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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 2009/71/EURATOM irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
vonatkozó javaslatról
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0715),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 106a. 
cikkének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kiemelték, hogy „a nukleáris biztonság 
nemzeti felelősség, amelynek gyakorlása –
adott esetben – uniós keretek között 

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

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

történik. A biztonsági tevékenységekkel és 
a nukleáris létesítmények felügyeletével 
kapcsolatos döntéseket kizárólag az 
üzemeltetők és a nemzeti hatóságok 
hozhatják meg”. Az Európai Parlament 
azonban az Európai Unión belüli 
atomerőművek kockázat- és biztonsági 
értékeléséről (ellenálló-képességi próbák) 
és kapcsolódó tevékenységekről szóló, 
2013. március 14-i állásfoglalásában34a

tudomásul veszi a nukleáris biztonság 
határokon átnyúló vonatkozását, többek 
között azon ajánlás által, hogy a 
rendszeres biztonsági értékeléseknek 
közös biztonsági normákon kellene 
alapulniuk, illetve hogy gondoskodni 
kellene a határokon átnyúló biztonságról 
és felügyeletről.

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

34 A COREPER 2007. április 25-én (hiv. 
sz. 8784/07), a Gazdasági és Pénzügyi 
Tanács pedig 2007. május 8-án fogadta el.
34a P7_TA(2013)0089.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A fukusimai nukleáris baleset másik 
lényeges tanulsága az átláthatóság 
növelésének fontossága nukleáris 
biztonsági kérdésekben. Az átláthatóság 
egyben a szabályozói döntéshozatal 

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

függetlenségét is előmozdító fontos eszköz. 
Ezért a 2009/71/Euratom irányelvnek a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
hatályos rendelkezéseit pontosabbá kell 
tenni a tekintetben, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
jellegű információkat kell szolgáltatniuk és 
milyen határidőn belül. E célból meg kell 
határozni például azt, hogy a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak és az 
engedély jogosultjának legalább milyen 
típusú információkat kell szolgáltatniuk a 
szélesebb körű átláthatósági stratégiájuk 
részeként. Az információkat különösen 
váratlan események és balesetek esetén 
időben közzé kell tenni. A rendszeres 
biztonsági felülvizsgálatok és a nemzetközi 
szakértői értékelések eredményeit szintén 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ezen irányelv átláthatóságra 
vonatkozó követelményei kiegészítik a 
meglévő Euratom jogszabályok 
rendelkezéseit. A radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról szóló, 1987. december 14-i 
87/600/Euratom tanácsi határozat42 arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék és 
tájékoztassák a Bizottságot és a többi 
tagállamot, amennyiben radiológiai 
veszélyhelyzet alakul ki területükön, míg 
az 1989. november 27-
i89/618/Euratom tanácsi irányelv43 azt írja 
elő követelményként a tagállamoknak, 
hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a 
radiológiai veszélyhelyzet esetén 
meghozandó egészségvédelmi 

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

intézkedésekről és lépésekről, továbbá 
előre és folyamatosan tájékoztassák az 
ilyen veszélyhelyzet esetén legnagyobb 
valószínűséggel érintett lakosságot. Az 
ilyen esetben nyújtandó tájékoztatás 
mellett a tagállamoknak ezen irányelv 
alapján az átláthatóságot biztosító 
megfelelő rendelkezésekről is 
gondoskodniuk kell, rendszeresen frissített 
információkat haladéktalanul közzétéve 
annak érdekében, hogy a munkavállalók és 
a nyilvánosság folyamatosan tájékoztatást 
kapjon minden nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos eseményről, beleértve a 
váratlan események és balesetek 
körülményeit. Ezenkívül lehetőséget kell 
biztosítani a nyilvánosságnak arra, hogy 
ténylegesen részt vegyen a nukleáris 
létesítmények engedélyezési folyamatában, 
és a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságnak függetlenül, más köz- vagy 
magánjogi jogalany előzetes beleegyezése 
nélkül biztosítania kell a biztonsággal 
kapcsolatos információkat.

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

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A hatályos Euratom-Szerződést az 
uniós vívmányok fejlesztésével 
összhangban felül kell vizsgálni a 
nukleáris biztonságot érintő átláthatóbb 
és demokratikusabb döntéshozatali eljárás 
lehetővé tétele érdekében, amely 
hasonlatos lenne az egyéb 
energiaforrásokéhoz, amelyek vonatkozó 
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rendelkezéseit az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés szabályozza.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) Az ENSREG-et – amely rendelkezik 
az európai ellenálló-képességi próbák 
során szerzett tapasztalattal, és magában 
foglalja az Unió valamennyi nukleáris 
biztonsági szabályozó hatóságát és a 
Bizottságot – szorosan be kell vonni a 
rendszeres szakértői értékelés témájának 
kiválasztásába, a tematikus szakértői 
értékelések megszervezésébe és nyomon 
követésük biztosításába, különösen az 
ajánlások végrehajtása tekintetében.

