabályozási és 
szervezeti rendszert (a továbbiakban: 
nemzeti rendszer) hoznak létre és tartanak 
fenn, amely megállapítja a hatásköröket és 
rendelkezik az érintett állami szervek 
közötti koordinációról. A nemzeti rendszer 
különösen a következőkről rendelkezik:

(1) A tagállamok a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságára vonatkozóan olyan 
nemzeti jogalkotási, szabályozási, 
igazgatási és szervezeti rendszert (a 
továbbiakban: nemzeti rendszer) hoznak 
létre és tartanak fenn, amely megállapítja a 
hatásköröket és rendelkezik az érintett 
állami szervek közötti koordinációról. A 
nemzeti rendszer különösen a 
következőkről rendelkezik:

Or. ro
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Módosítás 104
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d a pont (új)
2009/71/Euratom irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

da) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti keretet fenntartsák és szükség 
szerint a működési tapasztalatok, a 
működő nukleáris létesítmények biztonsági 
elemzéséből levont tanulságok, a 
technológiai fejlődés és a biztonsági 
kutatás eredményeinek 
figyelembevételével – amennyiben azok 
rendelkezésre állnak és relevánsak –
javítsák.”

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti keretet fenntartsák és rendszeres 
időközönként – amint a vonatkozó
működési tapasztalatok, a működő 
nukleáris létesítmények biztonsági 
elemzéséből levont tanulságok, a 
technológiai fejlődés és a biztonsági 
kutatás eredményei elérhetővé válnak –
javítsák.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:HU:PDF)

Módosítás 105
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) funkcionálisan elkülönüljön minden 
más, az atomenergia támogatásában vagy 
hasznosításában vagy a villamos energia 
előállításában érdekelt köz- vagy 
magánjogi jogalanytól;

a) jogilag és funkcionálisan elkülönüljön 
minden más, az atomenergia 
támogatásában vagy hasznosításában vagy 
a villamos energia előállításában érdekelt 
köz- vagy magánjogi jogalanytól;
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Or. en

Módosítás 106
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

funkcionálisan elkülönüljön minden más, 
az atomenergia támogatásában vagy 
hasznosításában vagy a villamos energia 
előállításában érdekelt köz- vagy 
magánjogi jogalanytól;

funkcionálisan és jogilag elkülönüljön 
minden más, az atomenergia 
támogatásában vagy hasznosításában vagy 
a villamos energia előállításában érdekelt 
köz- vagy magánjogi jogalanytól;

Or. nl

Módosítás 107
Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megfelelő saját költségvetési forrásokkal 
rendelkezzen, és az előirányzott 
költségvetés végrehajtásában önállóságot 
élvezzen. A nemzeti rendszer egyértelműen 
meghatározza a finanszírozási 
mechanizmust és a költségvetési 
folyamatot;

d) megfelelő saját költségvetési forrásokkal 
rendelkezzen, és az előirányzott 
költségvetés végrehajtásában önállóságot 
élvezzen. A nemzeti rendszer egyértelműen 
meghatározza a finanszírozási 
mechanizmust és a költségvetési 
folyamatot, valamint az új ismeretek, 
tapasztalat és szakértelem előállítására és 
a meglévő ismeretek, tapasztalat és 
szakértelem kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket kell tartalmaznia;

Or. en
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Módosítás 108
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vezető beosztásokban (főigazgatóság 
és aligazgatóság) olyan személyek 
alkalmazása, akik rendelkeznek a 
szükséges végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel, de akik legalább 10 éve 
nem töltöttek már be nagy felelősséggel 
járó pozíciót a nukleáris energia 
előmozdításával, előállításával vagy 
felhasználásával foglalkozó más közjogi 
vagy magánjogi jogalanynál;

Or. fr

Módosítás 109
Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megfelelő létszámú, a szükséges 
végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező személyzetet 
foglalkoztat;

e) megfelelő létszámú, a kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges végzettséggel, 
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező 
személyzetet foglalkoztat, amelynek 
hozzáféréssel kell rendelkeznie külső 
tudományos vagy technikai 
erőforrásokhoz és kiegészítő 
szakértelemhez, amennyiben azt a hatóság 
a szabályozói funkciója támogatásához 
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szükségesnek ítéli, valamint a szabályozói 
eljárások átláthatóságára, függetlenségére 
és integritására vonatkozó alapelvekkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 110
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/EURATOM irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megfelelő létszámú, a szükséges 
végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező személyzetet 
foglalkoztat;

e) megfelelő létszámú személyzetet 
foglalkoztat, amelynek valamennyi tagja –
különösen a politikai úton kijelölt 
igazgatótanácsi tagok – rendelkezik a
szükséges végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel;

Or. en

Módosítás 111
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) megfelelő létszámú, a szükséges 
végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező személyzetet 
foglalkoztat;

e) megfelelő létszámú, a szükséges 
végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező személyzetet 
foglalkoztat, biztosítja a továbbképzésüket,
és minden esetleges összeférhetetlenség 
tekintetében garantálja a 
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függetlenségüket;

Or. fr

Módosítás 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság tagsággal rendelkezik egy 
biztonságért és ellenőrzésért felelős 
független és önálló, később létrehozandó 
európai gyűjtőszervezetben, amelynek 
kizárólagos célja az általános biztonság 
szavatolása. A gyűjtőszervezetnek 
független és szakmailag alkalmas 
szakértőkből kell állnia, és azt fel kell 
ruházni azokkal a jog- és hatáskörökkel, 
amelyekre az Unión belül elérhető 
legmagasabb szintű nukleáris biztonságot 
garantáló intézkedések kidolgozásához 
vagy fellépések végrehajtásához szükség 
van.

Or. en

Módosítás 113
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságon belül vezetői feladatkörrel 
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rendelkező személyeket egyértelműen 
meghatározott eljárások és kinevezési 
követelmények alapján kell kijelölni. 
Hivatali idejük alatt felmenthetők, 
különösen akkor, ha nem tesznek eleget 
az e cikkben előírt függetlenségi 
követelményeknek, vagy a nemzeti jog 
értelmében kötelezettségszegést követtek 
el. A lehetséges összeférhetetlenséggel 
járó pozíciókra vonatkozóan megfelelő 
visszavonulási időszakot kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/EURATOM irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nukleáris biztonságra vonatkozó 
nemzeti követelmények és az adott 
engedélyben szereplő feltételek
teljesítésének megkövetelése az 
engedélyesektől;

b) a nukleáris biztonságra vonatkozó 
nemzeti követelmények és az adott 
engedélyben szereplő feltételek 
teljesítésének megkövetelése az 
engedélyesektől; amennyiben az 
engedélyes nem tesz eleget a biztonsági 
követelménynek, a szabályozó hatóság 
kötelezheti az engedélyest tevékenységei 
megszüntetésére;

Or. en

Módosítás 115
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) végrehajtási intézkedések meghozatala, 
beleértve nukleáris létesítmények 
üzemeltetésének felfüggesztését a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett nemzeti 
rendszerben meghatározott feltételekkel 
összhangban.

e) végrehajtási intézkedések meghozatala, 
beleértve a 9a. cikk szerinti szankciókat, 
valamint nukleáris létesítmények 
üzemeltetésének felfüggesztését a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett nemzeti 
rendszerben meghatározott feltételekkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 116
Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/71/Euratom irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szükséges tudásalap létrehozását és a 
szabályozási eljáráshoz szükséges 
szakértelem kezelését megalapozó kutatási 
és fejlesztési tevékenységek megfelelő 
feltételeinek megteremtése.

