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Módosítás 47
Rebecca Harms

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen a 31. és a 32. cikkre, amelynek 
alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7 0387/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 194. 
és 192. cikkére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja – jelenlegi formájában – a nemzeti jogszabályok harmonizálása a környezet 
és az emberi egészség kiégett fűtőelemekből és radioaktív hulladékból származó veszélyekkel 
szembeni védelme érdekében; nem határoz meg biztonsági előírásokat, amint azt az Euratom-
Szerződés mint jogalap előírja. Az irányelv energiával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik. 
Ezért a megfelelő jogalap az EUMSZ 194. cikke (az energia vonatkozásában) és 192. cikke (a 
környezet vonatkozásában).

Módosítás 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Parlamentnek a 
Japánban kialakult helyzetről szóló, 2011. 
március 24-i állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 49
Rebecca Harms

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak 
módosított formájában;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát, annak 
módosított formájában;

Or. en

Módosítás 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194. 
és 192. cikkére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja – jelenlegi formájában – a nemzeti jogszabályok harmonizálása a környezet 
és az emberi egészség kiégett fűtőelemekből és radioaktív hulladékból származó veszélyekkel 
szembeni védelme érdekében; nem határoz meg biztonsági előírásokat, amint azt az Euratom-
Szerződés mint jogalap előírja. Az irányelv energiával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik. 
Ezért a megfelelő jogalap az EUMSZ 194. cikke (az energia vonatkozásában) és 192. cikke (a 
környezet vonatkozásában).

Módosítás 51
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 2. cikkének b) pontja a 
munkavállalók és a lakosság egészségének 
védelme érdekében egységes alapvető 
biztonsági előírások kidolgozásáról 
rendelkezik.

(1) Az EUMSZ 153. cikke a munkavállalók 
és a lakosság egészségének védelme 
érdekében egységes alapvető biztonsági 
előírások kidolgozásáról rendelkezik.
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Or. en

Módosítás 52
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EUMSZ 191. cikke ad jogalapot a 
környezet minőségének megőrzése, 
védelme és javítása, valamint az emberi 
egészség védelme tekintetében, beleértve a 
kiégett fűtőelemekből és radioaktív 
hulladékból származó veszélyektől való 
védelmet.

Or. en

Módosítás 53
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 30. cikke kimondja, hogy a 
Közösségen belül alapvető előírásokat kell 
megállapítani a lakosság és a 
munkavállalók egészségének az ionizáló 
sugárzásból eredő veszélyekkel szembeni 
védelmére vonatkozóan.

(2) Az EUMSZ 168. cikke kimondja, hogy 
a Közösségen belül alapvető előírásokat 
kell megállapítani a lakosság és a 
munkavállalók egészségének az ionizáló 
sugárzásból eredő veszélyekkel szembeni 
védelmére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 54
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelv22 minden 
olyan tevékenységre vonatkozik, amely 
mesterséges vagy – amennyiben 
természetes radionuklidok feldolgozására 
kerül(t) sor radioaktív, hasadó vagy
hasadóanyagot termelő tulajdonságaik 
miatt – természetes sugárforrásból eredő 
ionizáló sugárzás kockázatával jár. Az 
irányelv hatálya az ilyen tevékenységekből 
származó anyagok engedélyezett 
kibocsátására is kiterjed. Az irányelv 
rendelkezéseit különös jogszabályok 
egészítik ki.

(4) A munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni 
védelméről szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelv22 állapítja 
meg az alapvető biztonsági előírásokat. Az 
irányelv minden olyan tevékenységre 
vonatkozik, amely mesterséges vagy –
amennyiben természetes radionuklidok 
feldolgozására kerül(t) sor radioaktív, 
hasadó vagy hasadóanyagot termelő 
tulajdonságaik miatt – természetes 
sugárforrásból eredő ionizáló sugárzás 
kockázatával jár. Az irányelv hatálya az 
ilyen tevékenységekből származó anyagok 
engedélyezett kibocsátására is kiterjed. Az 
irányelv rendelkezéseit különös 
jogszabályok egészítik ki.

Or. en

Módosítás 55
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Közösség részt vesz több bulgáriai, 
szlovákiai és litvániai atomerőmű 
leszerelésének bizonyos feltételek melletti 
támogatását szolgáló pénzügyi 
erőforrások előteremtésében, amely 
atomerőművek leállítását ezen országok 
uniós csatlakozásának sajátos feltételei 
szerint előrehozták.

Or. en
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Módosítás 56
Marian–Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A három uniós tagjelölt ország –
Litvánia, Szlovákia és Bulgária – régi 
szovjet tervezésű atomerőműveket 
üzemeltetett, amelyeket nem lehetett 
gazdaságosan az uniós biztonsági 
előírásoknak megfelelően felújítani, és ez 
maga után vonta atomerőműveik 
leállítását, majd ezt követő leszerelését,

Or. en

Módosítás 57
Marian–Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) E három uniós ország 
atomerőműveinek leállítása és későbbi 
leszerelése olyan jelentős pénzügyi és 
gazdasági teher, amelyet az érintett 
tagállamok nem tudtak teljes egészében 
fedezni, és ezért a Közösség pénzügyi 
támogatást nyújtott az érintett 
tagállamoknak a leszerelési és 
hulladékprojektek költségei egy részének 
fedezésére és a gazdasági következmények 
ellentételezésére.

Or. en

Módosítás 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hatályos közösségi jogszabályok 
nem állapítanak meg egyedi szabályokat a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos és fenntartható 
kezelésére, a keletkezésüktől a végleges 
elhelyezésig tartó valamennyi szakaszra 
vonatkozóan.

(16) A hatályos közösségi jogszabályok 
nem állapítanak meg egyedi szabályokat a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos és fenntartható 
kezelésére, a keletkezésüktől a végleges 
elhelyezésig vagy tárolásig tartó 
valamennyi szakaszra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A hatályos közösségi jogszabályok 
nem állapítanak meg egyedi szabályokat a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos és fenntartható 
kezelésére, a keletkezésüktől a végleges 
elhelyezésig tartó valamennyi szakaszra 
vonatkozóan.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A radioaktív hulladék és a kiégett 
fűtőelemek, illetve azok tárolása és 
végleges elhelyezése jelentős kockázatokat 
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rejt, amint az fájdalmasan nyilvánvalóvá 
vált Fukushimában, ahol a tárolásra és 
végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményekben súlyos balesetek 
következtek be; a radioaktív hulladékra és 
kiégett fűtőelemekre vonatkozó biztonsági 
intézkedéseket szigorítani kell.

Or. en

Módosítás 61
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A NAÜ égisze alatt megkötött, a 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
biztonságáról és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonságáról szóló közös 
egyezmény (a továbbiakban: „közös 
egyezmény”) 36, amelyhez az Európai 
Atomenergia-közösség és csaknem 
valamennyi tagállam csatlakozott, a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban – a 
nemzeti intézkedések és nemzetközi 
együttműködés elősegítése révén – a magas 
szintű biztonság megteremtését és 
fenntartását tűzte ki célul.

(17) A NAÜ égisze alatt megkötött, a 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
biztonságáról és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonságáról szóló közös 
egyezmény (a továbbiakban: „közös 
egyezmény”), ösztönző eszközt képez, és a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban – a 
nemzeti intézkedések és nemzetközi 
együttműködés elősegítése révén – a magas 
szintű biztonság megteremtését és 
fenntartását tűzte ki célul.

Or. en

Módosítás 62
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A NAÜ égisze alatt megkötött, a (17) A NAÜ égisze alatt megkötött, a 
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kiégett fűtőelemek kezelésének 
biztonságáról és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonságáról szóló közös 
egyezmény (a továbbiakban: „közös 
egyezmény”) 36, amelyhez az Európai
Atomenergia-közösség és csaknem 
valamennyi tagállam csatlakozott, a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban – a 
nemzeti intézkedések és nemzetközi 
együttműködés elősegítése révén – a magas 
szintű biztonság megteremtését és 
fenntartását tűzte ki célul.

kiégett fűtőelemek kezelésének 
biztonságáról és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonságáról szóló közös 
egyezmény (a továbbiakban: „közös 
egyezmény”) fontos eszközt képez, amely a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban – a 
nemzeti intézkedések és nemzetközi 
együttműködés elősegítése révén – a magas 
szintű biztonság megteremtését és 
fenntartását tűzte ki célul.

Or. en

Módosítás 63
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A NAÜ 2006-ban korszerűsítette 
teljes normagyűjteményét, és közzétette a 
biztonsági alapelveket37, amelyeket az 
Európai Atomenergia-közösség, az 
OECD/NEA és más nemzetközi 
szervezetek együttesen támogattak. A 
közös támogató szervezetek véleménye 
szerint a biztonsági alapelvek alkalmazása 
megkönnyíti a nemzetközi biztonsági 
előírások betartását, és nagyobb összhangot 
teremt az egyes tagállamok által 
alkalmazott intézkedések között. Ezért 
ajánlatos lenne, ha valamennyi tagállam 
támogatná ezeket az alapelveket, és 
ösztönözné alkalmazásukat. Ezeket az 
alapelveket a NAÜ-nek valamennyi 
tevékenységére, a tagállamoknak pedig a 
NAÜ által támogatott minden 
tevékenységre kötelezően alkalmaznia kell. 
A tagállamok, illetve a támogató 
szervezetek az alapelveket tevékenységeik 
vonatkozásában saját belátásuk szerint 

(18) A NAÜ 2006-ban korszerűsítette 
teljes normagyűjteményét, és közzétette a 
biztonsági alapelveket37, amelyeket az 
Európai Atomenergia-közösség, az 
OECD/NEA és más nemzetközi 
szervezetek együttesen fejlesztettek ki. A 
közös támogató szervezetek véleménye 
szerint a biztonsági alapelvek alkalmazása 
megkönnyíti a nemzetközi biztonsági 
előírások betartását, és nagyobb összhangot 
teremt az egyes tagállamok által 
alkalmazott intézkedések között. Ezért 
ajánlatos lenne, ha valamennyi tagállam 
támogatná ezeket az alapelveket, és 
ösztönözné alkalmazásukat. Ezeket az 
alapelveket a NAÜ-nek valamennyi 
tevékenységére, a tagállamoknak pedig a 
NAÜ által támogatott minden 
tevékenységre kötelezően alkalmaznia kell. 
A tagállamok, illetve a támogató 
szervezetek az alapelveket tevékenységeik 
vonatkozásában saját belátásuk szerint 
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alkalmazhatják. alkalmazhatják.