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (6) „alapos védelem”: különféle 
berendezések és eljárások különböző 
szintjeinek hierarchikus végrehajtása a 
várható üzemi tranziensek 
eszkalálódásának megelőzése, valamint a 
sugárzóforrás vagy radioaktív anyagok, 
illetve a munkavállalók, a lakosság tagjai 
vagy a levegő, a víz és a talaj között 
elhelyezett fizikai korlátok 
hatékonyságának megőrzése érdekében, az 
üzemállapotokban, illetve egyes akadályok 
esetében, baleseti körülmények között;

(6) „alapos védelem”: különféle 
berendezések és eljárások különböző 
szintjeinek hierarchikus végrehajtása a 
várható üzemi tranziensek 
eszkalálódásának megelőzése, valamint a 
sugárzóforrás vagy radioaktív anyagok, 
illetve a munkavállalók, a lakosság tagjai 
vagy a környezet között elhelyezett fizikai 
korlátok hatékonyságának megőrzése 
érdekében, az üzemállapotokban, illetve 
egyes akadályok esetében, baleseti 
körülmények között;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fogalommeghatározásaival való 
egységesség lehetővé tétele.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „rendkívüli esemény”: minden olyan 
nem szándékos előfordulás, amelynek 
következményei vagy potenciális 

törölve
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következményei a védelem vagy nukleáris 
biztonság szempontjából nem 
elhanyagolhatók;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fogalommeghatározásaival való 
egységesség lehetővé tétele, ezt a fogalommeghatározást el kell hagyni, helyébe a „váratlan 
esemény” fogalommeghatározása kerül.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „váratlan esemény”: minden olyan 
nem szándékos esemény, beleértve a 
működési hibákat, a berendezések 
meghibásodását, kiváltó eseményeket, 
baleset figyelmeztető jeleit, majdnem 
bekövetkező baleseteket vagy egyéb 
rendellenességeket, illetve rosszhiszemű 
vagy nem rosszhiszemű, engedély nélküli 
intézkedéseket, amelyek következményei 
vagy potenciális következményei a 
védelem vagy a biztonság szempontjából 
nem elhanyagolhatóak;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fogalommeghatározásaival való 
egységesség lehetővé tétele.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont



PR\1014996HU.doc 13/25 PE526.123v02-00

HU

2009/71/Euratom irányelv
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fogalommeghatározásaival való 
egységesség lehetővé tétele.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) „súlyos baleset”: olyan baleseti 
körülmény, amely súlyosabb a tervezési 
alapba tartozó baleset körülményeinél és 
magában foglalja a reaktormag jelentős 
károsulását.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fogalommeghatározásaival való 
egységesség kialakítása.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szabályozói határozatait objektív,
ellenőrizhető biztonsági kritériumok
alapján hozza meg;

c) átlátható szabályozói döntéshozatali
eljárást hoz létre, amely objektív és
ellenőrizhető biztonsági kritériumokon
alapul;

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) megfelelő létszámú, a kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges végzettséggel, 
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező 
személyzetet foglalkoztat, és külső 
tudományos vagy technikai erőforrásokat 
és kiegészítő szakértelmet vehet igénybe, 
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amennyiben azt szükségesnek ítéli 
szabályozói funkciója támogatásához és a 
szabályozói eljárások átláthatóságára, 
függetlenségére és integritására 
vonatkozó alapelvekkel összhangban; 

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

nemzeti rendszer előírja, a nukleáris 
létesítményeket azzal a célkitűzéssel
kelljen megtervezni, a telephelyüket 
kiválasztani, őket megépíteni, üzembe 
helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy a 
következők révén megelőzzék a 
baleseteket és baleset esetén csökkentsék 
annak hatásait és elkerüljék az esetleges 
radioaktív kibocsátásokat:

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) minden olyan baleseti eseménysorozat 
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre 
történő csökkentése, amely korai vagy 
nagymértékű kibocsátáshoz vezetne;

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az 
(1) bekezdésben meghatározott célkitűzés
az első alkalommal ...+után építési 
engedélyt kapó és a meglévő nukleáris 
létesítményekre az ésszerűen 
megvalósítható legnagyobb mértékben 
vonatkozzon.

