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* 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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kiégett nukleáris fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0618),

– 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 eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével és az Európai 
Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa 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
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az Európai Parlament ugyanakkor 
úgy véli, hogy minden tagállamban 
minden nukleáris vállalkozásnak 
elegendő, szükség esetén hozzáférhető 
pénzügyi forrással kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy a leállítás hulladékkezelést is 
magába foglaló összes költségét fedezni 
tudja a „szennyező fizet” alapelv 
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fenntartása érdekében, és azért, hogy ne 
kelljen állami segítséghez folyamodnia. 
Felszólítja a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg pontos 
meghatározásokat az egyes 
tagállamokban az atomerőművek 
leállítására elkülönített pénzügyi források 
használatát illetően, valamint a keletkező 
nukleáris hulladék kezelésével, 
pihentetésével és végleges elhelyezésével 
kapcsolatban1.
1Az Európai Parlament állásfoglalása az 
atomerőművek leállítására elkülönített 
pénzügyi források felhasználásáról, 
P6_TA(2005)0432, 2005. november 16.

Or. en

Módosítás 2

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 atomerőművi 
reaktorokkal vagy sem. Radioaktív 
hulladék főként a villamosenergia-
termeléssel összefüggő tevékenységek,
többek között az atomerőművek 
üzemeltetése, illetve leszerelése során 
keletkezik, de más tevékenységek 
eredményeképpen is létrejön, például a
radioaktív izotópok gyógyászati, kutatási 
és ipari alkalmazása során.

Or. en
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Módosítás 3

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 kapcsán rendelkezésre álló vagy 
megfontolás alatt lévő lehetőségekből 
fakadóan fennálló sajátos körülményektől 
kell függniük. A tagállamok közötti 
kommunikáció és információcsere 
megkönnyítése és az átláthatóság 
biztosítása érdekében a nemzeti 
programoknak tartalmazniuk kell 
részletes osztályozási rendszer leírását is.

Or. en

Indokolás

A radioaktív hulladék osztályozása a radioaktív hulladékkezelés biztonsági aspektusához 
kapcsolódik. Ebben az összefüggésben összekapcsolja a hulladék jellemzőit a szabályozó 
testületek vagy a hulladékkezelő létesítmény kezelője által kijelölt célokkal. Egy ilyen 
osztályozási rendszer segít a hulladékkezezési stratégiák megtervezésében és a nemzeti 
programok létrehozásában, és mint ilyent, részletesen le kell írni és közzé kell tenni a 
programokban.

Módosítás 4

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. 30 évnyi kutatás után
tudományosan kimutatták a mélységi 
geológiai elhelyezés kivitelezhetőségét,
megerősítve, hogy a nagy aktivitású 
hulladékok és hulladéknak minősülő 
kiégett fűtőelemek kezelésének 
végpontjaként ez biztonságos és 
fenntartható megoldás. Az európai 
keretprogramok keretében megvalósult 
kutatás és kimutatás hozzájárult a
területen történt előrelépéshez. Ezért
folytatni kell a végleges elhelyezés 
megvalósítását ezen lehetőség 
optimalizálására, valamint a 
helyszínválasztásra és elhelyezés-
tervezésre irányuló kutatási és 
tanulmányprogramok által, továbbá a 
végleges megoldások kidolgozására 
vonatkozó megfelelő szabályozási 
mérföldkövek által. A geológiai 
hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglakozó technológiai 
platform (IGDTP) keretében végzett 
tevékenységek megkönnyíthetnék a 
témával kapcsolatos szakértelemhez és 
technológiához való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 5

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, a helyi 
és regionális hatóságok, valamint a 
lakosság döntéshozatali folyamatban 
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történő részvételi lehetőségének 
biztosításával kell elérni.

Or. en

Módosítás 6

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. Ennek az irányelvnek megfelelően 
meg kell határoznia azokat a szükséges 
követelményeket, amelyeknek az ilyen 
közös projektek elindítása előtt 
teljesülniük kell.

Or. en

Módosítás 7

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, 

(39) A biztonsági elemzésnek és a 
fokozatos megközelítésnek kell alapul
szolgálnia a végleges elhelyezésre szolgáló 
létesítmény kialakításával, működtetésével 
és bezárásával kapcsolatban meghozott 
döntésekhez. A biztonsági elemzésnek 
tartalmaznia kell a biztonsági értékelés 
megállapításait és a biztonsági értékelés 
szilárdságával és megbízhatóságával 
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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.