Or. en

Módosítás 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmények biztonsága 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmények biztonsága 



PE529.779v01-00 60/112 AM\1019806HU.doc

HU

tekintetében az elsődleges felelősség az 
engedélyest terhelje. Ez a felelősség nem 
ruházható át.

tekintetében a kizárólagos felelősség az 
engedélyest terhelje. Ez a felelősség nem 
ruházható át. Az atomerőművek 
üzemeltetői és a hulladékkezelést végző 
engedélyesek teljes körű biztosítással 
rendelkeznek, és minden biztosítási 
költség, valamint a balesetek nyomán 
bekövetkező személyi és környezeti 
károkért vállalt felelősség és ezek 
költségei teljes mértékben az 
üzemeltetőket és az engedélyeseket 
terhelik.

Or. en

Módosítás 118
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmények biztonsága 
tekintetében az elsődleges felelősség az 
engedélyest terhelje. Ez a felelősség nem 
ruházható át.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmények biztonsága 
tekintetében a felelősség teljes mértékben 
a tervezőt és az engedélyest terhelje. Ez a 
felelősség nem ruházható át.

Or. fr

Módosítás 119
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer előírja a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
szisztematikus és ellenőrizhető módon 
rendszeresen értékeljék és ellenőrizzék, 
valamint folyamatosan javítsák – ésszerű 
mértékben – nukleáris létesítményeik 
nukleáris biztonságát.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer előírja a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
szisztematikus és ellenőrizhető módon 
rendszeresen értékeljék és ellenőrizzék, 
valamint folyamatosan javítsák nukleáris 
létesítményeik nukleáris biztonságát.

Or. ro

Módosítás 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
felügyelete alatt álló engedélyesek 
számára, hogy szisztematikus és 
ellenőrizhető módon rendszeresen 
értékeljék és ellenőrizzék, valamint 
folyamatosan javítsák – ésszerű mértékben 
– nukleáris létesítményeik nukleáris 
biztonságát.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
felügyelete alatt álló engedélyesek 
számára, hogy szisztematikus és 
ellenőrizhető módon rendszeresen 
értékeljék és ellenőrizzék, valamint 
folyamatosan javítsák nukleáris 
létesítményeik nukleáris biztonságát.

Or. en

Módosítás 121
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 122
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – d pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja az 
engedélyesek számára, hogy olyan 
irányítási rendszereket hozzanak létre és 
tartsanak fenn, amelyek kiemelt kérdésként 
kezelik a nukleáris biztonságot, ezen belül 
a nukleáris biztonsági kultúra ösztönzését 
és erősítését, és amelyeket a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság 
rendszeresen ellenőriz.

Or. en



AM\1019806HU.doc 63/112 PE529.779v01-00

HU

Módosítás 123
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – f pont
2009/71/Euratom irányelv
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer előírja az engedélyesek 
számára, hogy gondoskodjanak a nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonságával 
kapcsolatos, e cikk (1)–(4a) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 8a–8d. cikkében 
megállapított kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és a 
megfelelő végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező emberi 
erőforrások meglétéről. Ezek a 
kötelezettségek az alvállalkozóként 
foglalkoztatott munkavállalókra is 
vonatkoznak.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer előírja az engedélyesek 
számára, hogy gondoskodjanak a nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonságával 
kapcsolatos, e cikk (1)–(4a) bekezdésében, 
valamint ezen irányelv 8a–8d. cikkében 
megállapított kötelezettségeik 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és a 
megfelelő végzettséggel, tapasztalattal és 
szakértelemmel rendelkező emberi 
erőforrások meglétéről, ideértve a 
létesítmények leszerelése alatt és azt 
követően is. Ezek a kötelezettségek az 
alvállalkozóként foglalkoztatott 
munkavállalókra is vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 124
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer valamennyi fél számára 
előírja, hogy hozzanak oktatási, képzési és 
gyakorlatra vonatkozó intézkedéseket a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával, továbbá a helyszíni 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer valamennyi fél számára 
előírja, hogy hozzanak oktatási, 
továbbképzési és gyakorlatra vonatkozó 
intézkedéseket a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságával, továbbá a 
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veszélyhelyzeti felkészültséggel és 
intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
naprakész é kölcsönösen elismert 
szaktudásának és szakmai képességeinek 
kialakítása, fenntartása és fejlesztése 
érdekében.

helyszíni veszélyhelyzeti felkészültséggel 
és intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
naprakész é kölcsönösen elismert 
szaktudásának és szakmai képességeinek 
kialakítása, fenntartása és fejlesztése 
érdekében.

Or. ro

Módosítás 125
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer valamennyi fél számára 
előírja, hogy hozzanak oktatási, képzési és 
gyakorlatra vonatkozó intézkedéseket a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával, továbbá a helyszíni 
veszélyhelyzeti felkészültséggel és 
intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
naprakész é kölcsönösen elismert 
szaktudásának és szakmai képességeinek 
kialakítása, fenntartása és fejlesztése 
érdekében.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer valamennyi fél számára 
előírja, hogy hozzanak oktatási, képzési és 
gyakorlatra vonatkozó intézkedéseket a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával, továbbá a helyszíni 
veszélyhelyzeti felkészültséggel és 
intézkedési rendszerekkel összefüggő 
felelősséggel rendelkező személyzet –
köztük az alvállalkozók – nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos naprakész é 
kölcsönösen elismert szaktudásának és 
szakmai képességeinek kialakítása, 
fenntartása és fejlesztése érdekében.

Or. fr

Módosítás 126
Bernd Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságára és a kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozóan naprakész és időszerű 
információk álljanak a munkavállalók és a 
lakosság rendelkezésére, különös 
tekintettel a nukleáris létesítmény 
közelében lakókra.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságára és a kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozóan naprakész és időszerű 
információk álljanak a munkavállalók és a 
lakosság rendelkezésére, különös 
tekintettel a nukleáris létesítmény 
közelében lakókra. Az átfogó és átlátható 
kommunikációs folyamatot az EU 
polgárainak rendszeres tájékoztatásával és 
a velük folytatott rendszeres 
konzultációval kell biztosítani.

