
PR\873936HU.doc PE469.877v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0046(NLE)

9.8.2011

*
JELENTÉSTERVEZET
az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011/0072) – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jan Březina



PE469.877v01-00 2/13 PR\873936HU.doc

HU

PR_NLE-CN_art55am

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 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

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre 
vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
(NLE)

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011/0072)),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0077/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Ellenőrző 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

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hetedik Euratom-keretprogramban 
három jelentős európai együttműködési 
kezdeményezés indult útjára a nukleáris 
tudomány és technológia területén: az 
atomenergia fenntartható hasznosításával 
foglalkozó technológiai platform 
(Sustainable Nuclear Energy Technology 
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Platform – SNETP), a geológiai 
hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglalkozó technológiai 
platform (Implementing Geological 
Disposal Technology Platform – IGDTP) 
és az alacsony sugárdózisokra vonatkozó 
európai multidiszciplináris kezdeményezés 
(Multidisciplinary European Low-Dose 
Initiative – MELODI). Az SNETP és az 
IGDTP is összhangban áll a SET-terv 
célkitűzéseivel. 

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az európai fenntartható atomipari 
kezdeményezés (ESNII) célja, hogy 
hozzájáruljon a zárt üzemanyag-ciklusú, 
IV. generációs gyorsneutronos reaktorok
2040-ig történő üzembe helyezéséhez. A 
kezdeményezés három jelentős projektet 
tartalmaz: a (nátriumhűtésű) ASTRID 
prototípust, a (gázhűtésű) ALLEGRO 
demonstrátort és az (ólomhűtésű) 
MYRRHA technológiai kutatóreaktort.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A keretprogramnak (2012–2013) 
hozzá kell járulnia a SET-terv 
megvalósításához. Tevékenységei során 
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figyelembe kell vennie a nukleáris 
energiával foglalkozó három európai 
technológiai platform, az SNETP, az 
IGDTP és a MELODI stratégiai kutatási 
menetrendjét. 

Or. en

Indokolás
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 2012 és 2013 közötti időszakban folytatandó kutatási és 
képzési tevékenységek, illetve az Euratom hetedik keretprogramjában elindított három nagy 
európai együttműködési kezdeményezés, vagyis a SET-tervbe tartozó európai fenntartható 
atomipari kezdeményezés (ideértve az atomenergia fenntartható hasznosításával foglalkozó 
technológiai platformot (SNETP) és a geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglalkozó technológiai platformot (IGDTP)) és az alacsony sugárdózisokra 
vonatkozó európai multidiszciplináris kezdeményezés (MELODI) közötti összhangra. 

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IB cím –Célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szilárd tudományos és műszaki alapokat 
teremteni a hosszú felezési idejű radioaktív 
hulladék biztonságosabb kezelésére 
vonatkozó gyakorlat fejlődésének 
felgyorsítása érdekében, ösztönözni 
különösen a nukleáris energia biztonságos, 
erőforrás- és költséghatékony 
hasznosítását, és megbízható és 
társadalmilag elfogadott rendszert 
biztosítani az embernek és a környezetnek 
az ionizáló sugárzással szembeni 
védelmére. 

Szilárd tudományos és műszaki alapokat 
teremteni a hosszú felezési idejű radioaktív 
hulladék biztonságosabb kezelésére 
vonatkozó gyakorlat fejlődésének 
felgyorsítása érdekében, ösztönözni 
különösen a nukleáris energia biztonságos, 
erőforrás- és költséghatékony 
hasznosítását, és megbízható és 
társadalmilag elfogadott rendszert 
biztosítani az embernek és a környezetnek 
az ionizáló sugárzással szembeni 
védelmére. Az elavult rendszerek 
leszerelésekor különösen oda kell figyelni 
a hosszú felezési idejű hulladékokra.

Or. en
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – IB cím –Tevékenységek – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Humánerőforrás és képzés (5) Humánerőforrás és képzés

A tudományos szakértelem és munkaerő-
kapacitás megtartásának és további 
fejlesztésének támogatása annak 
biztosítása érdekében, hogy a nukleáris 
ágazatban hosszú távon megfelelően 
képzett kutatók, mérnökök és más 
alkalmazottak álljanak rendelkezésre.