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

Indokolás

A preambulumbekezdés túlságosan hosszú, és magától értetődő. Rövidebbé lehetne tenni az 
előadó arra irányuló javaslatának tekintetében, hogy az ugyanezekkel a problémákkal 
foglalkozó 3. cikk (9a) bekezdésében vezessék be a „biztonsági elemzés” meghatározását.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Ebben a tekintetben a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó európai magas szintű csoport 
(ENSREG) jelentősen hozzájárulhat az 
irányelv egységes végrehajtásához, segítve 
ezáltal a konzultációt, a bevált 
gyakorlatok cseréjét és a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal való 
együttműködést.

Or. en
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Indokolás

A nemzetközi szakértői vizsgálatokon kívül meg kell említeni az ENSREG-nek az irányelv 
végrehajtásában játszott szerepét. Lásd a nukleáris biztonságról szóló 2009/71/Euratom 
irányelv (24) preambulumbekezdésének hasonló utalását.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) Ez az irányelv hasznos eszköz lehet 
annak ellenőrzésében, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelését szolgáló létesítmények, illetve a 
hulladékok kezelésével kapcsolatos 
tevékenységek összefüggésében az 
Euratom-szerződés alapján uniós 
támogatást kapó projektek tartalmazzák-e 
a szükséges intézkedéseket a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
biztonságos kezelésének biztosítására.

Or. en

Justification

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Módosítás 10

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 

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

atomreaktorok működése során 
keletkeznek, illetve azokat békés célú 
tevékenységek keretében kezelik, beleértve 
a katonai védelmi programokból származó 
kiégett fűtőelemeket, amennyiben azokat 
tartósan kizárólag békés célú 
tevékenységekre fordítják és ezek keretén 
belül kezelik;

Or. en

Módosítás 11

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 
kezelik, beleértve a katonai védelmi 
programokból származó radioaktív 
hulladékot, amennyiben tartósan 
kizárólag békés célú tevékenységekre 
fordítják és ezeken belül kezelik;

Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) „engedélyezett kibocsátások”: olyan 
gáz vagy folyékony halmazállapotú 
radioaktív anyag környezetbe történő 
tervezett és szabályozott kibocsátása, 
amelyek szabályozott nukleáris 
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létesítményekből vagy rendes működési 
tevékenységből erednek, az illetékes 
szabályozó hatóság által engedélyezett 
keretek között, valamint 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 irányelvvel összhangban1;
1 HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „végleges elhelyezés”: a kiégett 
fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok 
engedélyezett létesítményben való 
elhelyezése a visszanyerés szándéka 
nélkül;

(3) „végleges elhelyezés”: a kiégett 
fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok
engedélyezett létesítményben való, 
lehetőség szerint végleges elhelyezése a
visszafordíthatóság elvének kellő 
figyelembevételével;

Or. en

Indokolás

A hulladék elhelyezésére szolgáló valamennyi létesítménynek biztosítania kellene a 
hulladékcsomagok elszállítását vagy a mélyrétegi geológiai tárolóhoz való hozzáférést. A 
visszafordíthatósági elv az ilyen tárolók társadalmi elfogadhatóságának feltétele, 
kapcsolódva a helyszínek hosszú távú ellenőrzéséhez és tartós nyomon követéséhez is.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, (6) „radioaktív hulladék”: olyan gáz, 
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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;

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

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „telephely”: földrajzi terület, ahol 
létezik engedélyezett létesítmény; ideértve 
a kiégett fűtőelemek vagy radioaktív 
hulladékok végleges elhelyezésére 
szolgáló létesítményt, vagy az 
engedélyezett tevékenységet;

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b)„biztonsági értékelés”: szisztematikus 
eljárás, amelyre a tervezési folyamat alatt 
kerül sor, biztosítva hogy a javasolt 
kialakítás minden vonatkozó biztonsági 
követelményt kielégít, és tartalmazza – de 
nem korlátozódik arra – a hivatalos
biztonsági vizsgálatot;
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Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) „biztonsági elemzés”: a hulladékok 
kezelésére szolgáló létesítmények, illetve a 
hulladékok kezelésével összefüggő 
tevékenységek biztonságát alátámasztó 
érvek és bizonyítékok gyűjteménye, amely 
tartalmazza a biztonságértékelés 
megállapításait, valamint az eredmények 
megbízhatóságára vonatkozó 
nyilatkozatot. A végleges elhelyezésre 
szolgáló létesítmény esetén a biztonsági 
elemzés vonatkozhat a fejlesztési fázis egy 
adott szakaszára. Ilyen esetekben a 
biztonsági elemzésnek ki kell terjednie a 
bizonytalan területek vagy a megoldatlan 
kérdések létezésére, és iránymutatásokat 
kell nyújtania ezeknek a kérdéseknek a 
jövőbeli fejlesztési szakaszok folyamán 
történő rendezésére irányuló munkára;

Or. en

Indokolás

Lásd a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) biztonsági glosszáriumát: A nukleáris 
biztonság és a sugárvédelem terminológiája - 2007-es kiadás.