Or. de

Módosítás 127
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságára és a kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozóan naprakész és időszerű
információk álljanak a munkavállalók és a 
lakosság rendelkezésére, különös 
tekintettel a nukleáris létesítmény 
közelében lakókra.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságára és a kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozóan naprakész és valós idejű
információk álljanak a munkavállalók, a 
civil társadalom és a lakosság 
rendelkezésére, különös tekintettel a 
nukleáris létesítmény közelében lakókra.

Or. fr
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Módosítás 128
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a rendkívüli események és 
balesetek esetén történő kommunikációra.

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed a helyszínválasztásra, az építésre,
a bővítésre, az üzembe helyezésre, az 
üzemeltetésre, a tervezett élettartamot 
követő üzemeltetésre, a végleges bezárásra
és a leszerelésre.

Or. en

Módosítás 129
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
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feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a rendkívüli események és 
balesetek esetén történő kommunikációra.

feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott konzultációra, valamint a 
rendkívüli események és balesetek esetén 
történő kommunikációra.

Or. de

Módosítás 130
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a rendkívüli események és 
balesetek esetén történő kommunikációra.

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a balesetek esetén történő 
kommunikációra.

Or. en

Indokolás

A „rendkívüli esemény” kifejezés jelentése itt nem egyezik a NAÜ glosszáriumában 
szereplővel. Az üzemi állapotok két alapvető típusa különböztethető meg: az üzemállapotok és 
a baleseti körülmények. Előbbiek nem képezik jelentéstétel tárgyát.

Módosítás 131
Paul Rübig
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a rendkívüli események és 
balesetek esetén történő kommunikációra.

Az első albekezdésben megállapított 
kötelezettség magában foglalja annak 
biztosítását, hogy a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság és az engedélyesek a 
hatáskörükbe tartozó területeken 
átláthatósági stratégiát, ezen belül pedig 
konzultációs eljárásokat dolgozzanak ki, 
tegyenek közzé és hajtsanak végre, amely 
kiterjed többek között a nukleáris 
létesítmények szokásos működési 
feltételeire vonatkozó tájékoztatásra, a 
munkavállalókkal és a lakossággal 
folytatott nem kötelező konzultációra, 
valamint a váratlan események és 
balesetek esetén történő kommunikációra.

Or. en

Módosítás 132
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság már a korai 
szakaszban ténylegesen lehetőséget kapjon 
arra, hogy részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési folyamatában, 
összhangban a hatályos uniós és nemzeti 
jogszabályokkal és a nemzetközi 
kötelezettségekkel.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság már a korai 
szakaszban ténylegesen lehetőséget kapjon 
arra, hogy részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési folyamatában 
és üzemi biztonságuk megerősítésének 
folyamatában, összhangban az Aarhusi 
Egyezménnyel.
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Or. fr

Módosítás 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság már a korai 
szakaszban ténylegesen lehetőséget kapjon 
arra, hogy részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési 
folyamatában, összhangban a hatályos 
uniós és nemzeti jogszabályokkal és a 
nemzetközi kötelezettségekkel.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nyilvánosság már a korai 
szakaszban ténylegesen lehetőséget kapjon 
arra, hogy részt vegyen a nukleáris 
létesítmények környezeti 
hatásvizsgálatában, összhangban a 
hatályos uniós és nemzeti jogszabályokkal 
és a nemzetközi kötelezettségekkel.

Or. en

Módosítás 134
Herczog Edit, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén elkerüljék az esetleges 
radioaktív kibocsátásokat:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, megépíteni, 
üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén megelőzzék a 
baleseteket, és baleset esetén csökkentsék 
annak hatásait, valamint elkerüljék a 
telephelyen kívüli nagy kiterjedésű és 
hosszú távú szennyezést:
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Or. en

Indokolás

Az új atomerőművekre vonatkozó biztonsági célkitűzésekre a WENRA munkája alapján az 
ENSREG tett javaslatot. Ha azonban ezeket jogilag kötelező erejű dokumentumokba kívánjuk 
foglalni, az értelmezésüket illetően további magyarázatra és iránymutatásra van szükség.

Módosítás 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén elkerüljék az esetleges 
radioaktív kibocsátásokat:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén megelőzzék a 
baleseteket és baleset esetén csökkentsék 
annak hatásait, valamint elkerüljék a 
telephelyen kívüli nagy kiterjedésű és 
hosszú távú szennyezést:

Or. en

Módosítás 136
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
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létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén elkerüljék az esetleges 
radioaktív kibocsátásokat:

létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén megelőzzék az esetleges 
radioaktív kibocsátásokat:

Or. en

Indokolás

Az általánosan alkalmazott terminológia a „megelőzés”. Ezenfelül megelőzés esetén definíció 
szerint valamely jövőbeli eseményt megelőzően vagy arra számítva intézkedést kell hozni. Az 
elkerülés kifejezés csupán rokon értelmű a megelőzéssel, és elkerüléskor definíció szerint 
nincs szükség előzetes fellépésre. Az esetleges radioaktív kibocsátások megelőzése ezért nyelvi 
és gyakorlati szempontból is megfelelőbb kifejezés.

Módosítás 137
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén elkerüljék az esetleges
radioaktív kibocsátásokat:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel 
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén elkerüljék a radioaktív 
kibocsátásokat:

Or. fr

Módosítás 138
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden olyan baleseti eseménysorozat 
gyakorlati kiküszöbölése, amely korai vagy 
nagymértékű kibocsátásához vezetne;

a) minden olyan baleseti eseménysorozat 
gyakorlati kiküszöbölése, amely 
kibocsátáshoz vezetne;

Or. fr

Módosítás 139
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyakorlatilag nem kiküszöbölhető 
balesetek esetében olyan tervezési 
intézkedések végrehajtása, hogy a lakosság 
védelmére térben és időben csak 
korlátozott mértékű intézkedésekre legyen 
szükség, elegendő idő álljon rendelkezésre 
ezen intézkedések végrehajtására, és az 
ilyen balesetek gyakorisága a lehető 
legkisebb legyen.

b) olyan tervezési intézkedések 
végrehajtása, hogy a lakosság védelmére 
térben és időben csak korlátozott mértékű 
intézkedésekre legyen szükség, elegendő 
idő álljon rendelkezésre ezen intézkedések 
végrehajtására.

Or. fr

Módosítás 140
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv 
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a 
meglévő nukleáris létesítményekre az 
ésszerűen megvalósítható mértékben
vonatkozzon.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a 
meglévő nukleáris létesítményekre 
vonatkozzon.