Or. en

Módosítás 64
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A nukleáris létesítmények 
tekintetében valamennyi tagállamban 
elegendő pénzügyi forrást kell 
rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy 
fedezni tudják az ilyen létesítmények 
esetleges leszerelésének költségeit, 
prioritásként fenntartva eközben a 
szennyező fizet elvét, és világosan 
meghatározva a lehetséges állami 
támogatások szabályait. Ezért a 
Bizottságnak az ilyen létesítmények 
leszerelésének esetén egyértelmű 
szabályokat kell megállapítania a 
pénzügyi források felhasználására, 
valamint a lebonyolításra és az innen 
származó radioaktív hulladék végleges 
elhelyezésére vonatkozóan.

Or. cs

Módosítás 65
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik, hogy az atomenergiát 
felelősségteljesen kell felhasználni, 
ideértve különösen a nukleáris 

törölve
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biztonságot és védelmet. Ebben a 
vonatkozásban az atomenergia 
biztonságos, optimális és fenntartható 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
foglalkozni kell a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésének 
kérdésével.

Or. de

Módosítás 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik, hogy az atomenergiát 
felelősségteljesen kell felhasználni, 
ideértve különösen a nukleáris
biztonságot és védelmet. Ebben a 
vonatkozásban az atomenergia 
biztonságos, optimális és fenntartható 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
foglalkozni kell a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésének 
kérdésével.

(23) Különösen a Japánban a 
közelmúltban történt nukleáris balesetet 
követően az Unióban és világszerte is 
egyre inkább elismerik a nukleáris 
biztonság és védelem tekintetében a 
legmagasabb szintű felelősség 
szükségességét; ezért – mivel nem 
határozottan bizonyított a radioaktív 
hulladék fenntartható és biztonságos 
végleges elhelyezésének lehetősége – a 
tagállamoknak fontolóra kell venniük az 
atomerőművek fokozatos kivonását, és 
törekedniük kell a maghasadáson alapuló 
nukleárisenergia-termelés teljesen 
fenntartható, megújuló alternatívákkal 
való kiváltására és az energiafogyasztás 
nagyratörő energiahatékonysági és 
energiatakarékossági intézkedésekkel 
történő visszaszorítására.

Or. en

Módosítás 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik, hogy az atomenergiát 
felelősségteljesen kell felhasználni, 
ideértve különösen a nukleáris biztonságot 
és védelmet. Ebben a vonatkozásban az 
atomenergia biztonságos, optimális és 
fenntartható alkalmazásának biztosítása 
érdekében foglalkozni kell a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének kérdésével.

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik – különösen a 
közelmúltban Japánban bekövetkezett, 
súlyos nukleáris baleset után –, hogy 
szigorítani kell a nukleáris biztonságra és 
védelemre vonatkozó szabályokat. Ebben a 
vonatkozásban a tárolás és/vagy a végleges 
elhelyezés biztonságos, optimális és 
fenntartható alkalmazásának biztosítása 
érdekében foglalkozni kell a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének jelentős kérdésével.

Or. en

Módosítás 68
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik, hogy az atomenergiát 
felelősségteljesen kell felhasználni, 
ideértve különösen a nukleáris biztonságot 
és védelmet. Ebben a vonatkozásban az 
atomenergia biztonságos, optimális és 
fenntartható alkalmazásának biztosítása 
érdekében foglalkozni kell a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének kérdésével.

(23) Az Unióban és világszerte is egyre 
inkább elismerik, hogy a fosszilis energiák 
alapvető alternatíváját nyújtó 
atomenergiát felelősségteljesen kell 
felhasználni, ideértve különösen a 
nukleáris biztonságot és védelmet. Ebben a 
vonatkozásban az atomenergia 
biztonságos, optimális és fenntartható 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
foglalkozni kell a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésének 
kérdésével.

Or. fr
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Módosítás 69
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) E tekintetben ki kell emelni, hogy a 
kiégett fűtőelemekben található anyagok 
jelentős arányban hasznosíthatóak. A 
kiégett fűtőelemek újrafeldolgozását tehát 
a keletkező hulladékok végleges 
elhelyezésével párhuzamosan számításba 
kell venni.

Or. fr

Módosítás 70
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása és hasznosítása 
technikailag kivitelezhető, és alapvető 
szerepet játszik a mérgező hatás és a 
hulladékok mennyiségének 
csökkentésében, emellett nem jön létre 
többlethulladék, és további energiaforrás 
keletkezik. 

Or. fr

Módosítás 71
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján 
fedezik, radioaktív hulladék minden 
tagállamban keletkezik, függetlenül attól, 
hogy az adott tagállam rendelkezik-e 
atomreaktorral vagy sem. Radioaktív 
hulladék főként a nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő 
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

(24) Radioaktív hulladék minden 
tagállamban keletkezik, függetlenül attól, 
hogy az adott tagállam rendelkezik-e 
atomreaktorral vagy sem. Radioaktív 
hulladék főként a nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

Or. de

Módosítás 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján 
fedezik, radioaktív hulladék minden 
tagállamban keletkezik, függetlenül attól, 
hogy az adott tagállam rendelkezik-e 
atomreaktorral vagy sem. Radioaktív 
hulladék főként a nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő 
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 

(24) Radioaktív hulladék minden 
tagállamban keletkezik, függetlenül attól, 
hogy az adott tagállam rendelkezik-e 
atomreaktorral vagy sem. Radioaktív 
hulladék főként a nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő 
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.
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tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

Or. en

Módosítás 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján fedezik, 
radioaktív hulladék minden tagállamban 
keletkezik, függetlenül attól, hogy az adott 
tagállam rendelkezik-e atomreaktorral
vagy sem. Radioaktív hulladék főként a 
nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján fedezik, 
radioaktív hulladék minden tagállamban 
keletkezik, függetlenül attól, hogy az adott 
tagállam rendelkezik-e atomerőművel vagy 
sem. Radioaktív hulladék főként a 
villamosenergia-termeléssel összefüggő 
tevékenységek, többek között az 
atomerőművek üzemeltetése, illetve a 
kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása és az 
erőművek leszerelése során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

Or. en

Módosítás 74
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján fedezik, 
radioaktív hulladék minden tagállamban 

(24) Miközben a tagállamok teljes 
mértékben maguk határozzák meg, hogy 
energiaigényüket milyen típusú 
energiaforrások hasznosítása útján fedezik, 
radioaktív hulladék minden tagállamban 
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keletkezik, függetlenül attól, hogy az adott 
tagállam rendelkezik-e atomreaktorral vagy 
sem. Radioaktív hulladék főként a 
nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő 
tevékenységek, például az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozása során keletkezik, de 
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során és más 
tevékenységekkel kapcsolatban is létrejön.

keletkezik, függetlenül attól, hogy az adott 
tagállam rendelkezik-e atomreaktorral vagy 
sem. Radioaktív hulladék főként 
villamosenergia-termelés, például az 
atomerőművek üzemeltetése, illetve 
nukleáris létesítmények leszerelése során 
keletkezik, de radioaktív izotópok 
gyógyászati, kutatási és ipari alkalmazása 
során és más tevékenységekkel 
kapcsolatban is létrejön.

Or. en

Módosítás 75
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az atomreaktorok működése során 
lehetőség szerint ne keletkezzenek újabb 
radioaktív hulladékok, mivel a tárolás és a 
végleges elhelyezés jelentős kockázattal 
jár, hosszú időn keresztül terheli a 
tagállamokat és értékes forrásokat köt le. 
Különösen az újrafeldolgozás fokozza a 
tárolás és a végleges elhelyezés 
kockázatait. A tagállamoknak ezért le kell 
mondaniuk erről a technológiáról.

Or. de

Módosítás 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies
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Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az atomreaktorok működése során 
kiégett fűtőelemek is keletkeznek. A 
tagállamok maguk határozzák meg a 
kiégettfűtőelem-ciklusra vonatkozó 
stratégiájukat, és előírhatják a kiégett 
fűtőelemek újrafeldolgozását vagy 
végleges elhelyezését. Bármelyik 
megoldást választják is a tagállamok, az 
újrafeldolgozás során szétválasztott, nagy 
aktivitású hulladékok, illetve a kiégett 
fűtőelemek végleges tárolásának vagy 
elhelyezésének kérdését meg kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) Az atomreaktorok működése során 
kiégett fűtőelemek is keletkeznek. A 
tagállamok maguk határozzák meg a 
kiégettfűtőelem-ciklusra vonatkozó 
stratégiájukat, és a kiégett fűtőelemeket 
tekinthetik értékes, újra feldolgozható 
erőforrásnak, de azokat hulladéknak is 
minősíthetik, és dönthetnek a végleges 
elhelyezésükről vagy azok végleges
tárolóban való lerakásáról. Bármelyik 
megoldást választják is a tagállamok, az 
újrafeldolgozás során szétválasztott, nagy 
aktivitású hulladékok, illetve a kiégett 
fűtőelemek hulladékként történő végleges 
elhelyezésének vagy tárolásának kérdését 
meg kell vizsgálni.
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Or. en

Módosítás 78
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A pihentető medencékben tárolt 
kiégett fűtőelemek további környezeti 
radioaktivitási forrást jelentenek, 
különösen, ha a hűtőmedencék nincsenek 
lefedve, ahogy az a közelmúltban 
Fukushimában is bebizonyosodott.

Or. en
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Módosítás 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) A kiégett fűtőelemek kezelése akkor 
kezdődik, amikor a fűtőanyagrudakat 
kiveszik az atomreaktorból.

Or. en

Módosítás 81
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A kiégett fűtőelemek kezelésére 
ugyanazokat a biztonsági célkitűzéseket 
kell alkalmazni, mint amelyek a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkoznak. Ezt felismerve a közös 
egyezmény és a NAÜ biztonsági előírásai 
ugyanazokat a kötelezettségeket 
határozzák meg a kiégett fűtőelemek, 
illetve a radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezésére.

törölve

Or. en

Indokolás

A kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó biztonsági célkitűzések jelentősen eltérnek a 
radioaktív hulladék kezelése tekintetében szükséges célkitűzésektől.

Módosítás 82
Judith A. Merkies
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A radioaktív hulladékot – ideértve a 
hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemeket 
is – területileg hosszú távon el kell 
különíteni, és el kell szigetelni a 
lakosságtól és az élővilágtól. A hulladék 
különleges jellegéből (radionuklid-
tartalmából) adódóan a lakosság és a 
környezet ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmének 
biztosítása érdekében intézkedéseket kell 
hozni, ideértve a kezelés végpontját 
jelentő, megfelelő létesítményekben 
történő végleges elhelyezést is. Azonban a 
radioaktív hulladékok tárolása tekinthető 
köztes megoldásnak, mivel a végleges 
tárolóban való végleges elhelyezés 
biztonságossága nem véglegesen
bizonyított.