_________________
+ Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja. 

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a rendkívüli események előfordulása 
minimálisra csökkenjen;

ii. a váratlan események előfordulása 
minimálisra csökkenjen;

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. amennyiben rendkívüli események és a 
tervezési alapba tartozó balesetek 

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

fordulnak elő, káros hatásaik úgy 
mérséklődjenek, hogy biztosan ne legyen a 
telephelyen kívüli radiológiai hatásuk, 
vagy csak csekély mértékű radiológiai 
hatásuk legyen;

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. a külső, természeti és ember által 
okozott veszélyek gyakorisága –
amennyiben lehetséges – minimálisra 
csökkenjen, és hatásuk az ésszerűen 
elérhető legalacsonyabb szintre
csökkenjen.

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a helyszínen lévő munkavállalókra 
vonatkozóan készenléti intézkedésekről 
rendelkezzen a lehetséges rendkívüli
események és balesetek tekintetében;

d) a helyszínen lévő munkavállalókra 
vonatkozóan készenléti intézkedésekről 
rendelkezzen a lehetséges váratlan
események és balesetek tekintetében;

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az első tematikus szakértői értékelés 
témáját legkésőbb három évvel ...+ után 
meg kell határozni.
_________________
+ Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontja. 

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A tematikus szakértői értékelések 
eredményeit az atomenergiával foglalkozó 
közösségen belüli vitaindítónak 
használják, amely a jövőben akár 
harmonizált közösségi nukleáris 
biztonsági kritériumrendszer 
kidolgozásához vezethet. 

Or. en
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INDOKOLÁS

2009. július 22-én hatályba lépett a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi 
keretrendszerének létrehozásáról szóló irányelv1, amelynek célja a nukleáris biztonságra 
vonatkozó közös uniós keretrendszer létrehozási folyamatának elindítása. Az irányelv célja, 
hogy fenntartsa és ösztönözze a nukleáris biztonság folyamatos javítását, miközben a 
tagállamoknak e tekintetben megfelelő nemzeti előírásokat kell alkalmazniuk. Az irányelv 
hatálya kiterjed a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága nemzeti jogalkotási és 
szabályozási keretrendszerének létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel, a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságok, engedélyesek szervezeteivel, kötelességeivel és felelősségi 
köreivel, a személyzet oktatásával és képzésével, a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos 
kérdésekre, valamint arra a követelményre, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
funkcionálisan elkülönüljön az atomenergia támogatása vagy felhasználása terén érdekelt 
bármely más szervtől vagy szervezettől. Ezen túlmenően tízévenkénti rendszeres, az érintett 
szegmens nemzetközi szakértőinek bevonásával végzett önértékelést ír elő, amelyek 
lefolytatásáról a tagállamok gondoskodnak és az eredményekről tájékoztatást kapnak a 
tagállamok és az Európai Bizottság.

A fukusimai balesetet követően azonban az EU állam- és kormányfői felkérték a Bizottságot 
és az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportját (ENSREG), hogy 
végezzenek ellenálló-képességi próbákat. Ezt a gyakorlatot közös módszertan alapján 
hajtották végre, amely során bizonyították, hogy az Unióban található valamennyi nukleáris 
létesítmény megfelelő nukleáris biztonsági szinttel rendelkezik ahhoz, hogy továbbra is 
üzemben maradjon. Mindazonáltal a magas szintű uniós biztonsági kultúra következtében az 
ellenálló-képességi próbák eredményeképpen számos ajánlás is született, nevezetesen a külső 
veszélyekre, a biztonsági funkciók működésképtelenségére, a súlyos balesetekre és a légi 
járművekre vonatkozó konkrét ajánlások. Továbbá közleményében2 a Bizottság azt javasolja, 
hogy a nukleáris biztonságról szóló irányelvet a következő területeken felül kell vizsgálni: 
biztonsági eljárások és keretek, nukleáris szabályozó hatóságok szerepe és erőforrásai, 
nyitottság és átláthatóság, nyomon követés és ellenőrzés.

Az Európai Bizottság 2013 júniusában javaslatot nyújtott be a nukleáris biztonságról szóló 
irányelvnek a műszaki fejlesztések szélesebb körű biztonsági kérdésekkel – például a 
kormányzás, az átláthatóság, valamint a helyszíni felkészültség és válaszintézkedés – való 
egyesítése révén történő módosítására, megerősítésére és kiegészítésére. E célból a javaslat
követelményeket vezet be a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság tényleges 
függetlenségére vonatkozóan, illetve kritériumokat állapít meg a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a költségvetési igények, az emberi erőforrások, valamint a szabályozói 
feladatkörök tekintetében. A javaslat ugyancsak magában foglalja az engedélyesek elsődleges 
felelősségét és kiemeli az átfogó biztonsági értékelés és az elégséges alapos védelem 

                                               
1 A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18–22. o.).
2 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unióban található atomerőművek 
átfogó kockázat- és biztonsági értékeléséről („ellenálló-képességi próbák”) és a kapcsolódó tevékenységekről. 
2012.10.4., COM(2012)571.
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szükségességét. A megfelelő képesítéssel, szaktudással és készséggel bíró emberi erőforrásra 
irányuló követelményt kiterjeszti az alvállalkozóként foglalkoztatott munkavállalókra. 
Végezetül bevezet egy, a nemzeti szabályozó hatóság és az engedélyesek által kidolgozandó, 
közzéteendő és végrehajtandó átláthatósági stratégiára vonatkozó elképzelést és magában 
foglal egy szankciókra vonatkozó rendelkezést.