Az Unió nukleáris függetlenségének 
fenntartása érdekében folyamatosan 
támogatni kell a képzett munkaerő 
megtartását és továbbképzését.
Kulcsfontosságú, hogy megtartsuk az 
Unió nukleáris szakembereit, mivel a 
nukleáris energia kulcsfontosságú 
szerepet játszik majd az EU 
energiamixében, ideértve a leszerelési és a 
hosszú felezési idejű hulladékokkal 
kapcsolatos kezelési tevékenységeket is.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – II cím –Tevékenységek – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Nukleáris védelem: a Közösség által 
vállalt kötelezettségek teljesítésének 
további támogatása különösen az 
üzemanyagciklushoz kapcsolódó 
berendezések ellenőrzési módszereinek 
fejlesztése, a kiegészítő jegyzőkönyv 
végrehajtása (ideértve a környezeti 
mintavételezést is), az integrált biztosítéki 
rendszer alkalmazása, valamint a nukleáris 
és a radioaktív anyagoknak az illegális 
kereskedelemmel összefüggő eltérítésével 
kapcsolatos megelőző tevékenység 
(ideértve a nukleáris kriminalisztikát is) 
területén.

3. Nukleáris védelem: a Közösség által 
vállalt kötelezettségek teljesítésének 
további támogatása különösen az 
üzemanyagciklushoz kapcsolódó 
berendezések ellenőrzési módszereinek 
fejlesztése, a kiegészítő jegyzőkönyv 
végrehajtása (ideértve a környezeti 
mintavételezést is), az integrált biztosítéki 
rendszer alkalmazása, valamint a nukleáris 
és a radioaktív anyagoknak az illegális 
kereskedelemmel összefüggő eltérítésével 
kapcsolatos megelőző tevékenység 
(ideértve a nukleáris kriminalisztikát is) 
területén. Olyan monitoring eszközöket 
kell alkalmazni, amelyek képesek 
valamennyi polgári célú nukleáris 
tevékenység nyomon követésére, ideértve a 
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radioaktív anyagok szállítási műveleteinek 
vagy tárolási helyének ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Együttműködésen alapuló projektek 1. Együttműködésen alapuló projektek

Különböző országok résztvevőiből álló 
konzorciumok által végrehajtott olyan 
kutatási projektek támogatása, amelyek új 
tudás, új technológia, termékek vagy közös 
kutatási célú erőforrások létrehozására 
irányulnak. A projektek mérete, tárgya és 
belső szervezete kutatási területtől és 
témától függően változhat. A projektek a 
kis- és közepes méretű, célzott kutatási 
cselekvésektől a nagyobb, egy adott 
célkitűzés elérése érdekében jelentős 
mennyiségű forrást mozgósító integráló 
jellegű projektekig változhatnak. A 
projektek munkaterveiben szerepelnie kell 
a kutatók képzéséhez és pályafutásának 
fejlesztéséhez szükséges támogatásnak is.

Különböző országok résztvevőiből álló 
konzorciumok által végrehajtott olyan 
kutatási projektek támogatása, amelyek új 
tudás, új technológia, termékek vagy közös 
kutatási célú erőforrások létrehozására 
irányulnak. A projektek mérete, tárgya és 
belső szervezete kutatási területtől és 
témától függően változhat. A projektek a 
kis- és közepes méretű, célzott kutatási 
cselekvésektől a nagyobb, egy adott 
célkitűzés elérése érdekében jelentős 
mennyiségű forrást mozgósító integráló 
jellegű projektekig változhatnak. A 
projektek munkaterveiben szerepelnie kell 
a kutatók képzéséhez és pályafutásának 
fejlesztéséhez szükséges támogatásnak is. 
A szabványosítási tevékenységeket a 
projektek munkaprogramja tartalmazza 
majd.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Koordinációs és támogatási cselekvések 3. Koordinációs és támogatási cselekvések
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Kutatáskoordináló és kutatástámogató 
tevékenységek (hálózatba szervezés, 
cserék, transznacionális hozzáférés 
biztosítása kutatási infrastruktúrához, 
tanulmányok, konferenciák, új 
infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott
hozzájárulás stb.), valamint a 
humánerőforrás fejlesztése céljából 
végrehajtott tevékenységek (hálózatba 
szervezés, képzési rendszerek felállítása 
stb.) támogatása. Ilyen cselekvések 
pályázati felhívás közzététele nélkül is 
végrehajthatók.

Kutatáskoordináló és kutatástámogató 
tevékenységek (hálózatba szervezés, 
cserék, transznacionális hozzáférés 
biztosítása kutatási infrastruktúrához, 
tanulmányok, konferenciák, részvétel a 
szabványügyi testületekben, új 
infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott 
hozzájárulás stb.), valamint a 
humánerőforrás fejlesztése céljából 
végrehajtott tevékenységek (hálózatba 
szervezés, képzési rendszerek felállítása 
stb.) támogatása. Ilyen cselekvések 
pályázati felhívás közzététele nélkül is 
végrehajthatók.