Módosítás 18

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 

(13) „tárolás”: kiégett fűtőelemek vagy 
radioaktív hulladékok későbbi
visszanyeréséig engedélyezett 
létesítményben történő ideiglenes
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történő raktározása. raktározása;

Or. en

Indokolás

A tárolás megegyezik a hulladék ideiglenes megőrzésével; szükséges fázisa a legtöbb 
radioaktív hulladék biztonságos kezelésének.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „a nyilvánosság”: egy vagy több 
természetes vagy jogi személy, és – a 
nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal 
összhangban – azok társulásai, szervezetei 
vagy csoportjai.

Or. en

Módosítás 20

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 ismételt 
feldolgozása és újrahasznosítása révén – az 
aktivitás és a mennyiség tekintetében, az 
ALARA-elv figyelembe vételével, a lehető 
legalacsonyabb szinten tartják;

Or. en
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Módosítás 21

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, az emberi egészség, valamint a 
környezet kellő figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a nemzeti parlamentek a megfelelő 
pénzügyi források felügyelőiként vannak 
bevonva.

Or. en

Módosítás 23

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 azt 
a Tanács radioaktív hulladékok és a 
kiégett fűtőelemek szállításának 
felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 
2006/117/Euratom irányelvének 
értelmében nem szállítják máshová.

Or. en
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Módosítás 24

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 kialakítsanak olyan közös 
vagy regionális hulladékártalmatlanítási 
létesítményt ott, ahol ez nélkülözhetetlen 
vagy ajánlatos, figyelemmel a sajátságos 
földrajzi vagy műszaki feltételekre.

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Egy ilyen projekt kormányközi 
megállapodás keretében történő elindítása 
előtt az érintett tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kezdeményezés 
eleget tegyen a szükséges előírásoknak, 
legalább a következőkre kiterjedően:
(a) minden érintett tagállamban 
biztosítani kell a nyilvánosság folyamatos 
hozzájárulását és támogatását a 
projektfejlesztés és az intézkedés teljes 
időtartama alatt, megszervezve a
nyilvánosság konzultációs folyamatban 
való részvételét, valamint az 
információkhoz való hozzáférését;
(b) biztosítani kell az illetékes szabályozó 
testületek, valamint a nemzeti biztonsági 
hatóságok közötti együttműködést, 
valamint az általuk történő ellenőrzést; 
minden érintett tagállamnak el kell 
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készítenie a biztonsági elemzést és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelést, 
kiterjedve a létesítmény tényfeltáró, 
kiválasztási és végrehajtási szakaszára;
(c) a felelősség kérdésével és a felelősségi 
körök egyértelmű kijelölésével 
kapcsolatban megegyezésre kellene jutni, 
és minden tagállam maga viseli a végső 
felelősséget saját radioaktív hulladékáért;
(d) a pénzügyi megállapodásokat úgy kell 
megkötni, hogy azok garantálják, hogy a 
pénzeszközök a tároló létesítmény 
élettartama alatt, valamint annak 
bezárását követő időszakban is 
rendelkezésre álljanak, valamint hogy 
megfelelő emberi erőforrások álljanak 
rendelkezésre, biztosítva az elegendő 
létszámú megfelelően képzett 
személyzetet;
(e) az érintett tagállamok nemzeti 
programjainak keretében előzetes 
értesítést kell adni a jogi keretről, a 
szervezeti felépítésről, a technikai 
tervekről és előkészületekről annak a 
világos határidőn belül való 
bemutatására, hogy a tervezett 
hulladékelhelyezési létesítmény megfelel-e 
ezen irányelv követelményeinek.

