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Módosítás 256
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 257
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
balesetek és a radioaktív hulladékok 
hosszú távú kezelése által harmadik 
személyeknek okozott mindenfajta kárért 
– beleértve a földi, vízi és tengeri 
környezetben keletkező károkat – a teljes 
körű felelősséget az engedélyesek viseljék.

Or. en

Módosítás 258
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átláthatóság A nyilvánosság részvétele

Or. en

Módosítás 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 260
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos információk a 
munkavállalók és a nyilvánosság 
rendelkezésére álljanak. Ez a kötelezettség 
magában foglalja annak biztosítását, hogy 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság a hatáskörébe tartozó területekről 
tájékoztassa a nyilvánosságot. Az 
információkat a nemzeti jogszabályoknak 
és a nemzetközi kötelezettségeknek –
nevezetesen a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek 
(Aarhusi Egyezmény) –megfelelően 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

Or. en

Módosítás 261
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos információk a 
munkavállalók és a nyilvánosság 
rendelkezésére álljanak. Ez a kötelezettség
magában foglalja annak biztosítását, hogy 
a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság a hatáskörébe tartozó területekről 

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

hatóság a hatáskörébe tartozó területekről 
tájékoztassa a nyilvánosságot. Az 
információkat a nemzeti jogszabályoknak 
és a nemzetközi kötelezettségeknek 
megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni, amennyiben ez nem veszélyeztet 
a nemzeti jogszabályokban vagy a 
nemzetközi kötelezettségvállalásokban 
elismert egyéb érdekeket, többek között a 
védettséget. 

Or. ro

Módosítás 262
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 263
Jutta Steinruck
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság számára elérhetővé tegyék a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésére fordított, a 10. 
cikkben említett pénzügyi forrásokkal 
kapcsolatos információkat, megfelelően 
figyelembe véve a termelőkre eső 
költséghányadot.

Or. de

Módosítás 264
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok elhelyezésére szolgáló, a 
szomszédos országokhoz közeli 
telephelyekkel és azok kezelésével 
kapcsolatos minden döntésbe bevonják a 
lakosságot és az érintett országok 
intézményeit.

Or. en

Módosítás 265
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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lakosság lehetőséget kapjon a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban való tényleges részvételre. 

lakosság lehetőséget kapjon a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban való tényleges részvételre –
már a folyamat korai szakaszában, 
amikor még minden választási lehetőség 
nyitott, és a nyilvánosság részvétele 
tényleges lehet. 

Or. en

Módosítás 266
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lakosság lehetőséget kapjon a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban való tényleges részvételre. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lakosság lehetőséget kapjon a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban való tényleges részvételre. Ez 
biztosítja az összes szereplő döntéseinek 
fokozott átláthatóságát.

Or. en

Módosítás 267
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lakosság lehetőséget kapjon a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban való tényleges részvételre. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
lakosság, valamint az érintett helyi és 
regionális hatóságok ténylegesen részt 
vegyenek a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatban.
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Or. ro

Módosítás 268
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Új típusú közvetítés a nyilvánosság 

részvételében
A Bizottság a tagállamokkal együtt 
mintaprojekteket dolgoz ki és finanszíroz 
a nyilvánosság részvételének és a kiégett, 
valamint radioaktív fűtőelemek 
kezelésével kapcsolatos, lépcsőzetes 
döntéshozatal vonatkozásában, amely 
döntéshozatal jellemzően hosszú 
engedélyezési eljárásokkal járó, hosszú 
távú projektek keretében történik annak 
érdekében, hogy a nyilvánosság 
felfogásában évtizedek során bekövetkező 
változásokra reagálni lehessen, és 
lehetővé váljanak a módosítások.

Or. de

Módosítás 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti rendszer részeként minden 
tagállamnak létre kell hoznia, végre kell 
hajtania és aktualizálnia kell a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére szolgáló olyan programokat (a 
továbbiakban: nemzeti programok), 
amelyek a hatáskörébe tartozó valamennyi 

(1) A nemzeti rendszer részeként minden 
tagállamnak létre kell hoznia, végre kell 
hajtania és aktualizálnia kell a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelésére szolgáló olyan programokat (a 
továbbiakban: nemzeti programok), 
amelyek a hatáskörébe tartozó valamennyi 
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kiégett fűtőelemre és radioaktív hulladékra, 
illetve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésének a keletkezéstől a 
végleges elhelyezésig tartó valamennyi 
szakaszára kiterjednek. 

kiégett fűtőelemre és radioaktív hulladékra, 
illetve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezelésének a keletkezéstől a 
végleges elhelyezésig vagy tárolásig tartó 
valamennyi szakaszára kiterjednek.