A Bizottság javaslata a nukleáris létesítmények teljes életciklusát érintő biztonsági 
célkitűzésekre vonatkozó rendelkezéseket és a nukleáris létesítményekre vonatkozó 
követelményeket is bevezet, hangsúlyozva a külső, természeti és ember által okozott 
veszélyek, valamint az alapos védelem jelentőségét. Ezenkívül az atomerőmű teljes 
életciklusát érintő módszertant határoz meg a nukleáris létesítmények telephelyének 
kiválasztására, a létesítmények tervezésére, építésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére és 
leszerelésére. Különösen kiemeli a baleseti felkészültségre vonatkozó stratégiák jelentőségét, 
szabályokat állapít meg a helyszíni veszélyhelyzeti felkészültségre vonatkozóan, ideértve a 
helyszíni vészhelyzeti intézkedési központra vonatkozó követelményt.

Végezetül a bizottsági javaslat eljárásokat állapít meg a rendszeres biztonsági értékelésekre, 
szakértői értékelésekre és iránymutatásokra vonatkozóan. A javaslat értelmében a tagállamok 
legalább tízévente elvégzik a nemzeti keretrendszer és a hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóság rendszeres önellenőrzését. Nemzetközi szakértőket kérnek fel az érintett szegmensek
értékelésére, és ennek eredményéről jelentést tesznek a tagállamok és az Európai Bizottság 
részére. Ezen túlmenően a Bizottság javasolja hatéves tematikus szakértői értékelések 
elvégzését, amelynek keretében a tagállamok együttesen kiválasztanak egy vagy több, 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos konkrét témát és közösen hajtják végre a szakértői 
értékelést. Amennyiben a tagállamok nem tudnak megállapodni egy témában, az Európai 
Bizottság választja ki a vizsgálandó területet.

AZ ELŐADÓ AJÁNLÁSAI

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amelynek célja a nukleáris biztonságra vonatkozó 
jelenlegi, Közösségen belüli szabályozási keretrendszer erősítése. Különösen kihangsúlyozza 
a váratlan események és balesetek megelőzésének, illetve az ezek bekövetkezése esetén tett 
hatékony válaszlépéseknek a jelentőségét. A baleseti felkészültségnek és koordinációnak a 
nukleáris biztonság központi kérdésének kell lennie. 

A fogalommeghatározások kapcsán az előadó azt javasolja, hogy azokat a lehető legnagyobb 
mértékben hozzák összhangba a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által használt 
terminológiával, hogy egységesség alakulhasson ki a világszerte meghatározott 
szabványokkal és eljárásokkal.

Az előadó támogatja a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok tagállamokon belüli 
függetlenségére vonatkozó egyértelmű kritériumokat, különösen az emberi és pénzügyi 
erőforrások megfelelő szintjére és ezek átláthatóságára tekintettel. Ezenkívül az előadó úgy 
véli, hogy az Európai Bizottságnak fontos szerepet kell vállalnia az atomenergia iránti 
bizalom kiépítésében.

Továbbá az előadó támogatja a szakértői értékeléssel kiegészített rendszeres önellenőrzésre, 
valamint a hatéves tematikus szakértői értékelésre vonatkozó rendelkezéseket. 
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Ezen túlmenően úgy véli, hogy az első tematikus szakértői értékelés témájáról legkésőbb az 
irányelv hatálybalépésétől számított három éven belül döntést kell hozni.
 Ugyanakkor az előadó azt javasolja, hogy a tematikus szakértői értékelések eredményeit 
használják az atomenergiával foglalkozó közösségen belüli vitaindítónak, amely a jövőben 
akár harmonizált közösségi nukleáris biztonsági kritériumrendszer kidolgozásához vezethet.

Végezetül az előadó a hatályos Euratom-Szerződés mihamarabbi felülvizsgálatára szólít fel a 
nukleáris biztonságot érintő átláthatóbb és demokratikusabb döntéshozatali eljárás lehetővé 
tétele érdekében, amely hasonlatos lenne az egyéb energiaforrásokéhoz, amelyek vonatkozó 
rendelkezéseit az Európai Unió működéséről szóló szerződés szabályozza. 