Or. en

Módosítás 26

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 
nemzeti program, amely biztosítja, hogy 
minden radioaktívhulladék-termelő 
ugyanolyan feltételekkel férjen hozzá a 
radioaktív hulladékok biztonságos 
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elhelyezésének lehetőségéhez;

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

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 7. cikk (1a) bekezdésében
említett biztonsági elemzésekből levont 
tanulságok, a technológiai fejlődés és a 
kutatás eredményeinek 
figyelembevételével – biztosítják a nemzeti 
rendszer fenntartását és szükség szerinti 
továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a biztonsági elemzést és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelést a 
radioaktív hulladékok kezelését szolgáló 
tevékenység vagy azok elhelyezésére 
szolgáló létesítmény engedélykérelemének 
részeként elkészítik, szükség esetén a 
létesítmény, illetve a tevékenység 
fejlesztése során aktualizálva azt. A 
biztonsági elemzésnek és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelésnek ki kell 
terjednie a hulladéktároló létesítmény 
elhelyezkedésére, tervezésére, felépítésére, 
működésére,valamint bezárására, illetve 
az azt követő hosszú távra szóló, a passzív 
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eszközöket is alkalmazó biztonsági 
lépésekre vonatkozó információkra, és 
ismertetnie kell a terület biztonságával 
összefüggő valamennyi szempontot, a 
létesítmény tervezését, a vezetői ellenőrző 
intézkedéseket, továbbá a rendszeres 
hatósági ellenőrzéseket.

Or. en

Indokolás

Lásd az előző 8. cikk rendelkezéseit, melyeket jelenleg a 7. cikk, valamint a definíciók 
tartalmaznak!

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az engedéllyel rendelkezők 
beszámoljanak az illetékes szabályozó 
hatóságoknak és a többi illetékes 
szervezetnek, valamint hogy a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tegyék a tevékenységeikkel vagy 
létesítményeikkel kapcsolatos 
információkat.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve
Biztonsági elemzés

(1) A létesítmény vagy tevékenység 
engedélyezési kérelmének keretében 
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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.
(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. 
(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.
(4) A biztonsági elemzést és az azt 
alátámasztó biztonsági értékelést 
jóváhagyásra be kell nyújtani a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatósághoz.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 7. cikk (1a) új bekezdést és a 3. cikk (9a) új bekezdésben, valamint a (9b) új 
bekezdésben szereplő meghatározásokat!

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

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.

Member States A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
rendszer – a szükséges tudományos és 
műszaki ismeretek és szakmai képességek 
megőrzése, továbbfejlesztése és 
továbbadása érdekében – tartalmazzon 
olyan oktatási és képzési intézkedéseket, 
amelyek a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelését illetően 
felelős valamennyi fél igényeit figyelembe 
veszik.

Or. en

Módosítás 32

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.

(1) 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.

Or. en
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy a nemzeti szinten meghatározandó 
eljárásokkal összhangban:
(a) a hulladékkezelési stratégiákra 
vonatkozó költségelemzés megfelelően 
elkészüljön, különös tekintettel az 
alacsony, közepes és nagy aktivitású, 
hosszú élettartamú radioaktív hulladék 
hosszú távú kezelésére vonatkozó – a 
hulladékok természetét figyelembe vevő –
megoldások alkalmazásával kapcsolatos 
költségek elemzésére. Ide tartoznak 
különösen a nukleáris létesítmények 
leszerelésével és a radioaktív hulladékot 
kezelő létesítményekkel kapcsolatos 
költségek, a végleges bezárások, a 
karbantartás és az ellenőrzés költségei;
(b) tartalékot képezzenek az (a) pontban 
említett költségek fedezésére, és e 
tartalékok biztosítása céljából külön 
eszközvagyon álljon rendelkezésre;
(c) megtörténjék annak ellenőrzése, hogy 
a tartalékok, valamint az eszközvagyon 
kezelése összhangban van-e az (a) 
pontban említett költségekkel, valamint 
hogy biztosított-e az időszakos kiigazítás.

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamokfelállítanak vagy 
kineveznek egy olyan nemzeti testületet, 
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amely képes szakértői véleményt 
nyilvánítani az alapkezeléssel és az 
erőmű-leszerelési költségekkel 
kapcsolatos kérdésekről, a (2) 
bekezdésben említettek szerint. Ennek a 
testületnek függetlennek kell lennie az 
alapok befizetőitől.