Or. en

Módosítás 270
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nemzeti programjaikat –
a technikai és tudományos fejlődés 
megfelelő figyelembevételével –
rendszeresen felülvizsgálják és 
aktualizálják. Member States shall 
regularly review and update their national 
programmes, taking into account technical 
and scientific progress as appropriate.

(3) A tagállamok nemzeti programjaikat –
a technikai és tudományos fejlődés 
megfelelő figyelembevételével, és beépítve 
a többi tagállam radioaktív hulladékok 
kezelésével kapcsolatos tapasztalatairól 
adott visszajelzéseit, valamint a 
nemzetközi szakértői értékelések 
eredményeit – rendszeresen felülvizsgálják 
és aktualizálják. 

Or. en

Módosítás 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a lehető legkorábbi 
időpontban tájékoztatják a határokon 
átnyúló regionális és helyi hatóságokat 
nemzeti programjaikról, ha azok 
végrehajtásának valószínűsíthetően 
határokon átnyúló hatásai vannak.

Or. en
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Módosítás 272
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) mindenfajta radioaktív hulladékra 
kiterjedő integrált, részletes osztályozási 
rendszer;

Or. en

Indokolás

A hulladék osztályozása meghatározásra szorul, függetlenül attól, hogy a hulladékot a
későbbiekben miként kezelik.

Módosítás 273
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) leltár valamennyi meglévő kiégett 
fűtőelemről és radioaktív hulladékról, 
továbbá a jövőben keletkező mennyiségek 
előrejelzéséről, ideértve a leszerelésből 
származó kiégett fűtőelemeket és 
radioaktív hulladékokat is. A leltárban 
egyértelműen fel kell tüntetni az anyagok 
helyét és mennyiségét, továbbá –
megfelelő osztályozás alkalmazásával – a 
veszély mértékét; 

(1) leltár valamennyi meglévő kiégett 
fűtőelemről és radioaktív hulladékról, 
továbbá a jövőben keletkező mennyiségek 
előrejelzéséről, ideértve a leszerelésből 
származó kiégett fűtőelemeket és 
radioaktív hulladékokat is. A leltárban 
egyértelműen fel kell tüntetni az anyagok 
helyét és mennyiségét, továbbá –
megfelelő osztályozás alkalmazásával – a 
veszély mértékét és a hulladékok 
eredetének forrását; 

Or. ro

Módosítás 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) koncepciók, tervek és műszaki 
megoldások a keletkezéstől a tárolásig 
vagy végleges elhelyezésig. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a régebbi 
radioaktív hulladékokra, valamint a 
köztes tárolómedencékben elhelyezett 
kiégett fűtőelemekre;

Or. en

Módosítás 275
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) koncepciók, tervek és műszaki 
megoldások a keletkezéstől a viszonylag 
hosszú távú tárolásig vagy a végleges 
elhelyezésig;

Or. de

Módosítás 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) koncepciók, tervek és műszaki 
megoldások a keletkezéstől a végleges 
elhelyezésig vagy tárolásig;

Or. en
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Módosítás 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 278
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítmény bezárása utáni időszakra 
vonatkozó koncepciók és tervek, ideértve 
azt az időtartamot is, amíg az intézményi 
ellenőrzéseket fenn kell tartani, illetve 
azokat az eszközöket, amelyek segítségével 
a létesítménnyel kapcsolatos információkat 
hosszú távon meg lehet őrizni;

3. a végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítmény bezárása utáni időszakra 
vonatkozó koncepciók és tervek, ideértve 
azt az időtartamot is, amíg az intézményi 
ellenőrzéseket fenn kell tartani, illetve 
azokat az eszközöket, amelyek segítségével 
a felügyelet biztosítható, valamint a 
létesítménnyel kapcsolatos információkat 
hosszú távon meg lehet őrizni;