Or. fr

Módosítás 141
Herczog Edit

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv 
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a 
meglévő nukleáris létesítményekre az 
ésszerűen megvalósítható mértékben
vonatkozzon.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés
az új reaktorokra vonatkozzon, és azt a 
meglévő nukleáris létesítmények esetében
ésszerűen megvalósítható mértékben 
célértéknek tekintsék.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg nem tesz különbséget az új és a meglévő létesítmények, a reaktorok és más 
létesítmények között. Noha a 8a. cikk (2) bekezdésének a Bizottság által javasolt szövege 
bizonyos mértékben erre mutat, az „ésszerűen megvalósítható” kifejezés ott szereplő 
meghatározása túlságosan pontatlan.
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Módosítás 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
71/2009/Euratom irányelv
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a 
meglévő nukleáris létesítményekre az 
ésszerűen megvalósítható mértékben
vonatkozzon.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések az új reaktorokra 
vonatkozzanak, és azokat a meglévő 
nukleáris létesítmények esetében ésszerűen 
megvalósítható mértékben célértéknek 
tekintsék.

Or. en

Módosítás 143
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés a 
meglévő nukleáris létesítményekre az 
ésszerűen megvalósítható mértékben
vonatkozzon.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés:

a) azokra a nukleáris létesítményekre 
vonatkozzon, amelyekre ezen irányelv 
hatálybalépését követően első alkalommal 
adnak ki építési engedélyt;

b) hivatkozási alapként szolgáljon a 
meglévő nukleáris létesítményeken végzett 
legkorszerűbb fejlesztések – többek között 
a 8c. cikk (1) bekezdésének b) pontja 



AM\1019806HU.doc 75/112 PE529.779v01-00

HU

szerinti rendszeres biztonsági 
felülvizsgálatok keretében történő –
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) telephelyét úgy válasszák meg, hogy 
kellő figyelmet fordítsanak a külső, 
természeti és ember által okozott veszélyek 
elkerülésére – amennyiben lehetséges – és 
hatásuk minimálisra csökkentésére;

a) telephelyét úgy válasszák meg, hogy 
kellő figyelmet fordítsanak a külső, 
természeti és ember által okozott veszélyek 
elkerülésére és hatásuk minimálisra 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás 145
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) telephelyét úgy válasszák meg, hogy 
kellő figyelmet fordítsanak a külső, 
természeti és ember által okozott veszélyek 
elkerülésére – amennyiben lehetséges – és 
hatásuk minimálisra csökkentésére;

a) telephelyét úgy válasszák meg, hogy 
kellő figyelmet fordítsanak a külső, 
természeti és ember által okozott veszélyek 
elkerülésére és hatásuk megelőzésére;

Or. fr
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Módosítás 146
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a munkavállalókat és a lakosságot érő 
sugárdózisok ne haladják meg az előírt 
határértékeket, és olyan alacsonyak 
legyenek, amennyire ez ésszerűen 
elérhető;

i. a munkavállalókat és a lakosságot érő 
sugárdózisok ne haladják meg az előírt 
határértékeket;

Or. fr

Módosítás 147
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – b pont – ii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a rendkívüli események előfordulása 
minimálisra csökkenjen;

ii. a rendkívüli események előfordulása 
megszűnjön;

Or. fr

Módosítás 148
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – b pont – iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nukleáris létesítmények azon 
képességének fokozásával, hogy a 
rendkívüli eseményeket hatékony kezeljék 
és ellenőrzés alatt tartsák, csökkenjen a 
helyzetek baleseti helyzetté való 
eszkalálódásának lehetősége;

iii. a nukleáris létesítmények azon 
képességének fokozásával, hogy a 
mindennek ellenére előforduló
eseményeket hatékonyan kezeljék és 
ellenőrzés alatt tartsák, megszűnjön a 
helyzetek baleseti helyzetté való 
eszkalálódásának lehetősége;

Or. fr

Módosítás 149
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben rendkívüli események és a 
tervezési alapba tartozó balesetek 
fordulnak elő, káros hatásaik úgy 
mérséklődjenek, hogy biztosan ne legyen a 
telephelyen kívüli radiológiai hatásuk, vagy 
csak csekély mértékű radiológiai hatásuk 
legyen;

iv. amennyiben mégis rendkívüli 
események és a tervezési alapba tartozó 
balesetek fordulnak elő, káros hatásaik úgy 
mérséklődjenek, hogy biztosan ne legyen a 
telephelyen kívüli radiológiai hatásuk;

Or. fr

Módosítás 150
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – b pont – v pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a külső, természeti és ember által 
okozott veszélyeket – amennyiben 
lehetséges – el lehessen kerülni, és hatásuk 
minimálisra csökkenjen.

v. a külső, természeti és ember által 
okozott veszélyeket el lehessen kerülni.

Or. fr

Módosítás 151
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 b cikk – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a külső, természeti és ember által 
okozott veszélyeket – amennyiben 
lehetséges – el lehessen kerülni, és hatásuk 
minimálisra csökkenjen.

v. a külső, természeti és ember által 
okozott veszélyeket – amennyiben 
lehetséges – el lehessen kerülni, és hatásuk 
az ésszerűen megvalósítható mértékűre
csökkenjen.

Or. en

Módosítás 152
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mind szokásos üzemi, mind üzemi és 
baleseti körülmények között rendszeresen 

a) mind szokásos üzemi, mind üzemi és 
baleseti körülmények között rendszeresen 



AM\1019806HU.doc 79/112 PE529.779v01-00

HU

értékelje, hogy a nukleáris létesítmény 
milyen radiológiai hatást gyakorol a 
munkavállalókra, a lakosságra, valamint a 
levegőre, a vízre és a talajra;

értékelje, hogy a nukleáris létesítmény 
milyen radiológiai hatást gyakorol a 
munkavállalókra, a lakosságra, valamint a 
környezetre;

Or. en

Módosítás 153
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mind szokásos üzemi, mind üzemi és 
baleseti körülmények között rendszeresen 
értékelje, hogy a nukleáris létesítmény 
milyen radiológiai hatást gyakorol a 
munkavállalókra, a lakosságra, valamint a 
levegőre, a vízre és a talajra;

a) mind szokásos üzemi, mind üzemi és 
baleseti körülmények között rendszeresen, 
de legalább ötévente értékelje, hogy a 
nukleáris létesítmény milyen radiológiai 
hatást gyakorol a munkavállalókra, a 
lakosságra, valamint a levegőre, a vízre és 
a talajra;

Or. fr

Módosítás 154
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) határozza meg, dokumentálja és 
rendszeres biztonsági felülvizsgálat 
keretében rendszeresen, de legalább 

b) a nukleáris létesítmény leállításának 
terhe mellett határozza meg, dokumentálja 
és rendszeres biztonsági felülvizsgálat 
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tízévente értékelje újra a nukleáris 
létesítmények tervezési alapját, valamint 
egészítse azt ki a terv kiterjesztésének 
elemzésével annak érdekében, hogy 
minden ésszerűen megvalósítható javító 
intézkedést végrehajtsanak;

keretében rendszeresen, de legalább 
ötévente értékelje újra a nukleáris 
létesítmények tervezési alapját, valamint 
egészítse azt ki a terv kiterjesztésének 
elemzésével annak érdekében, hogy 
minden ésszerűen megvalósítható javító 
intézkedést végrehajtsanak;