Or. en

Módosítás 83
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A radioaktív hulladékot – ideértve a 
hulladéknak minősülő kiégett 
fűtőelemeket is – területileg hosszú távon 
el kell különíteni, és el kell szigetelni a 
lakosságtól és az élővilágtól. A hulladék 
különleges jellegéből (radionuklid-
tartalmából) adódóan a lakosság és a 
környezet ionizáló sugárzásból származó 
veszélyekkel szembeni védelmének 
biztosítása érdekében intézkedéseket kell 
hozni, ideértve a kezelés végpontját 
jelentő, megfelelő létesítményekben 

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

létesítményekben történő végleges 
elhelyezést is. A radioaktív hulladékok 
korlátozott idejű tárolása csak köztes 
megoldást jelent, azonban nem lehet a 
végleges tárolás vagy elhelyezés 
alternatívája.

Or. en

Módosítás 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 85
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megoldást jelent.

Or. de

Módosítás 87
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A munkavállalók és a lakosság 
elfogadhatatlan és növekvő kockázattal 
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szembesülnek azon feltételek 
következtében, amelyek mellett egyes 
régebbi hulladékokat – mint plutónium 
tartalmú iszapot vagy szennyezett grafitot 
– tárolnak. Kondicionálatlan, azonnali 
szétszóródásra képes hulladékformák és a 
nem védett medencékben elhelyezett 
kiégett fűtőelemek radiotoxikus tárolókat 
képeznek, illetve nagyon sérülékenyek, és 
ki vannak téve a balesetek vagy 
terroristatámadás célpontjává válás 
kockázatának.

Or. en

Módosítás 89
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) A kiégett fűtőelemek köztes 
tárolására szolgáló tároló védelmet 
igényel külső eseményekkel szemben; 
valamennyi kiégett fűtőelemet ezért a 
medencékből száraz tárolókba kell 
helyezni, amint a maradványhő szintje azt 
lehetővé teszi.

Or. en

Módosítás 90
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ezeket az intézkedéseket olyan 
nemzeti osztályozási rendszerekkel kell 
alátámasztani, amelyek maradéktalanul 

(28) Ezeket az intézkedéseket olyan 
nemzeti osztályozási rendszerekkel kell 
alátámasztani, amelyek maradéktalanul 
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figyelembe veszik a radioaktív hulladékok 
egyes típusait és azok sajátos 
tulajdonságait. A különböző 
hulladékosztályokba való besorolás pontos 
kritériumainak az adott tagállamban a 
hulladékok jellegéből, valamint a végleges 
elhelyezés kapcsán rendelkezésre álló 
vagy megfontolás alatt lévő 
lehetőségekből fakadóan fennálló sajátos 
körülményektől kell függniük.

figyelembe veszik a radioaktív hulladékok 
egyes típusait és azok sajátos 
tulajdonságait. A különböző 
hulladékosztályokba való besorolás pontos 
kritériumainak a NAÜ GSG-1 sz., a 
radioaktív hulladék besorolásáról szóló 
biztonsági iránymutatásán kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ezeket az intézkedéseket olyan 
nemzeti osztályozási rendszerekkel kell 
alátámasztani, amelyek maradéktalanul 
figyelembe veszik a radioaktív hulladékok 
egyes típusait és azok sajátos 
tulajdonságait. A különböző 
hulladékosztályokba való besorolás pontos 
kritériumainak az adott tagállamban a 
hulladékok jellegéből, valamint a végleges 
elhelyezés kapcsán rendelkezésre álló vagy 
megfontolás alatt lévő lehetőségekből 
fakadóan fennálló sajátos körülményektől 
kell függniük.

(28) Ezeket az intézkedéseket olyan 
nemzeti osztályozási rendszerekkel kell 
alátámasztani, amelyek maradéktalanul 
figyelembe veszik a radioaktív hulladékok 
egyes típusait és azok sajátos 
tulajdonságait. A különböző 
hulladékosztályokba való besorolás pontos 
kritériumainak az adott tagállamban a 
hulladékok jellegéből, valamint a végleges 
elhelyezés vagy tárolás kapcsán 
rendelkezésre álló vagy megfontolás alatt 
lévő lehetőségekből fakadóan fennálló 
sajátos körülményektől kell függniük.

Or. en

Módosítás 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékok elhelyezési 
módozatai felszínhez közeli 
létesítményekben (épületekben, sekély 
mélységben vagy a talajszint alatt pár tíz 
méterrel eltemetve) történő elhelyezéstől a
felszín alatt 7-100 méterrel lévő, geológiai 
tárolókban való, korszerű elhelyezéséig 
terjednek. Csaknem valamennyi alacsony 
és közepes aktivitású, hosszú élettartamú 
radioaktív hulladék tárolásra kerül. 30 
évnyi kutatás után nukleáris 
érdekkörökben széles körben feltételezik, 
hogy a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok kezelésének végpontjaként a 
mélységi geológiai elhelyezés a 
legbiztonságosabb és leggazdaságosabb
megoldás, noha folyik még más fennálló 
lehetőségek vizsgálata is, úgy mint felszíni 
vagy felszínhez közeli, tervezett tároló 
létesítményekben, száraz kőzetben (3-
5 000 m) mély lyukakban való elhelyezés.
Ezért e területen további kutatásokat kell
folytatni.

Or. en

Módosítás 93
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után műszaki 
szempontból széles körben elfogadott az az 
álláspont, hogy a nagy aktivitású 
hulladékok és hulladéknak minősülő 
kiégett fűtőelemek kezelésének 

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után úgy 
tűnik, tudományosan bizonyított a 
megfelelő mélységi geológiai elhelyezés 
kivitelezhetősége, jóllehet a kockázatok 
nem zárhatók ki.
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végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezés a legbiztonságosabb és 
legfenntarthatóbb megoldás. Ezért a 
végleges elhelyezésre kell törekedni.

Or. de

Módosítás 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után a nagy 
aktivitású hulladékok és hulladéknak 
minősülő kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezést tartják a legbiztonságosabb,
legfenntarthatóbb és leggazdaságosabb 
megoldásnak, de különféle más
lehetőségek vizsgálata is folyamatban van, 
ideértve a visszanyerés lehetőségét nyújtó 
végleges tárolási lehetőségek vizsgálatát.
Ösztönözni kell az összes lehetőség terén 
folyó kutatásokat.

Or. en

Módosítás 95
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 

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

helyezik el. Műszaki szempontból széles 
körben elfogadott az az álláspont, hogy a 
nagy aktivitású hulladékok és hulladéknak 
minősülő kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezés a legbiztonságosabb és 
legfenntarthatóbb megoldás. Ezért a 
tagállamokat – a kiégett fűtőelemeik és 
radioaktív hulladékuk kezelésére 
vonatkozó politikáik tekintetében a teljes 
felelősség megtartása mellett – más 
végleges elhelyezési lehetőségek 
vizsgálatára is ösztönözni kell.

Or. en

Módosítás 96
Marian–Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után műszaki 
szempontból széles körben elfogadott az az 
álláspont, hogy a nagy aktivitású 
hulladékok és hulladéknak minősülő 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezés a legbiztonságosabb és 
legfenntarthatóbb megoldás. A 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
végleges elhelyezési rendszerek területén 
folyó, jövőbeli technológiai fejlődést, és 
mérlegelniük kell kiégett fűtőelemeik és 
radioaktív hulladékuk reverzibilitásának
és visszanyerésének lehetőségét is;

Or. en
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Módosítás 97
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A rövid felezési idejű, kis és közepes 
aktivitású hulladékokat jellemzően a 
felszínhez közeli létesítményekben 
helyezik el. 30 évnyi kutatás után műszaki 
szempontból széles körben elfogadott az az 
álláspont, hogy a nagy aktivitású 
hulladékok és hulladéknak minősülő 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként a mélységi geológiai 
elhelyezés a legbiztonságosabb és 
legfenntarthatóbb megoldás. Ezért a 
végleges elhelyezésre kell törekedni. A 
geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglakozó technológiai 
platform (IGDTP) keretében végzett 
tevékenységek megkönnyíthetnék a 
témával kapcsolatos szakértelemhez és 
technológiához való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni annak szükségességét, hogy elmozduljunk a nagy aktivitású hulladék és 
a hulladéknak tekintett kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésének gyakorlati igazolása felé.
Az IGDTP (geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati megvalósításával foglakozó technológiai 
platform) által végzett munkát a platform jövőképében megfogalmazott, határozott célú 
alkalmazott kutatás példájának kell tekinteni, amely szerint „2025-re biztonságosan fognak 
működni az első európai geológiai elhelyező létesítmények a kiégett fűtőelemek, nagy 
aktivitású hulladékok, és más hosszú élettartamú radioaktív hulladék tárolására”.

Módosítás 98
Rebecca Harms

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

(29a) A radioaktívhulladék-tárolók, 
különösen a kiégett fűtőelemek tárolására 
szolgáló medencék veszélyeit a 
fukushimai baleset nyilvánvalóvá tette, és 
hasonló balesetek az Unió és a szeizmikus, 
cunami- vagy más természeti 
kockázatoknak kitett szomszédos országok 
területén működő vagy épülő nukleáris 
létesítményekben is előfordulhatnak. Az 
Uniónak megfelelő intézkedéseket kell 
tennie a radioaktív hulladék ilyen 
területen történő végleges elhelyezésének 
megakadályozására.

Or. en

Módosítás 99
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Tekintettel a radioaktív hulladékok 
átalakítással vagy a sugárzás 
intenzitásának és az élettartamnak a 
csökkentését célzó egyéb módon történő 
ártalmatlanításával kapcsolatos kutatásra, 
hosszú távon is figyelembe kell venni a 
radioaktív hulladékok reverzibilis,
mélységi geológiai tárolását.

Or. de

Módosítás 100
Miloslav Ransdorf

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

(29a) A Bizottságnak fel kell hívnia a 
tagállamokat arra, hogy hozzák létre a 
mélységi tárolásra hasonlóan alkalmas 
helyszínek jegyzékét.