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok az illetékes nemzeti 
testület eljárásának következtetéseiről 
rendszeresen jelentést tesznek a 
Bizottságnak a 16. cikkben rögzített 
feltételeknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 36

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.

törölve

Or. en

(Lásd a következő módosítást, mivel a bizottsági szöveg egy része megjelenik az új 12a. cikk 
(1) bekezdésében.)
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A nyilvánosság részvétele

(1)A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a nyilvánosságnak idejekorán alkalma 
legyen ténylegesen részt venni a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladék 
kezelésére irányuló – a 13. cikkel 
összhangban összeállítandó – nemzeti 
programok előkészítésében vagy 
felülvizsgálatában, valamint 
hozzáférhessen a már kidolgozott 
programokhoz. A tagállamok a 
programokat egy nyilvánosan 
hozzáférhető weboldalon közzéteszik.
(2) E célból a tagállamok biztosítják, 
hogy:
(a) a nyilvánosságot közzététel révén vagy 
más alkalmas módon – például ha 
rendelkezésre áll, elektronikus média 
útján – tájékoztatják az e programokra, 
illetve azok módosítására vagy 
felülvizsgálatára vonatkozó minden 
javaslatról, valamint az e javaslatokkal 
kapcsolatos minden információt a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátanak, 
beleértve többek között a 
döntéshozatalban történő részvételhez 
való joggal, valamint az észrevételek és 
kérdések benyújtása tekintetében 
hatáskörrel rendelkező hatósággal 
kapcsolatos információkat;
(b) a nyilvánosság észrevételeit és 
véleményét kifejezésre juttathatja, 
amennyiben a programokra vonatkozó 
határozatok meghozatala előtt még 
minden opció nyitva áll;
(c) a határozatok meghozatalakor a 
nyilvánosság részvételének eredményeit 
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kellő mértékben figyelembe veszik;
(d) a nyilvánosság által kifejezésre 
juttatott észrevételeket és véleményeket 
megvizsgálva a hatáskörrel rendelkező 
hatóság ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy 
a nyilvánosságot tájékoztassa a meghozott 
határozatokról és a határozatok alapjául 
szolgáló indokokról és megfontolásokról, 
beleértve a nyilvánosság részvételének 
folyamatáról történő tájékoztatást.
(3) A tagállamok meghatározzák, hogy a 
(2) bekezdés értelmében a nyilvánosság 
mely része jogosult a részvételre. Az e cikk 
alapján a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó részletes intézkedéseket a 
tagállamok határozzák meg oly módon, 
hogy lehetővé tegyék a nyilvánosság 
hatékony felkészülését és részvételét. Az 
időkeretet úgy kell meghatározni, hogy 
elegendő időt biztosítson a nyilvánosság e 
cikkben előírt részvételének különböző 
szakaszaira.

Or. en

(Lásd az előző módosítást: az (1) bekezdés szövegének egy része eredetileg a 12. cikk (2) 
bekezdésében szerepelt.)

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti programoknak összhangban 
kell lenniük a 4–12. cikk rendelkezéseivel.

(2) A nemzeti programoknak összhangban 
kell lenniük a 4–12a. cikk 
rendelkezéseivel.

Or. en
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Módosítás 39

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.

(3) A tagállamok nemzeti programjaikat –
a technikai és tudományos fejlődés, 
továbbá a nemzetközi szakértői 
vizsgálatok eredményeinek megfelelő 
figyelembevételével – rendszeresen 
felülvizsgálják és aktualizálják.

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) a radioaktív hulladékok integrált 
részletes osztályozási rendszere, amely 
kiterjed a radioaktív hulladékok 
kezelésének valamennyi szakaszára, a 
radioaktív hulladékok keletkezésétől 
kezdve elhelyezésükkel bezárólag;

Or. en

Indokolás

A Bizottság ajánlása (1999. szeptember 15.) a szilárd radioaktív hulladékok osztályozási 
rendszeréről, HL L 265., 1999.10.13., 37. o.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) leltár valamennyi meglévő kiégett 
fűtőelemről és radioaktív hulladékról, 

(1) a (-1) pontban említett osztályozási 
rendszer alapján leltár valamennyi 
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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;

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;

Or. en

Módosítás 42

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 és a karbantartás biztosítható, 
illetve a létesítménnyel kapcsolatos 
információkat hosszú távon meg lehet 
őrizni;

Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a 10. cikk (1a) bekezdésének a) 
pontjában említett költségelemzés és a 
megfelelő tartalékok kiszámításához 
igénybe vett módszerek leírása;
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Or. en

Módosítás 44

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) a 10. cikk (1a) bekezdésének b) pontja 
értelmében elkülönített eszközvagyon 
összetételével és kezelésével kapcsolatos 
döntések, valamint az érvényben lévő 
finanszírozási rendszer(ek) leírása annak 
biztosítására, hogy valamennyi 
programköltség az előre látható ütemterv 
szerint kiegyenlítésre kerülhessen.