Or. fr

Módosítás 155
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) határozza meg, dokumentálja és 
rendszeres biztonsági felülvizsgálat 
keretében rendszeresen, de legalább 
tízévente értékelje újra a nukleáris 
létesítmények tervezési alapját, valamint 
egészítse azt ki a terv kiterjesztésének 
elemzésével annak érdekében, hogy 
minden ésszerűen megvalósítható javító 
intézkedést végrehajtsanak;

b) határozza meg, dokumentálja és 
rendszeres biztonsági felülvizsgálat 
keretében rendszeresen, de legalább 
nyolcévente értékelje újra a nukleáris 
létesítmények tervezési alapját, valamint 
egészítse azt ki a terv kiterjesztésének 
elemzésével annak érdekében, hogy 
minden ésszerűen megvalósítható javító 
intézkedést végrehajtsanak;

Or. en

Indokolás

A technológiai és társadalmi fejlődés kellően naprakész figyelembevétele érdekében.

Módosítás 156
Béla Kovács

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gondoskodjon arról, hogy a terv 
kiterjesztésének elemzése kiterjedjen 
minden olyan balesetre, eseményre és 
események kombinációjára, köztük a belső 
és külső, természeti és ember által okozott 
veszélyekre és súlyos balesetekre, amelyek 
olyan körülményekhez vezetnek, amelyek 
nem szerepelnek a tervezési alapba tartozó 
balesetek között;

törekedjen arra, hogy a terv 
kiterjesztésének elemzése kiterjedjen 
minden olyan balesetre, eseményre és 
események kombinációjára, köztük a belső 
és külső, természeti és ember által okozott 
veszélyekre és súlyos balesetekre, amelyek 
olyan körülményekhez vezetnek, amelyek 
nem szerepelnek a tervezési alapba tartozó 
balesetek között;

Or. hu

Módosítás 157
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) végezze el a azon nukleáris 
létesítmények külön biztonsági 
felülvizsgálatát, amelyek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság szerint 
közel járnak az eredetileg tervezett 
működési élettartamuk határához, és 
amelyek esetében kérték az élettartam 
meghosszabbítását.

f) végezze el az azon nukleáris 
létesítmények külön biztonsági 
felülvizsgálatát, amelyek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság szerint 
közel járnak az eredetileg tervezett 
működési élettartamuk határához, és hajtsa 
végre a szabályozó hatóság által előírt 
azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy a 
működési élettartam kért 
meghosszabbításának engedélyezése előtti 
időszakban megelőzzék a tervezési alapot 
meghaladó baleseteket.

Or. en

Módosítás 158
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) végezze el a azon nukleáris 
létesítmények külön biztonsági 
felülvizsgálatát, amelyek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság szerint 
közel járnak az eredetileg tervezett 
működési élettartamuk határához, és 
amelyek esetében kérték az élettartam 
meghosszabbítását.

f) végezze el azon nukleáris létesítmények 
külön biztonsági felülvizsgálatát, amelyek 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság szerint közel járnak az eredetileg 
tervezett működési élettartamuk határához, 
és amelyek esetében kérték az élettartam 
meghosszabbítását. Az élettartam 
meghosszabbítása esetén az (1) bekezdés 
a) és b) pontjában említett rendszeres 
időköz két évre csökken.

Or. fr

Módosítás 159
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmény építési és/vagy 
üzemeltetési engedélyét megfelelő 
telephely- és létesítményspecifikus 
biztonsági értékelés alapján kell megadni, 
illetve felülvizsgálni.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a 
nukleáris létesítmény építési és/vagy 
üzemeltetési engedélyét a nemzeti hatóság 
által végzett vizsgálatot követő megfelelő 
telephely- és létesítményspecifikus 
biztonsági értékelés alapján kell megadni, 
illetve felülvizsgálni.

Or. en

Módosítás 160
Michèle Rivasi
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk– a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) készítsen el és rendszeresen frissítsen 
egy helyszíni vészhelyzeti tervet, 
amely(et):

a) készítsen el és rendszeresen, de legalább 
ötévente frissítsen egy helyszíni 
vészhelyzeti tervet, amely(et):

Or. fr

Módosítás 161
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. össze kell hangolni az összes többi 
érintett szervvel, és amelynek fel kell 
használnia az adott esetben bekövetkező 
súlyos eseményekkel összefüggő 
tapasztalatok visszacsatolásából levont 
tanulságokat;

ii. össze kell hangolni az összes többi 
érintett szervvel, és amelynek fel kell 
használnia az adott esetben bekövetkező 
súlyos eseményekkel, ideértve a helyi 
lakosság kitelepítésével összefüggő 
tapasztalatok visszacsatolásából levont 
tanulságokat;

Or. fr

Módosítás 162
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. figyelembe veszi az összeadódó és a 
közelben lévő más veszélyes (Seveso-III 
típusú) ipari létesítményekkel összefüggő 
kockázatokat;

Or. fr

Módosítás 163
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) biztosítson olyan helyszíni vészhelyzeti 
intézkedési központot, amely a lakhatóság 
érdekében kellőképpen védett a természeti 
kockázati tényezőkkel és a 
radioaktivitással szemben;

f) a válsághelyzet teljes időtartama alatt
biztosítson olyan helyszíni vészhelyzeti 
intézkedési központot, amely a lakhatóság 
érdekében kellőképpen védett a természeti 
kockázati tényezőkkel és a 
radioaktivitással szemben;

Or. fr

Módosítás 164
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – f a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) engedélyezze, tegye lehetővé és segítse 
elő a nyilvánosság és a nukleáris 
biztonság tekintetében érintett nem 
kormányzati szervezetek részvételét;

Or. fr

Módosítás 165
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) vészhelyzet esetén hozzon 
védintézkedéseket az emberi egészséget, 
valamint a levegőt, a vizet és a talajt érintő 
következmények enyhítése érdekében.

g) vészhelyzet esetén hozzon biztonsági és 
védelmi intézkedéseket az emberi 
egészséget, valamint a környezetet érintő 
következmények enyhítése érdekében.

Or. en

Módosítás 166
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 d cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) vészhelyzet esetén hozzon 
védintézkedéseket az emberi egészséget, 
valamint a levegőt, a vizet és a talajt érintő 
következmények enyhítése érdekében.

g) vészhelyzet esetén hozzon 
védintézkedéseket az emberi egészséget, 
valamint a levegőt, a vizet és a talajt érintő 
következmények megelőzése érdekében.
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Or. fr

Módosítás 167
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak, a Parlamentnek és a 
Bizottságnak. Az Európai Parlamentet 
évente tájékoztatják, és vele konzultációt 
folytatnak a nukleáris biztonság területén 
elért eredményekről, intézkedésekről és 
tervekről;

Or. de

Módosítás 168
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 

(1) A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 
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hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából.