Or. cs

Módosítás 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Bár a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos politikájáért minden tagállam 
maga felelős, ennek a politikának 
tiszteletben kell tartania a NAÜ megfelelő 
biztonsági alapelveit43 Minden tagállam 
etikai kötelessége, hogy a meglévő, illetve 
a nukleáris létesítmények leszerelésével 
kapcsolatosan várhatóan keletkező kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatosan nem hárítson indokolatlan 
terheket a jövő nemzedékeire.

Bár a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos 
politikájáért minden tagállam maga felelős, 
ennek a politikának nem csak tiszteletben 
kell tartania a NAÜ megfelelő biztonsági 
alapelveit, hanem a legmagasabb szintű 
biztonsági szabványokat is elő kell írnia, 
amelyek tükrözik szabályozási és 
üzemeltetési szinten a legjobb 
gyakorlatokat és a rendelkezésre álló 
legjobb technológiát. Minden tagállam 
etikai kötelessége, hogy a korábbi, a
meglévő, illetve a nukleáris létesítmények 
leszerelésével kapcsolatosan várhatóan 
keletkező kiégett fűtőelemekkel és 
radioaktív hulladékokkal kapcsolatosan 
nem hárítson indokolatlan terheket a jövő 
nemzedékeire. A tagállamoknak ezért 
olyan leszerelési politikát kell 
létrehozniuk, amely garantálja, hogy a 
létesítmények szétszerelése a 
legbiztonságosabb módon és leállításuk 
után a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

Or. en
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Módosítás 102
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (30) Bár a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos politikájáért minden tagállam 
maga felelős, ennek a politikának
tiszteletben kell tartania a NAÜ megfelelő 
biztonsági alapelveit. 43 Minden tagállam 
etikai kötelessége, hogy a meglévő, illetve 
a nukleáris létesítmények leszerelésével 
kapcsolatosan várhatóan keletkező kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatosan nem hárítson indokolatlan 
terheket a jövő nemzedékeire.

(30) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos
tagállami politikáknak tiszteletben kell 
tartania a NAÜ megfelelő biztonsági 
alapelveit. 43 Minden tagállam etikai 
kötelessége, hogy a meglévő, illetve a 
nukleáris létesítmények leszerelésével 
kapcsolatosan várhatóan keletkező kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatosan nem hárítson indokolatlan 
terheket a jövő nemzedékeire.

Or. en

Módosítás 103
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt
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Módosítás 104
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladék kezelésére elégséges források 
álljanak rendelkezésre.

Or. lt

Módosítás 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A munkavállalókat a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladék teljes 
kezelési láncában védeni és biztosítani
kell, tevékenységüktől vagy pozíciójuktól 
függetlenül; a munkavállalók egészségét 
és biztonságát érintő hosszú távú 
hatásokat a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladék valamennyi kezelési 
eszközénél figyelembe kell venni.
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Módosítás 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) Az irányelv végrehajtásakor külön 
figyelmet kell fordítani a kockázatnak 
kitett munkavállalókra; az egészségügyi és 
biztonsági jogszabályok be nem tartását 
azonnali és súlyos szankcióknak kell 
kísérniük.

Or. en

Módosítás 109
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(35) Az átláthatóság fontos szerepet tölt be 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése során, és 
kulcsfontosságú a lakosság bizalma a 
tárolók biztonságát vezérlő elveket és a 
hulladékgazdálkodási programokat 
illetően. Ezt a lakosság hatékony 
tájékoztatásával és az érintett felek 
döntéshozatali folyamatban történő 
részvételi lehetőségének biztosításával kell 
megvalósítani.

Or. en

Indokolás

A lakossági támogatás biztosítása kulcsfontosságú lesz a tárolóhelyek kiválasztásában.
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Módosítás 110
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 111
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tagállamok közötti, illetve a 
nemzetközi szinten folytatott 
együttműködés – a szakértelemhez és 
technológiához való hozzáférés révén –
megkönnyítheti és felgyorsíthatja a 
döntéshozatalt.

(36) A tagállamok közötti, illetve a 
nemzetközi szinten folytatott 
együttműködés – a kiváló minőségű 
szakértelemhez és technológiához, 
valamint a bevált gyakorlatokhoz való 
hozzáférés révén – megkönnyítheti és 
felgyorsíthatja a döntéshozatalt.

Or. en

Módosítás 113
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Néhány tagállam úgy ítéli meg, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények – többek között a tárolásra 
és/vagy végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítmények – közös használata előnyös 
megoldást jelenthet, amennyiben az az 
érintett tagállamok közötti megállapodáson 
alapul. Az együttes végleges tárolási 
és/vagy elhelyezési létesítményeket csak 
kis mennyiségű – kutatási, orvosi 
felhasználásból vagy ipari műveletekből, 
de nem villamosenergia-termelésből 
származó – radioaktív hulladék esetében 
szabad fontolóra venni.

Or. en

Módosítás 114
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Néhány tagállam úgy ítéli meg, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények – többek között a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmények –
közös használata előnyös megoldást 
jelenthet, amennyiben az az érintett 
tagállamok közötti megállapodáson alapul.
E tekintetben ügyelni kell az egyedi 
szabályozások akadályozásának 
elkerülésére, többek között a 
kutatóreaktorokból származó kiégett 
fűtőelemekkel kapcsolatos, korábban 
létrejött megállapodásokat illetően.

Or. fr

Módosítás 115
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 116
Krišjānis Kariņš
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Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lv

Módosítás 117
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 118
Rebecca Harms

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

(37a) Azoknak a polgároknak, akik a 
nukleáris hulladék termelésének előnyeit 
nem élvezték, nem szabad az esetleges 
környezeti terheket viselniük. Ezért a 
nukleáris hulladékot – beleértve a 
plutóniumot és a kiégett fűtőelemeket –
nem szabad harmadik országokba 
hulladéktárolás, újrafeldolgozás, kevert 
oxidok előállítása vagy hulladékkezelés 
céljaira exportálni.

Or. en

Módosítás 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal és az 
ezek viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a tárolásra –
ideértve a kiégett fűtőelemek pihentető 
medencékben való tárolását – és végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a tárolásra vagy végleges 
elhelyezésre szolgáló rendszer biztonságát 
befolyásoló szempontokat – ideértve a 
természetes (geológiai) és a mesterséges 
gátakkal és az ezek viselkedésének várható 
időbeli alakulásával kapcsolatos 
szempontokat is – jobban meg lehessen 
ismerni. A biztonsági elemzésnek 
tartalmaznia kell a biztonsági értékelés 
megállapításait és a biztonsági értékelés 
szilárdságával és megbízhatóságával 
kapcsolatos információkat, valamint az 
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radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

abban foglalt feltevéseket. Az alacsony 
aktivitású és rövid élettartamú közepes 
aktivitású hulladék esetében a biztonsági 
elemzést legalább 500 évre, magas 
aktivitású hulladék vagy kiégett 
fűtőelemek tekintetében legalább 100 000 
évre kell elvégezni. Az elemzésben ezért 
fel kell tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 120
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal és az 
ezek viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal és az 
ezek viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. A biztonságosság 
igazolásának ezért a kiégett fűtőelemek és 
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radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

a radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveken és 
bizonyítékokon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal és az 
ezek viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre vagy tárolásra szolgáló 
létesítmény kialakításával, működtetésével 
és bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
vagy tárolásra szolgáló rendszer 
biztonságát befolyásoló szempontokat –
ideértve a természetes (geológiai) és a 
mesterséges gátakkal és az ezek 
viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

Or. en
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Módosítás 122
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal és az 
ezek viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés szilárdságával és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

(39) A biztonsági elemzés és a fokozatos 
megközelítés szolgál alapul a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény 
kialakításával, működtetésével és 
bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez, és lehetővé teszi azoknak a 
bizonytalan területeknek a meghatározását, 
amelyekre összpontosítani kell annak 
érdekében, hogy a végleges elhelyezésre 
szolgáló rendszer biztonságát befolyásoló 
szempontokat – ideértve a természetes 
(geológiai) és a mesterséges gátakkal, a 
térség szeizmicitásával és az ezek 
viselkedésének várható időbeli 
alakulásával kapcsolatos szempontokat is –
jobban meg lehessen ismerni. A biztonsági 
elemzésnek tartalmaznia kell a biztonsági 
értékelés megállapításait és a biztonsági 
értékelés helyességével és 
megbízhatóságával kapcsolatos 
információkat, valamint az abban foglalt 
feltevéseket. Az elemzésben ezért fel kell 
tüntetni a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló 
létesítmények, illetve a hulladékok 
kezelésével összefüggő tevékenységek 
biztonságát alátámasztó érveket és 
bizonyítékokat.

Or. el

Módosítás 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

(39a) A munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 124
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Elismerve, hogy a nemzeti 
rendszerben figyelembe kell venni a kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatos valamennyi kockázatot, ez az 
irányelv nem érinti azokat a nem 
radiológiai kockázatokat, amelyek az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
hatálya alá tartoznak.

(40) Elismerve, hogy a nemzeti 
rendszerben figyelembe kell venni a kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal 
kapcsolatos valamennyi kockázatot, ez az 
irányelv nem érinti azokat a nem 
radiológiai következményekkel járó, nem 
radiológiai kockázatokat, amelyek az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatos 
szakértelem és képességek megőrzésének 
és továbbfejlesztésének – a magas szintű 
biztonság megteremtése egyik lényeges 
elemeként – a korábbi üzemeltetési 

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

tapasztalatokból, a tudományos kutatásból 
és műszaki fejlődésből, illetve a 
valamennyi résztvevő közötti műszaki 
együttműködésből levont tanulságok 
együttesén kell alapulnia; tekintettel a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladék hosszú távú kezelésének
fenntarthatóságáról és biztonságosságáról 
folyó kutatásokra, 10 éven belül újra kell 
értékelni a mélységi geológiai elhelyezés 
koncepcióját, más lehetőségekkel – így a 
visszanyerést biztosító végleges tárolással 
– összevetve.

Or. en

Módosítás 126
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A nemzeti programoknak a
szakértelem fejlesztése, tapasztalatcserék 
megvalósítása, illetve a magas színvonal 
biztosítása érdekében elvégzett szakértői 
értékelése kitűnő eszköz lehet az Európai 
Unióban a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelése iránti 
bizalom megteremtésében.

(42) A szakértelem fejlesztése, 
tapasztalatcserék megvalósítása, illetve a 
magas színvonal biztosítása érdekében 
elvégzett szakértői értékelés kitűnő eszköz 
lehet az Európai Unióban a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelése iránti bizalom megteremtésében.