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
15cikk – 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.

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a (42b) új preambulumbekezdést!

Módosítás 46

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 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 
Bizottságnak, amely – a szakértői 
felülvizsgálatok eredményeit összevont 
formában tartalmazó – időszakos 
jelentéseket terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. en
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INDOKOLÁS

November 3-án a Bizottság javaslatot nyújtott be egy olyan irányelvre, amely meghatározza a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének uniós jogi kereteit 
(COM(2010)618). A javaslat specifikus rendelkezéseket irányoz elő arra vonatkozólag, hogy 
a tagállamok létrehozzák nemzeti szabályozási és szervezeti rendszerüket, valamint megfelelő 
nemzeti programokat alakítsanak ki a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok –
keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó – kezelésére.

1. Az előadó üdvözli és támogatja a javaslatban megjelenő általános elképzelést

Az Európai Parlament már korábban felszólalt a radioaktív hulladékok kezelése tekintetében a 
harmonizált szabványok és az erőteljes szabályozás érdekében, nevezetesen az „Euratom-
értékelés – Az európai nukleáris politika 50 éve” című állásfoglalásában.1

E célt követve, a nukleáris biztonságról szóló irányelv 2009. júniusi elfogadása után – amely 
csupán a nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, a kiégett fűtőelemek tárolására 
szolgáló létesítményekre terjedt ki – a jelenlegi javaslat szándéka szerint összefüggő 
jogalkotási csomagot kíván létrehozni annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítható 
legyen a meglévő és jövőbeli radioaktív hulladékok kezelése, eltekintve a nukleáris energiával 
összefüggő vagy nem összefüggő alkalmazások kilátásaitól.

Az előadó üdvözli a javaslat szerkezetét, amely a nemzetközi szinten már létező elveket 
követve2 az e tekintetben legfejlettebb tagállamok által alkalmazott megközelítésre épít, és a 
felelősségteljesebb hulladékkezelést tartva szem előtt tesz javaslatot egy olyan szervezetre, 
amelyben (i) a nemzeti szervezeti rendszer alapját az egyes szereplők világosan meghatározott 
kötelezettségei és felelőssége képezi, (ii) a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó
döntéshozatali folyamat tekintetében a nemzeti programok betartandó lépcsőfokokat, 
időkereteket és egyértelműséget írnak elő, (iii) az átláthatóság és az információ, a felügyelet 
és az ellenőrzés tekintetében kiegyensúlyozott szabályok érvényesülnek.

2. Az előadó véleménye szerint – nem hátráltatva a határozatok meghozatalát – néhány 
módosításra szükség van ahhoz, hogy garantálni lehessen a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladék felelősségteljes és biztonságos kezelését.

A jelentéstervezetben szereplő – és a bizottságban helyet foglaló képviselők elé terjesztett –
módosítási javaslatokra vonatkozóan az előadó szeretné felhívni a figyelmet az alábbiakban 
vázolt prioritásokra:

 A radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek végeleges elhelyezése

(i) Az előadó úgy véli, hogy a végleges elhelyezésre vonatkozó elképzelések és műszaki 
                                               
1 Maldeikis-jelentés, 2007. május 10.
2 IAEA – A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról 

létrehozott közös egyezmény („közös egyezmény”), INFCIRC/564 (1997. december 24.), valamint a 
kifejlesztett biztonsági szabványok.
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megoldások – különösen a kiégett fűtőelemek és a magas aktivitású nukleáris hulladék 
mélyen fekvő geológiai rétegekben történő elhelyezése – csak a visszafordíthatóság elvének 
kellő mértékű figyelembevételével engedhetők meg. A cél az, hogy – amennyiben műszaki 
okok ezt szükségessé teszik vagy ha hosszú távon a kutatási eredmények jóvoltából újfajta 
technológiai megoldásokra (pl. transzmutációra) nyílik lehetőség – adott esetben hozzá 
lehessen férni és vissza lehessen nyerni a nukleáris hulladékot. Meghatározott működési és 
ellenőrzési időtartam elteltével ez nem lehet akadálya – amennyiben a jövő nemzedékei így 
határoznak – a tároló bezárásának. A visszafordíthatóság tehát – mivel a folyamatos 
ellenőrzés és tapasztalatszerzés révén bővülnek a kutatási szakaszban szerzett ismeretek –
lehetővé teszi az óvatos előrelépést a legbiztonságosabb megoldás felé. Az előadó szerint a 
visszafordíthatósági időtartam nem szól a mélyen fekvő geológiai rétegekben történő 
elhelyezésre vonatkozó végleges kormányzati döntés ellen, hanem éppen az ilyen tárolók 
társadalmi elfogadhatóságának egyik feltétele, kapcsolódva a helyszínek hosszú távú 
ellenőrzéséhez és tartós nyomon követéséhez is.