Or. en

Módosítás 169
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legalább tízévente 
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 170
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legalább tízévente
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legalább nyolcévente
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik tekintetében 
nemzetközi szakértői értékelést kérnek, a 
nukleáris biztonság folyamatos javítása 
céljából. Valamennyi szakértői értékelés 
eredményét, amint rendelkezésre áll, 
jelenteni kell a tagállamoknak és a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A technológiai és társadalmi fejlődés kellően naprakész figyelembevétele érdekében.

Módosítás 171
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legalább tízévente
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 

(1) A tagállamok legalább ötévente
megszervezik nemzeti rendszereik és 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik önellenőrzését, valamint 
nemzeti rendszereik és hatáskörrel 
rendelkező hatóságaik vonatkozó részei 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság 
folyamatos javítása céljából. Valamennyi 
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szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

szakértői értékelés eredményét, amint 
rendelkezésre áll, jelenteni kell a 
tagállamoknak és a Bizottságnak.

Or. fr

Módosítás 172
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
hatévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és 
megállapodni a végrehajtás időkeretéről 
és módozatairól. E célból a tagállamok:

(2) A tagállamok gondoskodnak a 
joghatóságukon belül található nukleáris 
létesítmények biztonsági teljesítményének 
rendszeres önellenőrzésére vonatkozó 
hatályos szabályokról, és e létesítmények 
tekintetében nemzetközi szakértői 
értékeléseket kérnek, a nukleáris 
biztonság folyamatos javítása céljából. Az 
egyes létesítményeket legalább tízévente 
ellenőrizni kell.

Or. en

Módosítás 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
hatévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és 

(2) A tagállamok a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok segítségével közösen 
kiválaszthatnak egy vagy több, a nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonságával 
összefüggő konkrét témát. Ezeket a 
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megállapodni a végrehajtás időkeretéről 
és módozatairól. E célból a tagállamok:

témaköröket a missziók meglévő 
nemzetközi rendszerének keretében 
történő vizsgálatra terjesztik elő.

Or. en

Módosítás 174
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
hatévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és 
megállapodni a végrehajtás időkeretéről és 
módozatairól. E célból a tagállamok:

(2) A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
háromévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és 
megállapodni a végrehajtás időkeretéről és 
módozatairól. E célból a tagállamok:

Or. en

Módosítás 175
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
hatévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és 
megállapodni a végrehajtás időkeretéről és
módozatairól. E célból a tagállamok:

A tagállamok kötelesek a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok 
segítségével, időszakonként, de legalább 
hatévente, megszervezni az időszerű 
szakértői értékelések rendszerét, és
ugyanezen időszakon belül megállapodni a 
végrehajtás módozatairól. E célból a 
tagállamok:
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Or. en

Módosítás 176
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

törölve

Or. en

Módosítás 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

törölve
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Or. en

Módosítás 178
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat az 5. cikkel ellentétes módon megerősíti az Európai Bizottság hatásköreit. A 
nukleáris biztonság területéért a nemzeti szabályozó hatóságok felelnek. Lásd a NAÜ GSR 
sorozata 1. részének 2.8. bekezdését („A tényleges függetlenség érdekében a szabályozó 
hatóságnak rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel és megfelelő személyzettel, valamint a 
ráruházott kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez elegendő pénzügyi forrásokat kell a 
rendelkezésére bocsátani.”).

Módosítás 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
71/2009/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
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együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát.

Or. en

Módosítás 180
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki 
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Tanács az ENSREG-gel 
együttműködésben választ ki a szakértői 
értékelések tárgyát képező egy vagy több 
témát;

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg eredményeképp a Bizottság megfigyelői szerepéből a nemzeti szabályozó 
hatóságokat felülbírálni jogosult résztvevővé válna. Az erős nemzeti szabályozás és nemzeti 
szabályozó hatóságok elve a nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény egyik 
sarokköve. A Bizottság saját hatáskörei bővítésére irányuló szándéka a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal szembeni összeférhetetlenséget eredményez. Egy ilyen „másodlagos” jelentés 
zavaros helyzetet teremtene a felelősségi körök megosztását illetően.
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Módosítás 181
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együtt és a Bizottsággal szorosan 
együttműködve kiválasztanak egy vagy 
több, a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonságával összefüggő konkrét témát. 
Ha a tagállamok nem választanak ki
közösen legalább egy témát az ebben a 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, akkor a Bizottság választja ki a 
szakértői értékelések témáit;

a) együtt és az érintett nem kormányzati 
szervezetekkel szorosan együttműködve, és
a Bizottság jóváhagyásával kiválasztanak 
egy vagy több, a nukleáris létesítmények 
nukleáris biztonságával összefüggő konkrét 
témát. Ha a tagállamok nem nyújtanak be
közösen legalább egy, a Bizottság által 
jóváhagyott témát az ebben a bekezdésben 
meghatározott határidőn belül, akkor a 
Bizottság határozza meg a szakértői 
értékelések témáit;

Or. fr

Módosítás 182
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e témák alapján, az engedélyesekkel 
szorosan együttműködve elvégzik a 
tagállami értékeléseket, és az 
eredményeket közzéteszik;

törölve

Or. en
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Módosítás 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e témák alapján, az engedélyesekkel 
szorosan együttműködve elvégzik a 
tagállami értékeléseket, és az 
eredményeket közzéteszik;

törölve

Or. en

Módosítás 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e témák alapján, az engedélyesekkel 
szorosan együttműködve elvégzik a
tagállami értékeléseket, és az 
eredményeket közzéteszik;

b) felmérik, hogy e témákkal milyen 
mértékben foglalkoztak, és szükség esetén
az engedélyesekkel szorosan 
együttműködve elvégzik létesítményeik
tagállami értékelését – amelyet ezután a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság értékel –, és az eredményeket 
közzéteszik;

Or. en

Módosítás 185
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e témák alapján, az engedélyesekkel 
szorosan együttműködve elvégzik a 
tagállami értékeléseket, és az 
eredményeket közzéteszik;

b) e témák alapján, az engedélyesekkel és 
az ENSREG-gel szorosan együttműködve 
elvégzik a tagállami értékeléseket, és az 
eredményeket közzéteszik;

Or. en

Módosítás 186
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 
részvételre a Bizottságot is felkérik;

törölve

Or. en

Módosítás 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 

törölve
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részvételre a Bizottságot is felkérik;

Or. en

Módosítás 188
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 
részvételre a Bizottságot is felkérik;