Or. nl

Módosítás 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a végleges elhelyezésre szolgáló (3) a végleges elhelyezésre vagy tárolásra 
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létesítmény bezárása utáni időszakra 
vonatkozó koncepciók és tervek, ideértve 
azt az időtartamot is, amíg az intézményi 
ellenőrzéseket fenn kell tartani, illetve 
azokat az eszközöket, amelyek segítségével 
a létesítménnyel kapcsolatos információkat 
hosszú távon meg lehet őrizni; 

szolgáló létesítmény bezárása utáni 
időszakra vonatkozó koncepciók és tervek, 
ideértve azt az időtartamot is, amíg az 
intézményi ellenőrzéseket fenn kell tartani, 
illetve azokat az eszközöket, amelyek 
segítségével a létesítménnyel kapcsolatos 
információkat hosszú távon meg lehet 
őrizni; 

Or. en

Módosítás 280
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „valamennyi fajtájú, az összes 
szereplőtől származó radioaktív 
hulladékra kiterjedő átfogó nemzeti 
hulladékkezelési tervvel kapcsolatos 
szervezési vonatkozások, beleértve a 
nemzeti szintű köz- és magánszférabeli 
szereplők közötti feladatmegosztás 
ismertetését”;

Or. en

Módosítás 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) az érvényben lévő finanszírozási 
rendszer(ek) leírása annak biztosítására, 
hogy valamennyi programköltség az előre 
látható ütemterv szerint kiegyenlítésre 
kerülhessen. 

(8) az érvényben lévő finanszírozási 
rendszer(ek) leírása annak biztosítására, 
hogy valamennyi programköltség az előre 
látható ütemterv szerint, továbbá a 
„szennyező fizet” elvének szigorú 
betartásával kiegyenlítésre kerülhessen. 
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Or. en

Módosítás 282
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) kötelező érvényű és ellenőrizhető 
határidők a nemzeti programok 
megvalósítására és a fenti 1–8. pontban 
megnevezett követelmények teljesítésére.

Or. de

Módosítás 283
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) oktatási és szakképzési tervek a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez szükséges 
szakértelem és készségek fenntartására és 
fejlesztésére. 

Or. ro

Módosítás 284
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti programjaikat és 
azok későbbi jelentős módosításait 

(1) A tagállamok nemzeti programjaikat és 
azok későbbi jelentős módosításait 
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bejelentik a Bizottságnak. bejelentik a Bizottságnak. A Bizottság 
biztosítja, hogy a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozó tagállami nemzeti programok 
megfeleljenek a legszigorúbb biztonsági 
követelményeknek.

Or. lt

Módosítás 285
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság ellenőrzi a 14. cikk 8a)
pontja szerinti, a tagállamok nemzeti 
programjainak végrehajtására 
meghatározott határidők betartását.

Or. de

Módosítás 286
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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alkot a tervezett beruházási projektekről.

Or. en

Módosítás 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság rendelkezni fog az 
Euratom-Szerződés alapján a kiégett 
fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok 
kezelését szolgáló létesítmények részére 
vagy tevékenységekhez történő pénzügyi 
vagy technikai segítségnyújtás 
rendelkezésre bocsátásáról, aminek 
feltétele, hogy a tagállamok 
rendelkezzenek megfelelő nemzeti 
hulladékkezelési programokkal, és 
figyelembe fogja venni a pontosításokat és 
a tagállamok által a nemzeti 
hulladékkezelési programjukkal 
összefüggésben elért eredményeket, 
amikor az Euratom-Szerződés 43. cikke 
alapján véleményt alkot a tervezett 
beruházási projektekről. 

Or. en

Módosítás 288
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok első alkalommal 
legkésőbb ……-ig, majd ezt követően 
háromévenként jelentést nyújtanak be a 
Bizottsághoz ennek az irányelvnek a 

(1) A tagállamok első alkalommal 
legkésőbb ……-ig, majd ezt követően 
évente jelentést nyújtanak be a 
Bizottsághoz ennek az irányelvnek a 
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végrehajtásáról, a kiégett fűtőelemek 
kezelésének biztonságáról és a radioaktív 
hulladékok kezelésének biztonságáról 
szóló közös egyezmény szerinti 
felülvizsgálati és jelentéstételi ciklusnak 
megfelelően. 

végrehajtásáról, a kiégett fűtőelemek 
kezelésének biztonságáról és a radioaktív 
hulladékok kezelésének biztonságáról 
szóló közös egyezmény szerinti 
felülvizsgálati és jelentéstételi ciklusnak 
megfelelően. 