Or. en

Módosítás 127
Marian–Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Megismétli annak szükségességét, 
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hogy további pénzeszközöket utaljanak ki 
energiaprojektekre, beleértve a jövőbeni 
leszerelési projekteket, és következésképp 
a hulladékkezelési projekteket is.

Or. en

Módosítás 128
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 132
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv támogatja és ösztönzi a 
lakosság tájékoztatását és részvételét a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése vonatkozásában.

(3) Az irányelv biztosítja a lakosság 
szükséges tájékoztatását és részvételét a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 133
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a következőkre 
alkalmazandó:

(1) A nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom 
tanácsi irányelv sérelme nélkül ez az 
irányelv a következőkre alkalmazandó:

Or. en

Módosítás 134
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiégett fűtőelemek kezelésének 
valamennyi szakaszára, amennyiben a 
kiégett fűtőelemek békés célú 
atomreaktorok működése során 

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

keletkeznek, illetve azokat békés célú 
tevékenységek keretében kezelik, beleértve 
a katonai programok keretében keletkező 
kiégett fűtőelemeket, amelyeket kizárólag 
békés felhasználásra alakítanak át és 
békés tevékenységek során alkalmaznak;

Or. de

Módosítás 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a kiégett fűtőelemek kezelésének 
valamennyi szakaszára, amennyiben a 
kiégett fűtőelemek atomreaktorok 
működése során keletkeznek;

Or. en

Módosítás 136
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a radioaktív hulladékok kezelésének a 
keletkezéstől a végleges tárolásig és 
elhelyezésig tartó – e szakaszokat is 
beleértve – valamennyi szakaszára;

Or. en

Módosítás 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 140
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

illetve azokat békés célú tevékenységek 
keretében kezelik;

Or. en

Módosítás 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 145
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelvnek a radioaktív 
hulladékok és kiégett fűtőelemek 
tárolásával kapcsolatos létesítmények és 
tevékenységek nukleáris biztonságára 
vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak 
a 2009/71/Euratom irányelv hatálya alá 
tartozó nukleáris létesítményekre

Or. en

Módosítás 146
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ezen irányelv 4. cikkének 
(3)bekezdése nem alkalmazandó a 
következőkre:
- kiégett fűtőelemek kutatási célokat 
szolgáló reaktorokból külön szerződések 
alapján történő visszaszállítása;
- a kiégett fűtőelemek 
újrafeldolgozásának részeként keletkezett 
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hulladéknak a származási országba 
történő visszaszállítása;
- a kiégett fűtőelemek vagy radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó 
szerződéseken alapuló kivitel.

Or. en

Módosítás 147
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) „radioaktív hulladék”: gáz, folyékony 
vagy szilárd halmazállapotú radioaktív 
anyag, beleértve a kiégett fűtőelemeket;

Or. en

Módosítás 148
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
folyékony vagy szilárd halmazállapotú 
radioaktív anyag, amelynek további 
felhasználását a tagállam, illetve olyan 
természetes vagy jogi személy, akinek 
vagy amelynek a döntését a tagállam 

(6) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
folyékony vagy szilárd halmazállapotú 
radioaktív anyag, többek között az 
elhelyezett kiégett fűtőelemek is, amelyet a 
tagállam, illetve olyan természetes vagy 
jogi személy, akinek vagy amelynek a 
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elfogadja, nem tervezi, és amelynek 
radioaktív hulladékként való ellenőrzését 
valamely hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság végzi a tagállam 
jogszabályi és szabályozási keretei szerint;

döntését a tagállam elfogadja, eltávolít, el
kíván távolítani vagy el kell távolítania, és 
amelynek radioaktív hulladékként való 
ellenőrzését valamely hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság végzi a 
tagállam jogszabályi és szabályozási 
keretei szerint;

Or. fr

Indokolás

A nukleáris hulladékok nem tartozhatnak olyan jogi és felelősségi rendszer alá, amely a 
közösségi jognál alacsonyabb szintű. Ebből kifolyólag a hulladékok közösségi meghatározása 
(a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK irányelv) a kiindulási pont a radioaktív 
nukleáris hulladék közösségi meghatározásához.

Módosítás 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiégett fűtőelemet hulladékként kell meghatározni, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az a 
közeljövőben környezetre gyakorolt további hatások nélkül újrafeldolgozható.
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Módosítás 150
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 151
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
folyékony vagy szilárd halmazállapotú 
radioaktív anyag, amelynek további 
felhasználását – a jövőbeli technológiai 
haladást és fejlődést figyelembe véve – a 
tagállam, illetve olyan természetes vagy 
jogi személy, akinek vagy amelynek a 
döntését a tagállam elfogadja, nem tervezi 
vagy nem veszi számításba, és amelynek 
radioaktív hulladékként való ellenőrzését 
valamely hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóság végzi a tagállam 
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jogszabályi és szabályozási keretei szerint;

Or. fr

Módosítás 152
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 153
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 154
Ivo Belet
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „biztonsági elemzés”: egy létesítmény 
vagy tevékenység biztonságát alátámasztó 
érvek és bizonyítékok összessége, ideértve 
a biztonsági értékelés eredményeit és az 
ezekre az eredményekre vonatkozó 
megbízhatósági nyilatkozatot; a végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmény
biztonsági elemzése a fejlesztés egy 
bizonyos állapotára is vonatkozhat; ebben 
az esetben a biztonsági elemzésnek el kell 
ismernie a bizonytalan területek vagy 
megoldatlan kérdések meglétét, és 
iránymutatást kell tartalmaznia azokra az 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyekkel e 
kérdések száma a következő fejlesztési 
szakaszokban korlátozhatók;

Or. nl

Módosítás 155
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) „kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak, és 
a reaktormagból eltávolítottak;

Or. en
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Módosítás 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„kiégett fűtőelem”: olyan nukleáris 
üzemanyag, amelyet már besugároztak, és 
a reaktormagból véglegesen eltávolítottak; 
a kiégett fűtőelemet vagy újrafeldolgozásra 
felhasználható forrásnak kell tekinteni, 
vagy ha a tagállam, illetve az engedélyes, 
akinek döntését a tagállam elfogadja, a 
következő két évre további felhasználást 
nem tervez, azt radioaktív hulladéknak kell 
tekinteni;

Or. en

Indokolás

A kiégett fűtőelem veszélyes marad, amennyiben azt nem tárolják ideiglenes tárolóban a 
legmagasabb környezeti, egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően; lásd még a 3. 
cikk (6) bekezdését is. A kétéves időszak megfelel a veszélyes anyagok kezeletlenül hagyására 
más, hulladékra vonatkozó uniós jogszabályokban megengedett időnek.

Módosítás 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) a kiégett fűtőelemek „kezelése”: a 
kiégett fűtőelemek feldolgozásával, 
tárolásával – beleértve a köztes tárolást is 
–, újrafeldolgozásával vagy végleges
elhelyezésével kapcsolatos valamennyi 
tevékenység, a külső szállítást is beleértve;

Or. en
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Módosítás 158
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „tárolás”: kiégett fűtőelemek vagy 
radioaktív hulladékok későbbi visszanyerés 
céljából, a területi elkülönítést biztosító 
létesítményben történő raktározása;

Or. en

Módosítás 159
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) „tárolás": kiégett fűtőelemek vagy 
radioaktív hulladékok későbbi 
visszanyerésük konkrét lehetőségével, 
engedélyezett létesítményben, hosszú 
távon történő raktározása.

Or. en

Módosítás 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „végleges tárolás”: kiégett 
fűtőelemek vagy radioaktív anyagok 
végleges elhelyezésre engedélyezett 
létesítményben a visszanyerés szándéka 
nélkül történő tárolása, amennyiben 
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fennáll a visszanyerés lehetősége, ha ez 
biztonsági okból szükséges lenne.

Or. en

Módosítás 161
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozóan nemzeti politikákat dolgoznak 
ki és tartanak fenn. A tagállamokban
keletkező kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatban a végső felelősség a 
tagállamokat terheli.

(1) A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozóan nemzeti politikákat dolgoznak 
ki és tartanak fenn. Minden tagállam viseli 
a végső felelősséget a területén keletkező 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséért.

Or. en

Módosítás 162
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozóan nemzeti politikákat dolgoznak 
ki és tartanak fenn. A tagállamokban 
keletkező kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatban a végső felelősség a 
tagállamokat terheli.

(1) A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozóan nemzeti politikákat dolgoznak 
ki és tartanak fenn. A tagállamok területén 
található kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével kapcsolatban a 
végső felelősség a tagállamokat terheli.

Or. ro
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Módosítás 163
Ivailo Kalfin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kezelési, illetve kiégett fűtőelemekre és 
radioaktív hulladékra vonatkozó nemzeti 
politikákat a hosszú távú biztonság 
tekintetében jól megalapozott, lépcsőzetes 
döntéshozatali folyamatban hajtsák végre.

Or. en

Módosítás 164
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy: (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti politikák a következő elveken 
alapuljanak:

Or. en

Módosítás 165
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a radioaktív hulladékok keletkezését –
gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetileg fenntartható alternatívák 
létezése esetén alternatívák használata, 
újrafeldolgozás, kevert oxidok használata 
és leszerelési gyakorlatok révén – az 
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legalacsonyabb szinten tartják; aktivitás és a mennyiség tekintetében az 
abszolút legalacsonyabb szinten tartják;

Or. en

Módosítás 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a radioaktív hulladékok keletkezését – a 
megfelelő tervezési, üzemeltetési és 
leszerelési eljárás, többek között a 
hagyományos anyagok újrafeldolgozása és 
újrahasznosítása révén – az aktivitás és a 
mennyiség tekintetében a lehető 
legalacsonyabb szinten tartják, az
„ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint” 
(ALARA) elvének tiszteletben tartásával;

Or. en

Módosítás 167
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 168
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 169
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) figyelembe veszik a kiégett fűtőelemek 
és a radioaktív hulladékok keletkezésének 
és kezelésének valamennyi lépése közötti 
összefüggéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 170
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jövő nemzedékekre nem hárulnak c) az emberekre, azaz a jövő 
nemzedékekre nem hárulnak indokolatlan 
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indokolatlan terhek; terhek a régebbi, létező és jövőbeni kiégett 
fűtőelemekkel és radioaktív anyagokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 171
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jövő nemzedékekre nem hárulnak
indokolatlan terhek;

c) a jövő nemzedékekre csak minimális
terhek hárulnak;

Or. en

Módosítás 172
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) valamennyi kiégett fűtőelemet a 
medencékből száraz tárolókba viszik;

Or. en

Módosítás 173
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a kiégett fűtőelemeket és radioaktív 
hulladékokat hosszú távon is biztonságosan 
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kezelik. kezelik, a végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítmények működési szakaszában 
azonban a tárolt radioaktív hulladék 
hulladéktárolókban történő 
visszanyerésének bármikor lehetségesnek 
kell lennie.