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését (a civil társadalom 
független szakértői részvételével), 
amelyben a Bizottság is részt vesz;

Or. fr

Módosítás 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 
részvételre a Bizottságot is felkérik;

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 
részvételre megfigyelőként a Bizottságot is 
felkérik;

Or. en
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Módosítás 190
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közösen meghatározzák a módszertant, 
valamint megszervezik és végrehajtják a 
b) pontban említett tagállami értékelések 
szakértői értékelését, amelyben való 
részvételre a Bizottságot is felkérik;

c) meghatározzák a módszertant, valamint 
megszervezik és végrehajtják a b) pontban 
említett tagállami értékelések szakértői 
értékelését, amelyben való részvételre 
megfigyelőként a Bizottságot is felkérik;

Or. en

Módosítás 191
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közzéteszik a c) pontban említett 
szakértői értékelések eredményeit.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közzéteszik a c) pontban említett 
szakértői értékelések eredményeit.

törölve

Or. en

Módosítás 193
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közzéteszik a c) pontban említett 
szakértői értékelések eredményeit.

d) haladéktalanul közzéteszik a c) pontban 
említett szakértői értékelések eredményeit.

Or. fr

Módosítás 194
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az első tematikus szakértői jelentés 
témájáról legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépését követő három éven belül 
döntést kell hozni.

Or. en
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Módosítás 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról.

Or. en

Módosítás 196
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról. 

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat az 5. cikkel ellentétes módon megerősíti az Európai Bizottság hatásköreit. A 
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nukleáris biztonság területéért a nemzeti szabályozó hatóságok felelnek. Lásd a NAÜ GSR 
sorozata 1. részének 2.8. bekezdését („A tényleges függetlenség érdekében a szabályozó 
hatóságnak rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel és megfelelő személyzettel, valamint a 
ráruházott kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez elegendő pénzügyi forrásokat kell a 
rendelkezésére bocsátani.”).

Módosítás 197
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelések által érintett tagállamok az 
eredményeket, amint rendelkezésre 
állnak, jelentik a tagállamoknak és a 
Bizottságnak, valamint gondoskodnak a 
szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott vonatkozó 
műszaki ajánlásoknak a területükön való 
végrehajtásának megtervezéséről és 
módjáról, és tájékoztatják erről a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 198
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 

(3) A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
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vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és a megtett 
lépéseket ismertető cselekvési tervet 
tesznek közzé.

Or. en

Módosítás 199
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való végrehajtásának 
megtervezéséről és módjáról, és 
tájékoztatják erről a Bizottságot.

A (2) bekezdésben említett szakértői 
értékelés által érintett tagállamok 
gondoskodnak a szakértői értékelési 
folyamat eredményeként kidolgozott 
vonatkozó műszaki ajánlásoknak a 
területükön való kötelező erejű
végrehajtásának megtervezéséről és 
módjáról, és tájékoztatják erről a 
Bizottságot.

Or. de

Módosítás 200
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e célra rendelkezésére álló 
valamennyi eszközének alkalmazásával 
következetesen gondoskodik arról, hogy a 
nukleáris biztonság növelésére 
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vonatkozóan az ellenállóképességi próbák 
és a szakértői értékelések 
eredményeképpen kidolgozott ajánlásokat 
haladéktalanul végrehajtják, és a 
kockázatokra való tekintettel alaposan 
megvizsgálja a korszerűsítési intézkedések 
gazdaságosságát; a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a fejlesztési intézkedések 
költségeit teljes mértékben a nukleáris 
létesítmények üzemeltetői viseljék, és ne 
az adófizetők;

Or. de

Módosítás 201
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 
ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a 
nem érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságait, hogy 
szervezzenek meg és bonyolítsanak le egy 
ellenőrző látogatást, hogy teljes képet 
alkossanak a kialakult helyzetről, és 
tájékoztassák az érintett tagállamot a 
feltárt hiányosságok orvoslására létező 
lehetséges intézkedésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 202
Miloslav Ransdorf
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 
ajánlások megvalósítása jelentős
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a 
nem érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságait, hogy 
szervezzenek meg és bonyolítsanak le egy 
ellenőrző látogatást, hogy teljes képet 
alkossanak a kialakult helyzetről, és 
tájékoztassák az érintett tagállamot a 
feltárt hiányosságok orvoslására létező 
lehetséges intézkedésekről.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat az 5. cikkel ellentétes módon megerősíti az Európai Bizottság hatásköreit. A 
nukleáris biztonság területéért a nemzeti szabályozó hatóságok felelnek. Lásd a NAÜ GSR 
sorozata 1. részének 2.8. bekezdését („A tényleges függetlenség érdekében a szabályozó 
hatóságnak rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel és megfelelő személyzettel, valamint a 
ráruházott kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez elegendő pénzügyi forrásokat kell a 
rendelkezésére bocsátani.”).

Módosítás 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki 

törölve
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ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a 
nem érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságait, hogy 
szervezzenek meg és bonyolítsanak le egy 
ellenőrző látogatást, hogy teljes képet 
alkossanak a kialakult helyzetről, és 
tájékoztassák az érintett tagállamot a 
feltárt hiányosságok orvoslására létező 
lehetséges intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 204
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság azt állapítja 
meg, hogy a szakértői értékelési folyamat 
eredményeként kidolgozott műszaki
ajánlások megvalósítása jelentős 
eltéréseket vagy késést mutat, felkéri a 
nem érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságait, hogy 
szervezzenek meg és bonyolítsanak le egy 
ellenőrző látogatást, hogy teljes képet 
alkossanak a kialakult helyzetről, és 
tájékoztassák az érintett tagállamot a 
feltárt hiányosságok orvoslására létező 
lehetséges intézkedésekről.

(4) A szakértői értékelés által érintett 
tagállamok a többi tagállam, a Bizottság, 
valamint a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja a szakértői értékelést követő
ajánlások végrehajtását ismertető 
nyomonkövetési jelentést. Ezután adott 
esetben a (2) bekezdésben ismertetett 
eljárások keretében nyomonkövetési 
szakértői értékelést szerveznek, és annak 
megállapításait közzéteszik.

Or. en

Módosítás 205
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti hatóság a Bizottság 
tájékoztatását követően és három 
hónapon belül utasítja az engedélyest a 
szakértői értékelési folyamat során 
meghatározott vonatkozó biztonsági 
intézkedések végrehajtására. Amennyiben 
további hat hónapon belül az engedélyes 
nem igazolja, hogy az említett 
intézkedések végrehajtása terén 
egyértelmű előrelépés történt, a nemzeti 
hatóság a 9a. cikkel összhangban 
szankciókat alkalmaz.