Or. en

Módosítás 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
tízévente megszervezik nemzeti 
rendszereik és hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságaik, valamint nemzeti 
programjaik és azok végrehajtásának 
önellenőrzését, a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok magas színvonalú 
kezelésének elérése érdekében pedig 
nemzeti rendszereikre, hatóságaikra 
és/vagy programjaikra vonatkozóan 
nemzetközi szakértői felülvizsgálatot 
kérnek. A szakértői felülvizsgálatok 
eredményéről jelentést tesznek a 
tagállamoknak és a Bizottságnak. 

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
tízévente megszervezik nemzeti 
rendszereik és hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságaik, valamint a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezésére vagy tárolására 
vonatkozó nemzeti programjaik és azok 
végrehajtásának önellenőrzését, a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
magas színvonalú kezelésének elérése 
érdekében pedig nemzeti rendszereikre, 
hatóságaikra és/vagy programjaikra
vonatkozóan nemzetközi szakértői 
felülvizsgálatot kérnek. A szakértői 
felülvizsgálatok eredményéről jelentést 
tesznek a tagállamoknak és a Bizottságnak. 

Or. en

Módosítás 290
Hannes Swoboda

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

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
tízévente megszervezik nemzeti 
rendszereik és hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságaik, valamint nemzeti 
programjaik és azok végrehajtásának 
önellenőrzését, a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok magas színvonalú 
kezelésének elérése érdekében pedig 
nemzeti rendszereikre, hatóságaikra 
és/vagy programjaikra vonatkozóan 
nemzetközi szakértői felülvizsgálatot 
kérnek. A szakértői felülvizsgálatok 
eredményéről jelentést tesznek a 
tagállamoknak és a Bizottságnak. 

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
ötévente megszervezik nemzeti rendszereik 
és hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik, valamint nemzeti programjaik 
és azok végrehajtásának önellenőrzését, a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok magas színvonalú kezelésének 
elérése érdekében pedig nemzeti 
rendszereikre, hatóságaikra és/vagy 
programjaikra vonatkozóan nemzetközi 
szakértői felülvizsgálatot kérnek. A 
szakértői felülvizsgálatok eredményéről 
jelentést tesznek a tagállamoknak és a 
Bizottságnak. 

Or. en

Módosítás 291
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
tízévente megszervezik nemzeti 
rendszereik és hatáskörrel rendelkező 
szabályozó hatóságaik, valamint nemzeti 
programjaik és azok végrehajtásának 
önellenőrzését, a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok magas színvonalú 
kezelésének elérése érdekében pedig 
nemzeti rendszereikre, hatóságaikra 
és/vagy programjaikra vonatkozóan 
nemzetközi szakértői felülvizsgálatot 
kérnek. A szakértői felülvizsgálatok 
eredményéről jelentést tesznek a 
tagállamoknak és a Bizottságnak. 

(3) A tagállamok rendszeresen, de legalább 
ötévente megszervezik nemzeti rendszereik 
és hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságaik, valamint nemzeti programjaik 
és azok végrehajtásának önellenőrzését, a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok magas színvonalú kezelésének 
elérése érdekében pedig nemzeti 
rendszereikre, hatóságaikra és/vagy 
programjaikra vonatkozóan nemzetközi 
szakértői felülvizsgálatot kérnek. A 
szakértői felülvizsgálatok eredményéről 
jelentést tesznek a tagállamoknak és a 
Bizottságnak. 

Or. ro
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Módosítás 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Megszüntetésre vonatkozó rendelkezés

Ezen irányelvnek a nukleáris hulladékok 
mélységi geológiai végleges elhelyezésére 
vagy tárolására vonatkozó cikkei 15 év 
múlva, a kiégett fűtőanyagok és a 
radioaktív hulladékok kezelésére 
vonatkozó koncepció felülvizsgálatát 
követően hatályukat vesztik. A 
felülvizsgálat során különösen a végleges 
elhelyezési vagy tárolási telephelyen 
elhelyezett hulladékok 
visszafordíthatóságának és 
visszanyerhetőségének kérdését kell 
vizsgálni – figyelemmel az ezen a 
területen elért kutatási eredményekre és 
újabb tudományos szakismeretekre. 

Or. en

Módosítás 293
Ivailo Kalfin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek ……..-
ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot. Amikor a 
tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek ……..*-
ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot. Amikor a 
tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
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kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg. 

kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg. 
* HL: -Kérjük, írja be a dátumot- ezen 
irányelv hatálybalépésének napja után két 
évvel. 

Or. en