Or. de

Módosítás 174
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a kiégett fűtőelemeket és radioaktív 
hulladékokat hosszú távon is biztonságosan 
kezelik; külön figyelmet kell fordítani a 
kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok biztonságos szárazföldi és 
tengeri szállítására, különösen a 
szomszédos nem tagállamok nukleáris 
létesítményei esetében.

Or. en

Módosítás 175
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) a kiégett fűtőelemeket és radioaktív 
hulladékokat legalább 250 éves, sőt ezt 
meghaladó időtartamra – ameddig 
veszélyt jelentenek az emberre és a 
környezetre –  biztonságosan kezelik.

Or. de
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Módosítás 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a kiégett fűtőelemeket és radioaktív 
hulladékokat mindaddig biztonságosan 
kezelik, ameddig azok veszélyesek az 
emberekre és a környezetre.

Or. en

Módosítás 177
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kiégett fűtőelemek pihentető 
medencékben történő köztes tárolása 
területi elkülönítés biztosításával történik, 
és a kiégett fűtőelemek lehűtéséhez 
szükséges legrövidebb ideig tart, mielőtt 
azokat elszállítanák, a Fukushimában 
beigazolódott további kockázati 
lehetőségek miatt.

Or. en

Módosítás 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a lakosság megfelelő tájékoztatása a 
kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti 
politikákról olyan módon, hogy az 
átlátható és pártatlan legyen, a 12. cikk 
szerint.

Or. en

Módosítás 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a munkavállalók, a lakosság és a 
környezet kiégett fűtőelemeknek és 
radioaktív hulladéknak való kitettségét 
megelőzik.

Or. en

Módosítás 180
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) államilag ellenőrzött alapokban 
kezelik azon pénzügyi tartalékokat, 
amelyeket a hulladékot kibocsátóknak 
nyújtaniuk kell a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladék kezeléséből származó 
összes költség fedezésére, annak 
biztosítása érdekében, hogy azok az 
állandó, biztonságos végleges
elhelyezéshez rendelkezésre álljanak.
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Or. en

Módosítás 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) intézkedéseket tesznek a kitett 
munkavállalók és lakosság jövőbeni 
egészségügyi és környezeti kockázatainak 
megelőzésére.

Or. en

Módosítás 182
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a nukleáris üzemeltetőket és nukleáris 
hulladékkezelési engedélyeseket 
egyetemleges felelősség terheli a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladék 
kezelésével érintett valamennyi szereplő 
védelme tekintetében; a balesetek és a 
hosszú távú hulladékkezelés tekintetében 
felelősek harmadik személyek irányában 
az ilyen tevékenységek okozta károkért, 
beleértve a földi, vízi és tengeri környezet 
károsodását.

Or. en

Módosítás 183
Rebecca Harms
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a radioaktív hulladék kezelésének 
költségeit – beleértve a kiégett fűtőelemek 
kezelésének költségeit is – azok viselik, 
akiknél a hulladék keletkezett.

Or. en

Módosítás 184
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az illetékes nemzeti hatóságokat 
bevonják a megfelelő pénzügyi források 
ellenőrzésébe.

Or. cs

Módosítás 185
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 186
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen vagy 
tárolják biztonságosan hosszú távon, 
amelyikben az keletkezett. Feltéve, hogy a 
tagállamoknak csak igen igen csekély 
mennyiségű radioaktív hulladékot kell 
elhelyezniük, vagy geológiai szempontból 
megfelelő megközelítés nem áll 
rendelkezésre, kivételes esetben lehetőség 
van határokon átnyúló együttműködésre 
annak biztosítása mellett, hogy a végleges 
elhelyezés egységes és azonos jellegét 
európai szintű ellenőrzés alá vetik.

Or. de

Módosítás 187
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben a 
tagállamok, illetve tagállamok vagy 
harmadik országok között nincs arra 
vonatkozó megállapodás, hogy azok
végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményeit használják. Ha nem uniós 
tagállammal jön létre radioaktív hulladék 
végleges elhelyezésére vonatkozó 
megállapodás, a megállapodásban részes 
tagállamnak biztosítania kell, hogy a 
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radioaktív hulladék végleges elhelyezése 
ezen irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően történjen.

Or. lv

Módosítás 188
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben 
nincs olyan értelmű megállapodás a 
tagállamok között, hogy más tagállamban 
lévő végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményt használnak, vagy a 
tagállamok közötti kormányközi 
megállapodások nyomán nem hoztak létre 
a hulladékok végleges elhelyezésére 
szolgáló regionális létesítményeket.

Or. fr

Módosítás 189
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot – beleértve a 
kiégett fűtőelemeket is – abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben kis 
mennyiségekre vonatkozóan nincs olyan 
értelmű megállapodás a nukleáris 
fűtőelemekkel kapcsolatos 
tevékenységeket még ki nem fejlesztett 
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tagállamok között, hogy más tagállamban 
lévő végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményt használnak.

Or. en

Módosítás 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben 
nincs olyan értelmű megállapodás a 
tagállamok között, hogy más tagállamban 
lévő végleges elhelyezésre vagy tárolásra 
szolgáló létesítményt használnak; a 
hulladék EU-n kívülre szállítása nem 
megengedett..

Or. en

Indokolás

Az EU nem képes ellenőrzés alatt tartani a radioaktív hulladék területén kívüli kezelésének 
módját, és ezért nem tudja garantálni, hogy a legmagasabb szintű környezeti, egészségügyi és 
biztonsági előírásokat betartják.

Módosítás 191
Marian–Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben 
nincs olyan értelmű megállapodás a 
tagállamok között, hogy más tagállamban 

(3) A radioaktív hulladékot abban a 
tagállamban helyezik el véglegesen, 
amelyikben az keletkezett, amennyiben a 
szállítás idején a tagállamok között nincs 
hatályban arra vonatkozó megállapodás, 
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lévő végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítményt használnak.

hogy más tagállamban lévő végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítményt 
használnak.

Or. en

Módosítás 192
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A radioaktív hulladékot főszabályként 
abban a tagállamban helyezik el 
véglegesen, amelyikben az keletkezett, 
amennyiben nincs a radioaktív hulladékok 
és a kiégett fűtőelemek szállításának 
felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 
2006/117/Euratom tanácsi irányelvnek 
megfelelően megkötött szállítási 
megállapodás.

Or. en

Módosítás 193
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) harmadik országba történő kivitel 
esetében az exportáló tagállam megteszi 
az ésszerű intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a harmadik ország az 
ebben az irányelvben előírttal egyenértékű 
biztonsági célokat kitűző programmal 
rendelkezik a radioaktív hulladékok 
kezelésére;

Or. en
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Módosítás 194
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodásokról értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok önkéntes alapon 
dönthetnek úgy, hogy a többi tagállammal 
együttműködve megfelelő intézkedéseket 
tesznek, hogy közös vagy regionális 
hulladékártalmatlanítási létesítményt 
alakítsanak ki ott, ahol ez 
nélkülözhetetlen vagy ajánlatos, 
figyelemmel a sajátságos földrajzi vagy 
műszaki feltételekre. Az ERDO 
munkacsoport (az Európai Tárolómű-
fejlesztési Szervezet munkacsoportja) 
tevékenységei és vizsgálatai e tekintetben 
különösen jelentősek.

Or. en

Módosítás 196
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok önkéntes alapon 
dönthetnek úgy, hogy a többi tagállammal 
együttműködve megfelelő intézkedéseket 
tesznek, hogy közös vagy regionális 
hulladékártalmatlanítási létesítményt 
alakítsanak ki ott, ahol ez 
nélkülözhetetlen vagy ajánlatos, 
figyelemmel a sajátságos földrajzi vagy 
műszaki feltételekre. Elsőként azonban a 
lakosságot, illetve az érintett helyi és 
regionális hatóságokat kell tájékoztatni és 
velük kell konzultálni.

Or. ro

Módosítás 197
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok önkéntes alapon 
dönthetnek úgy, hogy a többi tagállammal 
vagy harmadik országgal együttműködve 
közös vagy regionális, végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítményeket 
hoznak létre, egy adott helyszín kedvező 
geológiai vagy technológiai adottságainak 
kihasználása és a közös projekt 
költségeinek megosztása érdekében.

Or. en

Módosítás 198
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok önkéntes alapon 
dönthetnek úgy, hogy a többi tagállammal 
együttműködve megfelelő intézkedéseket 
tesznek, hogy közös vagy regionális 
hulladékártalmatlanítási létesítményt
alakítsanak ki, ha ez társadalmi, műszaki 
vagy gazdasági előnyökkel jár.

Or. en

Módosítás 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tilos radioaktív hulladék harmadik 
országba történő kivitele, a plutóniumot is 
beleértve.

Or. en

Módosítás 200
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A radioaktív hulladékok és kiégett 
fűtőelemek az Unión kívülre történő 
továbbszállítása tilos.

Or. de
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Módosítás 201
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Radioakítv hulladékok nem európai 
uniós tagállamba történő exportja 
semmilyen esetben sem lehetséges.

Or. de

Módosítás 202
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Radioaktív hulladék Európai Unión 
kívülre történő kivitele nem megengedett.

Or. en

Módosítás 203
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az ilyen projektnek kormányközi 
megállapodáson kell alapulniuk a 
következők biztosítása érdekében:
a) a lakosság általi elfogadottságot és 
támogatást valamennyi érintett 
tagállamban folyamatosan ápolják a 
projektfejlesztés valamennyi szakaszában 
és a végleges elhelyezés élettartama során 
azáltal, hogy megszervezik a lakosság 
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információkhoz való hozzáférését és a 
konzultációs folyamatban való részvételét;
b) kialakult a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a nemzeti biztonsági 
hatóságok közötti együttműködés és az 
általuk végzett felügyelet; a biztonsági 
elemzés és az alátámasztó biztonsági 
értékelés – a létesítmény felderítési, 
kiválasztási és végrehajtási szakaszára is 
kiterjedően – valamennyi tagállamban 
egyeztetett és elfogadott;
c) megállapodás született a felelősségi 
kérdésekről és a felelősség egyértelmű 
kijelöléséről, és minden tagállam viseli a 
végső felelősséget saját radioaktív 
hulladéka tekintetében.