(ii) Ezenkívül az előadó számos olyan módosítást javasol a szöveghez, amelyekben 
megjelenik az a véleménye, hogy (a) az elhelyezést a nemzetközileg elfogadott biztonsági 
elvek, követelmények és módszerek szerint kell megoldani. E tekintetben fontos elemek a 
képzés, az ismeretek továbbadása és a hozzáértés szinten tartása, (b) mivel évtizedekig tartó 
műveletekről van szó, minden egyes tároló esetében megfelelő tudásmenedzsmentre van 
szükség, továbbá elő kell készíteni a hosszú távú nyomon követést is; ténylegesen 
kulcsfontosságú tényező a létesítmények felügyelete és karbantartása, valamint a környezet 
ellenőrzése a bezárás utáni időszakban, (c) a szakmai tapasztalatok cseréje és továbbadása 
szempontjából nagyon fontos a nemzetközi együttműködés, illetve a közös K+F programok is 
jelentős szerepet játszhatnak. Vagyis e tekintetben a nemzetközi „kollegiális” felülvizsgálatok 
– a bevált gyakorlatok cseréjével együtt – igen fontosak, és ezekre a tapasztalatokra a nemzeti 
programoknak építeniük kell.

 Pénzügyi források 

Az előadó itt szeretne hivatkozni az erőművek leszerelésére vonatkozó stratégiák 
finanszírozásáról szóló egyedi parlamenti állásfoglalásokra1, emlékeztetve elsősorban is a 
kérdés belső piaci dimenziójára. A Bizottság javaslata jelenlegi formájában nem eléggé 
erőteljes, mivel a tagállamok számára a megfelelő pénzügyi források garantálásának általános 
követelményén túl nem határoz meg további kötelezettségeket.
Az előadó szerint a javaslat célja annak biztosításával érhető el, hogy pénzügyi forrásokat 
különítenek el az atomerőművek leszerelésével kapcsolatos feladatokra, illetve a keletkező 
nukleáris hulladék kezelésére, pihentetésére és végleges elhelyezésére, továbbá ha ezek a 
források kellő időben rendelkezésre állnak és kezelésük átlátható módon történik.

Ezt célozzák a 10. cikk tekintetében javasolt módosítások, amelyek a következő szigorúbb – a 
nemzeti eljárásokkal összhangban alkalmazandó – követelményeket fogalmazzák meg a 
tagállamokkal szemben: költségelemzés a hulladék kezelésére vonatkozó stratégiával 

                                               
1 A „Kozloduj-program”-ról szóló, 2010. május 20-án plenáris ülésen elfogadott Harms-jelentés.
A „Nukleáris biztonság: az atomerőművek leszerelésére előirányzott pénzügyi források” című, 2005 novemberében elfogadott Harms-
jelentés.
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kapcsolatban; tartalékképzés a jövőbeli leszereléssel vagy hulladékkezeléssel összefüggő 
tevékenységek finanszírozása számára, illetve a szükséges eszközvagyon megállapítása e 
tartalékok fedezésére; a tartalékok megfelelő szintjének és az eszközvagyon kezelésének 
megfelelő ellenőrzése; független nemzeti testület által végzett ellenőrzések annak 
megállapítása céljából, hogy az említett jövőbeli tevékenységek számára előirányzott 
forrásokat csak erőmű-leszerelés vagy hulladékkezelés érdekében használják-e fel; rendszeres 
tagállami jelentések a Bizottság felé. Ezzel párhuzamosan a 14. cikkhez fűzött módosítások 
további, a nemzeti programok tartalmára vonatkozó követelményeket tartalmaznak.