Or. en

Módosítás 206
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nukleáris létesítmény működési 
élettartamának az eredetileg tervezetten 
túl történő meghosszabbítására irányuló 
kérelem kézhezvételét követően a tagállam 
a (2) bekezdésnek megfelelően hat 
hónapon belül kezdeményezi az érintett 
létesítmény szakértői értékelését.

Or. en

Módosítás 207
Miloslav Ransdorf
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Olyan baleset esetén, amely korai vagy 
nagy mértékű kibocsátásához vezet, vagy 
olyan rendkívüli esemény esetén, amely 
olyan helyzetekhez vezet, amelyek az 
atomerőművek területén kívüli 
veszélyhelyzeti intézkedések vagy 
védintézkedéseket igényelnek a lakosság 
védelmében, az érintett tagállam a (2) 
bekezdésnek megfelelően kezdeményezi az 
érintett létesítmény szakértői értékelését, 
amelyben való részvételre felkéri a 
Bizottságot.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat az 5. cikkel ellentétes módon megerősíti az Európai Bizottság hatásköreit. A 
nukleáris biztonság területéért a nemzeti szabályozó hatóságok felelnek. Lásd a NAÜ GSR 
sorozata 1. részének 2.8. bekezdését („A tényleges függetlenség érdekében a szabályozó 
hatóságnak rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel és megfelelő személyzettel, valamint a 
ráruházott kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez elegendő pénzügyi forrásokat kell a 
rendelkezésére bocsátani.”).

Módosítás 208
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Olyan baleset esetén, amely korai vagy 
nagy mértékű kibocsátásához vezet, vagy
olyan rendkívüli esemény esetén, amely 
olyan helyzetekhez vezet, amelyek az 

(5) Olyan baleset esetén, amelynek 
következményei olyan helyzetekhez 
vezetnek, amelyek az atomerőművek 
területén kívüli veszélyhelyzeti 
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atomerőművek területén kívüli 
veszélyhelyzeti intézkedések vagy 
védintézkedéseket igényelnek a lakosság 
védelmében, az érintett tagállam a (2) 
bekezdésnek megfelelően kezdeményezi az 
érintett létesítmény szakértői értékelését, 
amelyben való részvételre felkéri a 
Bizottságot.

intézkedések vagy védintézkedéseket 
igényelnek a lakosság védelmében, az 
érintett tagállam a (2) bekezdésnek 
megfelelően kezdeményezi az érintett 
létesítmény szakértői értékelését, amelyben 
való részvételre megfigyelőként felkéri a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 e cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Olyan baleset esetén, amely korai vagy
nagy mértékű kibocsátásához vezet, vagy
olyan rendkívüli esemény esetén, amely 
olyan helyzetekhez vezet, amelyek az
atomerőművek területén kívüli 
veszélyhelyzeti intézkedések vagy 
védintézkedéseket igényelnek a lakosság 
védelmében, az érintett tagállam a (2) 
bekezdésnek megfelelően kezdeményezi az 
érintett létesítmény szakértői értékelését, 
amelyben való részvételre felkéri a 
Bizottságot.

(5) Olyan baleset esetén, amelynek 
következményei vagy lehetséges 
következményei olyan helyzetekhez
vezetnek, amelyek az atomerőművek 
területén kívüli veszélyhelyzeti 
intézkedések vagy védintézkedéseket 
igényelnek a lakosság védelmében, az 
érintett tagállam a (2) bekezdésnek 
megfelelően kezdeményezi az érintett 
létesítmény szakértői értékelését.

Or. en

Módosítás 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 f cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8f. cikk törölve

A nukleáris biztonság javítását szolgáló 
iránymutatások

Or. en

Módosítás 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 f cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 8e. cikk (2) bekezdése 
szerint elvégzett szakértői értékelések 
eredményei és az azok alapján kidolgozott 
műszaki ajánlások alapján, az 
átláthatóságnak és a nukleáris biztonság 
szintje folyamatos emelésének elvével 
összhangban, a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok segítségével közösen 
iránymutatásokat dolgoznak ki és 
hajtanak végre a 8e. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
konkrét témákra vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 212
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2009/71/Euratom irányelv
8 f cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 8e. cikk (2) bekezdése 
szerint elvégzett szakértői értékelések 
eredményei és az azok alapján kidolgozott 
műszaki ajánlások alapján, az 
átláthatóságnak és a nukleáris biztonság 
szintje folyamatos emelésének elvével 
összhangban, a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok segítségével közösen 
iránymutatásokat dolgoznak ki és hajtanak 
végre a 8e. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett konkrét témákra 
vonatkozóan.

A tagállamok a 8e. cikk (2) bekezdése 
szerint elvégzett szakértői értékelések 
eredményei és az azok alapján kidolgozott 
műszaki ajánlások alapján, az 
átláthatóságnak és a nukleáris biztonság 
szintje folyamatos emelésének elvével 
összhangban, a hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságok segítségével közösen 
iránymutatásokat dolgoznak ki és hajtanak 
végre a 8e. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett konkrét témákra 
vonatkozóan. A Bizottság gondoskodik 
arról, hogy legkésőbb három évvel az 
irányelv hatálybalépését követően uniós 
szinten kötelező erejű nukleáris biztonsági 
előírások legyenek érvényben.

Or. de

Módosítás 213
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2009/71/Euratom irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
alkalmazásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok legkésőbb [insert 
date –this date must correspond to the 
deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal]-ig értesítik a 
Bizottságot e rendelkezésekről, és 

törölve
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haladéktalanul tájékoztatják az azokat 
érintő bármely későbbi módosításról.

Or. de

Módosítás 214
Béla Kovács

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2009/71/Euratom irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
alkalmazásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok legkésőbb [insert 
date –this date must correspond to the 
deadline for transposition set out in 
article 2 of this proposal]-ig értesítik a 
Bizottságot e rendelkezésekről, és 
haladéktalanul tájékoztatják az azokat 
érintő bármely későbbi módosításról.

A tagállamok konszenzussal
meghatározzák az ezen irányelv alapján 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
e szabályok alkalmazásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, 
és haladéktalanul tájékoztatják az azokat 
érintő bármely későbbi módosításról.

Or. hu

Módosítás 215
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2009/71/Euratom irányelv
9 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
alkalmazásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok legkésőbb [insert date –this 
date must correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal]-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és haladéktalanul 
tájékoztatják az azokat érintő bármely 
későbbi módosításról.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
alkalmazásának biztosítása érdekében, 
amely napi pénzbírságot vagy a nemzeti 
szabályozó hatóság felszólítása által 
érintett nukleáris létesítmény 
működésének felfüggesztését foglalhatja 
magában. A tagállamok legkésőbb [insert 
date –this date must correspond to the 
deadline for transposition set out in article 
2 of this proposal]-ig értesítik a Bizottságot 
e rendelkezésekről, és haladéktalanul 
tájékoztatják az azokat érintő bármely 
későbbi módosításról.

Or. fr