Or. en

Módosítás 204
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Tilos a szeizmikus régiókban vagy 
tengerszint-emelkedés jelentős 
kockázatával vagy cunamik lehetőségével 
érintett parti területeken mindenféle, 
nukleáris hulladékkezelő létesítmény 
telepítése.

Or. en

Módosítás 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont



AM\864761HU.doc 81/106 PE462.870v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó 
szakpolitika végrehajtására irányuló 
nemzeti program;

a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó 
szakpolitika végrehajtására irányuló olyan 
nemzeti program, amely biztosítja, hogy a 
radioaktív hulladékot termelő szereplő 
olyan helyzetben legyen, hogy a nukleáris 
hulladék ugyanolyan magas szintű 
biztonsági előírások szerinti végleges 
elhelyezése vagy tárolása biztosítva
legyen;

Or. en

Módosítás 206
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó 
szakpolitika végrehajtására irányuló 
nemzeti program;

a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó 
szakpolitika végrehajtására irányuló, a 
szubszidiaritás elvét tiszteleten tartó
nemzeti program;

Or. en

Módosítás 207
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos kezelésére 
vonatkozó nemzeti követelmények;

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok biztonságos kezelésére 
vonatkozó nemzeti követelmények; a 
tagállamok hatásköre marad annak 
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meghatározása, hogy azokat miként 
fogadják el, és milyen eszközökkel 
alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 208
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével összefüggő 
tevékenységek és létesítmények 
engedélyezési rendszere, ideértve a kiégett 
fűtőelemek vagy radioaktív hulladékok 
kezelését végző, engedéllyel nem 
rendelkező létesítmény üzemeltetésének a 
tilalmát is;

(c) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésével összefüggő 
tevékenységek és létesítmények 
engedélyezési rendszere, ideértve a kiégett 
fűtőelemek vagy radioaktív hulladékok 
kezelését végző, engedéllyel nem 
rendelkező létesítmény üzemeltetésének a 
tilalmát is, valamint annak biztosítását, 
hogy valamennyi termelő valamennyi 
radioaktív hulladékát 
megkülönböztetésmentes módon kezelik;

Or. de

Módosítás 209
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az engedélyesek kötelezettsége a 
radioaktív hulladékkezelő létesítmény 
minden piaci szereplő számára azonos 
feltételekkel történő rendelkezésre 
bocsátása tekintetében;

Or. en
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Módosítás 210
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) végrehajtási intézkedések, ideértve a 
tevékenység felfüggesztését és az engedély 
módosítását vagy visszavonását is, 
amelyek többek között kiterjednek az 
érintett munkavállalók tekintetében az 
egészségügyi és biztonsági jogszabályok 
megszegésére;

Or. en

Módosítás 211
Silvia-Adriana Țicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) rendelkezések a kiégett fűtőelemek és 
radioaktív hulladék kezeléséhez 
kapcsolódó tevékenységek és 
létesítmények számára hosszú távon 
megfelelő erőforrások garantálására;

Or. ro

Módosítás 212
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok kezelésére és az elhelyezés 
megvalósítására szolgáló pénzügyi 
források összegének a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság általi, 
átlátható, rendszeresen felülvizsgált 
eljárás keretében, az engedélyes 
folyamatos bevonásával történő 
meghatározására irányuló intézkedések.

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére 
szolgáló pénzügyi alapot, valamint az elhelyezés megvalósítására szolgáló pénzügyi alapot 
egy olyan átlátható, hatékony eljárás keretében határozzák meg, amely során az engedélyes 
részvétele is biztosított. 

Módosítás 213
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) része a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével járó 
összes költség kiszámítása. Az 
információknak ki kell terjedniük a
költségviselő intézményekre is.

Or. en

Módosítás 214
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 215
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
– a szabályozói feladatkörének ellátása 
során az illetéktelen befolyástól mentes, 
tényleges függetlenségének biztosítása 
érdekében – funkcionálisan elkülönüljön az 
atomenergia vagy a radioaktív anyagok 
támogatása vagy felhasználása terén 
(ideértve a villamosenergia-termelést és a 
radioizotópok alkalmazását is), illetve a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése területén érdekelt 
bármely más szervtől vagy szervezettől.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
– a szabályozói feladatkörének ellátása 
során az illetéktelen befolyástól mentes, 
tényleges függetlenségének biztosítása 
érdekében – funkcionálisan elkülönüljön az 
atomenergia vagy a radioaktív anyagok 
támogatása vagy kiaknázása terén 
(ideértve a villamosenergia-termelést és a 
radioizotópok alkalmazását is), illetve a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelése területén érdekelt 
bármely más szervtől vagy szervezettől.

Or. en

Módosítás 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes szabályozó hatóság 
hatáskörökkel és erőforrásokkal fog 
rendelkezni a nukleáris biztonsági 
értékelések, vizsgálatok és ellenőrzések 
rendszeres elvégzésére, és a 
létesítményekben szükséges 
jogalkalmazási intézkedésekre, még a 
leszerelés közben is. Ezen értékelések 
részét képezi a munkavállalók egészsége 
és biztonsága, az alvállalkozókat is 
beleértve, valamint a személyzettel való 
ellátottság szintje és a személyzet képzése.

Or. en

Módosítás 217
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság rendszeresen és átlátható módon 
tájékoztassa a nyilvánosságot a
tevékenységével, az engedélyesek 
tevékenységével, a tároló és végleges 
elhelyezésre szolgáló létesítmények 
működésével és a biztonsági 
kockázatokkal kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 218
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti illetékes hatóságok 
rendszeresen kicserélik tapasztalataikat és 
összehangolják politikáikat, az Európai 
Bizottság koordinációs szerepe mellett.

Or. en

Módosítás 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság hatáskörrel rendelkezzen 
a műveletek felfüggesztésének 
elrendelésére, amennyiben a biztonság 
nem garantált.

Or. en

Módosítás 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az illetékes szabályozó hatóság 
tájékoztatja a tagállamokat és a megfelelő 
illetékes szervezeteket, az engedélyeseket, 
az engedélyesek munkavállalói képviseleti 
szerveit, az alvállalkozókat és a lakosságot 
értékelései eredményeiről.

Or. en
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Módosítás 221
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonsága tekintetében az 
engedélyes rendelkezzen az elsődleges 
felelősséggel. Ez a felelősség nem 
ruházható át.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének biztonsága tekintetében az az 
engedélyes rendelkezzen az elsődleges 
felelősséggel, amelyre az érintett tagállam 
illetékes hatósága a kiégett fűtőelemekkel
és radioaktív hulladékkal kapcsolatos 
teljes feladatot bízta.

Or. en

Módosítás 222
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok határozzák meg, hogy a 
nemzeti szabályozás alapján mikor 
ruházzák át a kiégett fűtőelemek és 
radioaktív hulladékok kezelésének 
felelősségét az engedélyesről a kezelésért 
felelős intézményre.

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás világosan meg kívánja határozni, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok kezelésének felelőssége mikor kerül át az engedélyestől a hosszú távú kezeléssel 
megbízott személyhez. A radioaktív anyagot ugyanis egy létesítmény életciklusának vége előtt 
is átszállíthatják. Ebben az esetben az engedélyes nem tehető felelőssé azért az anyagért, ami 
már nem található a nukleáris létesítményen belül.
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Módosítás 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az engedélyesek beszámoljanak az 
illetékes szabályozó hatóságoknak és a 
többi illetékes szervezetnek.

Or. en

Módosítás 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
tevékenységeik és létesítményeik 
biztonságát – beleértve a munkavállalók és 
alvállalkozók egészségét és biztonságát –
szisztematikus és ellenőrizhető módon 
rendszeresen értékeljék és ellenőrizzék, 
valamint ésszerű mértékben folyamatosan 
javítsák. Az engedélyes beszámol az 
illetékes szabályozó hatóságnak és a 
megfelelő illetékes szervezeteknek, 
munkavállalói képviseleti szerveinek, az 
alvállalkozóknak és a lakosságnak 
értékelései eredményeiről.

Or. en

Módosítás 225
Vladimir Urutchev
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóság felügyelete 
alatt álló engedélyesek számára, hogy 
tevékenységeik és létesítményeik 
biztonságát szisztematikus és ellenőrizhető 
módon rendszeresen értékeljék és 
ellenőrizzék, valamint ésszerű mértékben 
folyamatosan javítsák. Ezen intézkedések 
terjedelmének és részletességének 
arányban kell állnia a műveletek 
bonyolultságával és a létesítmény vagy a 
tevékenység által jelentett veszélyek 
nagyságrendjével.

Or. en

Módosítás 226
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 227
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdésben említett 
intézkedéseket engedélykérelem részeként 
hivatalosan be kell nyújtani a tevékenység 
biztonságának szükséges értékelését 
elvégző illetékes szabályozó hatóságoz, és 
azoknak ki kell terjedniük annak 
ellenőrzésére is, hogy érvényben vannak-e 
a balesetek megelőzése és azok 
következményeinek enyhítése érdekében 
hozott intézkedések, ideértve olyan 
védelmi célú fizikai gátak és az engedélyes 
által alkalmazott adminisztratív eljárások 
ellenőrzését is, amelyek 
működésképtelensége esetén a 
munkavállalókat és a lakosságot jelentős 
mértékű ionizáló sugárzás érné.

Or. en

Módosítás 228
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 230
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
értékeléseknek ki kell terjedniük annak 
ellenőrzésére is, hogy érvényben vannak-e 
a balesetek megelőzése és azok 
következményeinek enyhítése érdekében 
hozott intézkedések, ideértve olyan 
védelmi célú fizikai gátak és az engedélyes 
által alkalmazott adminisztratív eljárások 

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

ellenőrzését is, amelyek 
működésképtelensége esetén a 
munkavállalókat és a lakosságot ionizáló 
sugárzás érné.

Or. ro

Módosítás 231
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 232
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek 
számára, hogy gondoskodjanak a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésének a biztonságával kapcsolatos, 
az (1)–(4) bekezdésben megállapított 
kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi és emberi erőforrások meglétéről, 
hosszabb távon is.
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Or. ro

Módosítás 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyesek a lehető legkorábban 
értesítsék a határokon átnyúló regionális 
és helyi hatóságokat azon tervükről, hogy 
hulladékkezelő létesítményt kívánnak 
létesíteni, ha ez a létesítmény a nemzeti 
határhoz olyan közelségben fekszik, hogy 
a létesítmény építése, üzemeltetése vagy 
elhagyása, illetve a létesítménnyel 
kapcsolatos baleset vagy esemény 
valószínűleg határokon átnyúló hatást fejt 
ki.