 A regionális hulladékelhelyezés elősegítése

A területükön keletkezett kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék biztonságos kezelése 
tekintetében – ideértve az elhelyezést is – a tagállamok viselik a végső felelősséget. Az előadó 
megítélése szerint ennek az alapvető követelménynek a teljesítése összekapcsolható a 
radioaktív hulladék több tagállam általi közös kezelését célzó megoldások feltárásával, azzal a 
kikötéssel, hogy azok csak bizonyos szigorú és megfelelően szabályozott feltételek mellett 
működtethetők. Azzal együtt, hogy kulcsfontosságú, hogy az egyes tagállamok kidolgozzák 
saját nemzeti programjukat és végleges döntést hozzanak a kiégett fűtőelemek és a nukleáris 
hulladék vonatkozásában, az előadó úgy véli, hogy a javasolt irányelvnek – amelynek 37. 
preambulumbekezdése voltaképpen már elismeri a közös megoldás előnyeit – meg kellene 
határoznia azokat az előzetes követelményeket, amelyeknek az ilyen közös önkéntes 
projektek elindításához teljesülniük kell.
A több országot érintő együttműködésre vonatkozóan már születtek feltáró tanulmányok és 
projektek: ilyen a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség keretében jelenleg folyó, az 
atomfegyverek elterjedésének megakadályozása céljából újraindított munka1, vagy a több 
tagállamot2 tömörítő ERDO munkacsoport3 tevékenysége, melynek célja egy több tagállamot 
összefogó európai tárolóépítési szervezet megvalósíthatóságának vizsgálata. Ezek a folyó 
munkák kikövezik az utat egy olyan módszertan kidolgozása felé, amely egy biztonságos, 
veszélytelen és a társadalom által elfogadott közös mélyrétegi geológiai tárolóra vonatkozó 
elgondolás szervező elve lehet.
Az említett munkákra támaszkodva és annak tudatában, hogy a fenti elgondolás csak bizonyos 
körülmények esetén lehet megfontolásra érdemes, az előadó úgy véli, hogy ez a megoldás 
nem szolgálhat ürügyül egyes tagállamoknak arra, hogy – a jelenlegi javaslat alapján –
elhárítsák magukról a nemzeti felelősséget vagy késleltessék a hulladék kezelésére vonatkozó 
végleges döntésüket. Ugyanis – az országspecifikus megoldásokhoz hasonlóan – bármiféle 
közös vagy regionális elhelyezésre irányuló kezdeményezés lefordítható nemzeti stratégiára, 
amely széles körű társadalmi konzultációt tesz szükségessé és csak a 4. cikkben javasolt – a 
biztonsági normákra és a felelősségi körökre vonatkozó – előzetes követelmények teljesülése, 
továbbá a létesítmény működési élettartama alatti és bezárása utáni finanszírozásának 
biztosítása után indítható el.

                                               
1 „Multinacionális radioaktívhulladék-tárolók építése: infrastrukturális keret és az együttműködés lehetőségei”, 
2004. október, IAEA-TECDOC-1413. 
2 Résztvevők: Ausztria, Bulgária, Írország, Olaszország, Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia.
3 www.erdo-wg.eu
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Ezzel kapcsolatban a nukleáris hulladék határátlépéssel történő – a 2006-os irányelv alapján 
hivatalosan engedélyezett – szállításának lehetőségét továbbra is a 4. cikk rendelkezéseiben 
kell szabályozni.

 A nyilvánosság tájékoztatása és bevonása 
Az előadó véleménye szerint alapvetően fontos, hogy a nemzeti programok kidolgozása és 
felülvizsgálata a nyilvánossággal kialakított konszenzus útján, a 2003/35/EK irányelvnek1

megfelelően történjen. A nyilvánosság részvétele egyetértés kialakulásához és 
elkötelezettséghez vezet, ami a radioaktív hulladék kezelésére irányuló stratégiák társadalmi 
elfogadását eredményezi.

A 12a. (új) cikk specifikus rendelkezéseket tartalmaz.
Ezenkívül egyéb részletező módosítások is csatlakoznak a szöveghez, így az eredetileg a 8. 
cikkben szereplő „biztonsági elemzésre” vonatkozó módosítások, amelyek az érintett 
rendelkezéseket – az irányelv céljával összhangban levő átfogalmazásban – átteszik a 
megfelelő cikkekbe: a fogalommeghatározások közé és az engedély birtokosáról szóló 7. 
cikkbe.

*    *

*

                                               
1 A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről szóló, 2003. 
május 26-i 2003/35/EK irányelv (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.).