Or. en

Módosítás 234
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedély visszavonása vagy lejárata ne 
mentesítse az engedélyest a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladék 
kezelésének biztonságára vonatkozó 
szabályok betartása alól, kivéve, ha a 
szabályozó hatóság a felelősség 
átruházásáról vagy lejáratáról dönt.

Or. en
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Módosítás 235
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A létesítmény vagy tevékenység 
engedélyezési kérelmének keretében 
biztonsági elemzést, illetve azt alátámasztó 
biztonsági értékelést kell készíteni. Az 
említett dokumentációt a létesítmény, 
illetve a tevékenység fejlesztése során –
szükség esetén – aktualizálni kell. A 
biztonsági elemzés és a biztonsági 
értékelés terjedelmének és részletességének 
arányban kell állnia a tevékenység 
bonyolultságával és a létesítmény vagy a 
tevékenység által jelentett veszélyek 
nagyságrendjével.

(1) Az EU területén elhelyezkedő
létesítmény vagy ott zajló tevékenység 
engedélyezési kérelmének keretében
biztonsági elemzést, illetve azt alátámasztó 
biztonsági értékelést kell készíteni. Az 
említett dokumentációt a létesítmény, 
illetve a tevékenység fejlesztése során –
szükség esetén – aktualizálni kell. A 
biztonsági elemzés és a biztonsági 
értékelés terjedelmének és részletességének 
arányban kell állnia a tevékenység 
bonyolultságával és a létesítmény vagy a 
tevékenység által jelentett veszélyek 
nagyságrendjével.

Or. en

Módosítás 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek ki kell 
terjednie a létesítmény tervezésére, 
helyének kiválasztására, megépítésére, 
működtetésére és leszerelésére, illetve a 
kiégett fűtőelemek tárolására szolgáló 
pihentető medencék, a végleges tárolásra 
szolgáló létesítmény üzemeltetésére vagy a 
végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény 
üzemeltetésére és bezárására; a biztonsági 
elemzésben meg kell adni az értékelés 
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passzív eszközökkel a lehető legteljesebb 
mértékben biztosítani.

során alkalmazott előírásokat. Foglalkozni 
kell a bezárás utáni és a hosszú távú 
biztonság kérdésével, különösen azzal, 
hogy azt hogyan lehet passzív eszközökkel 
a lehető legteljesebb mértékben biztosítani.
A biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek ki kell 
terjednie a munkavállalók egészségügyi és 
biztonsági kockázatainak értékelésére, 
beleértve az alvállalkozók munkavállalóit
is, a létesítmény mindenkori biztonságos 
üzemeltetéséhez szükséges személyzet 
képzettségi szintjére és számára, hogy 
baleset esetében intézkedni lehessen.

Or. en

Módosítás 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 238
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Nyilvántartás és nyomon követés

(1) A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelése terén 
nyilvántartási és nyomon követési 
rendszert hoznak létre.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvántartási és nyomon követési 
rendszer segítségével megállapíható 
legyen, hogy a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok keletkezésük, 
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hasznosításuk, szállításuk, tárolásuk vagy 
végleges elhelyezésük mely folyamatában 
és milyen állapotban vannak.

Or. de

Módosítás 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. cikk
Eljárások és szankciók

Az általános elveknek megfelelően a 
tagállamok biztosítják, hogy az ebből az 
irányelvből adódó kötelezetttségek 
megszegése esetén olyan adminisztratív 
vagy jogi eljárások, valamint szankciók 
kerüljenek alkalmazásra, amelyek 
hatékonyak, visszatartó erejűek és a 
jogsértés súlyossági fokához viszonyítva 
arányosak.

Or. de

Módosítás 241
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\864761HU.doc 99/106 PE462.870v01-00

HU

valamennyi fél igényeit figyelembe veszik. valamennyi fél igényeit figyelembe veszik.
A tagállamok ugyancsak gondoskodnak 
arról, hogy a nemzeti rendszer 
tartalmazzon olyan intézkedéseket, 
amelyek a végleges elhelyezésre vonatkozó 
meglévő projektekkel kapcsolatos további 
tudományos kutatásokat támogatják.

Or. nl

Módosítás 242
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a szükséges 
szakértelem és képességek megőrzése és 
fejlesztése érdekében – tartalmazzon olyan 
oktatási és képzési intézkedéseket, amelyek 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelését illetően felelős 
valamennyi fél igényeit figyelembe veszik.
A munkavállalók oktatásának és 
képzésének meg kell felelnie a 
nemzetközileg elismert szabványoknak. Ez 
erősíteni fogja a nukleáris iparban az 
átfogó felelősséget az egészség és 
biztonság tekintetében.

Or. en

Módosítás 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer a szennyező fizet elvnek 
megfelelően – azaz a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének 
figyelembevételével – biztosítsa, hogy a 
leszereléshez és a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezeléséhez 
kapcsolódó valamennyi kiadás 
fedezéséhez elégséges pénzügyi források 
szükség esetén rendelkezésre álljanak.

Or. en

Módosítás 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a szennyező fizet elve szerint 
és a nukleáris ipar állami támogatásának 
kizárásával gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének 
figyelembevételével – biztosítsa, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez a megfelelő 
pénzügyi források szükség esetén 
rendelkezésre álljanak.

Or. en

Módosítás 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés



AM\864761HU.doc 101/106 PE462.870v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer biztosítsa, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezeléséhez a megfelelő pénzügyi források 
szükség esetén rendelkezésre álljanak, 
ezáltal biztosítva a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének és a szennyező
fizet elvének a teljes betartását.

Or. en

Módosítás 246
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 247
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer – a radioaktívhulladék-
termelők felelősségének 

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

elvnek megfelelően történő
figyelembevételével – biztosítsa, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez a megfelelő 
pénzügyi források szükség esetén 
rendelkezésre álljanak.

Or. en

Módosítás 248
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti rendszer biztosítsa, hogy a 
radioaktívhulladék-termelők a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezeléséhez szükség esetén elegendő
pénzügyi forrásokat bocsássanak 
rendelkezésre. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a 
radioaktívhulladék-termelők megfelelő 
tartalékokat képezzenek, amelyek erre a 
célra rendelkezésre állnak.

Or. de

Módosítás 249
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A végleges elhelyezés költségeit a 
tagállamok nyilvánosan és átlátható 
módon állapítják meg és értékelik évente 
újra. A radioaktívhulladék-termelők 
kötelezettségét ennek megfelelően 
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igazítják ki.

Or. de

Módosítás 250
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szinten meghatározandó 
eljárásokkal összhangban a tagállamok a 
következőkről gondoskodnak:
a) a hulladékkezelésre vonatkozó stratégia 
költségeiről – ideértve a rövid, közepes és 
hosszú élettartamú, nagy aktivitású 
radioaktív hulladékok különböző 
típusainak kezelésére szolgáló hosszú távú 
megoldások kivitelezésének költségeit –
értékelést készítenek; ez elsősorban a 
nukleáris létesítmények és a radioaktív 
hulladék kezelésére szolgáló létesítmények 
leszerelésének, valamint azok végleges 
bezárásának és ellenőrzésének a 
költségeire vonatkozik;
b) az a) pontban említett költségek 
fedezetének céljából tartalékokat hoznak 
létre, és e tartalékok kizárólagos fedezete 
érdekében megtörténik a szükséges 
források elkülönítése;
c) megfelelő módon ellenőrzik, hogy a 
tartalékok – valamint a források kezelése 
– kielégítően fedezik-e az a) pontban 
említett költségeket, és sor kerül az 
időszakos kiigazításra;

Or. nl

Indokolás

Az (1a) bekezdés a) pontjára vonatkozó módosítás tekintetében: Egy lezárt geológiai 
elhelyezés biztonsága nem alapulhat a karbantartáson. A karbantartás csak a végleges 
elhelyezésre szolgáló felszíni létesítményeknél ésszerű megoldás, a lezárt geológiai 
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elhelyezésnél a módszer nem tűnik alkalmazhatónak.

Módosítás 251
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság biztosítja, hogy a 
nukleáris létesítmények leszereléséhez, 
valamint a kiégett fűtőelemek és 
radioaktív hulladék kezeléséhez 
kapcsolódó költségek tekintetében 2011. 
december 31-ig létrejöjjön a harmonizált 
számítási módszertan.

Or. en

Módosítás 252
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy az (1a) 
bekezdésben említett harmonizált 
módszertannak megfelelően a költségek 
legalább a következőket fedezzék: a 
létesítmény leszerelése, a létesítmény 
leszereléséből származó hagyományos és 
radioaktív hulladék biztonságos, hosszú 
távú kezelése; és az atomerőművekből 
származó kiégett fűtőelemek és a 
működési költségekből nem teljes 
egészében fedezett újrafeldolgozási 
műveletek hulladékainak biztonságos, 
hosszú távú kezelése.

Or. en
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Módosítás 253
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A leszerelési és hulladékkezelési 
alapokat a nukleáris létesítmények 
üzemeltetőinek a műveletek során 
befizetett hozzájárulásaiból kell fedezni 
annak érdekében, hogy a végleges 
leállítás idejéig olyan szintű erőforrások 
álljanak rendelkezésre, amelyek 
elegendőek az (1b) bekezdésben 
meghatározott leszerelés és 
hulladékkezelés összes költségének 
fedezésére.

Or. en

Módosítás 254
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az alapok eszközeit a leszerelési 
stratégiával összhangban csak az (1b) 
bekezdésben meghatározott költségek 
fedezésére szabad felhasználni, és más 
célokra nem használhatóak fel. Ebből a 
célból a leszerelési alapokat önálló, a 
létesítmény üzemeltetőjétől elkülönülő 
jogi személyként kell létrehozni.

Or. en



PE462.870v01-00 106/106 AM\864761HU.doc

HU

Módosítás 255
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Ezen alapok felülvizsgálatát és 
ellenőrzését évente el kell végezni a 
nemzeti parlament fennhatósága alá 
tartozó független szakértők révén, annak 
ellenőrzése érdekében, hogy a jövőbeli 
tevékenységekre összegyűjtött bevételeket 
és a kapcsolódó kamatokat csak ezekre a 
célokra használják fel, azaz leszerelési 
vagy hulladékkezelési tevékenységekre, és 
ne piaci tevékenységek közvetlen vagy 
közvetett finanszírozására.

Or. en