Or. en
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2011. március 7-én adta ki azt a jogalkotási csomagot, amely javaslatokat 
tartalmaz az Euratom nukleáris kutatásokkal és képzéssel kapcsolatos tevékenységeinek 2012. 
és 2013. évi folytatásáról. 
A jogalkotási csomagot a keretprogramról szóló tanácsi határozattervezet, közvetlen és 
közvetett cselekvésekre irányuló egyedi programok, valamint azok a szabályok alkotják, 
amelyek azt határozzák meg, hogy a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek miként 
vehetnek részt a keretprogram cselekvéseiben, és hogyan kerüljön sor a kutatási eredmények 
terjesztésére. 

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

A jogalkotási csomag célja az Euratom hetedik keretprogramja részeként (2007–2011) a 
nukleáris területen végzett kutatási és fejlesztési tevékenységek további támogatása. A 
javaslatok csupán két évet fednek le (2012–2013), összhangban a jelenlegi pénzügyi kerettel 
(2007–2013), illetve az EU hetedik keretprogramjának időkeretével (2007–2013). 
Az Euratom által nyújtott társfinanszírozásra támaszkodó kutatás nagy szerepet játszik az 
atommaghasadáson alapuló energiatermelés és az ionizáló sugárzás más ipari és gyógyászati 
alkalmazásai biztonságosságának, illetve erőforrás-felhasználási és költséghatékonyságának 
növelésében, míg egyes kutatási programok fontos kezdeményező szerepet töltenek be az 
európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) alapján 2010-ben elindított hat európai 
ipari kezdeményezés egyikében, a tevékenységét a közelmúltban megkezdő európai 
fenntartható atomipari kezdeményezésben (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative 
– ESNII). 
Az Euratom-keretprogramra vonatkozó javaslatok egyértelműen kapcsolódnak az Európa 
2020 és az Energia 2020 stratégiában kitűzött célokhoz. A program az innovatív Unióra 
vonatkozó kiemelt kezdeményezés megvalósításához a kereskedelmi hasznosítás előtti kutatás 
támogatásával, valamint a kutatóhelyek és az ipar közötti technológiaátadás folyamatának 
elősegítésével, az erőforrás-hatékony Európára vonatkozó kiemelt kezdeményezés 
megvalósításához pedig az atomenergia fenntarthatóságának nagyarányú növelésével járul 
hozzá. Az Euratom-keretprogram számos területen hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a 
foglalkoztatás bővítéséhez azáltal, hogy valamennyi tevékenységében hangsúlyt helyez a 
szakemberek képzésére, növeli a meglévő atomipar versenyképességét, és – kiemelten a 
fúziós energia területén – új, csúcstechnológiát képviselő ágazatot hoz lére.

2. Az előadó az alábbi, prioritást élvező témaköröket emeli ki:

 Fukusima következményei
Az előadó úgy véli, hogy a fukusimai katasztrófát követően Európának nem kevesebb 
nukleáris kutatásra és fejlesztésre van szüksége, hanem többre. Függetlenül attól, hogy egyes 
tagállamok a nukleáris energia fokozatos felszámolása mellett döntöttek, európai szinten 
fontos továbbvinni a nukleáris jellegű kutatási és fejlesztési tevékenységeket annak 
érdekében, hogy fokozni lehessen az atommaghasadás biztonságosságát, működtetni lehessen 
a meglévő létesítményeket, gondoskodni lehessen a hulladékkezelésről, a leállítással és 
leszereléssel kapcsolatos tennivalókról, valamint a nukleáris sugárzás egyéb, ipari és orvosi 
felhasználásáról, illetve a nukleáris biztonság fokozásáról (nukleáris biztosítékok, 
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nonproliferáció, valamint az illegális kereskedelem és a nukleáris bűnözés elleni küzdelem).

A közös európai nukleáris kutatás és fejlesztési alapvető fontosságú az európai 
versenyképesség és a gazdasági növekedés fokozása, valamint a tudományos kiválóság 
szempontjából. A megfelelő koordináció és a tudásmegosztás bebizonyíthatná, hogy a 
balesetekhez kapcsolódó jelenségek jobb megértését követően a kutatási és fejlesztési 
eredményeket hatékonyan alkalmazzák az atomerőművekben. A biztonságra összpontosító 
Euratom-program tehát a feltörekvő (elsősorban ázsiai) gazdaságok folytatódó gyors 
fejlődésével együttesen értékes lehet az európai, orosz és amerikai nukleáris programok 
számára. Ez adott esetben hatalmas piacokat jelenthet a nukleáris ipar számára, mivel az 
európai nukleáris ipar élvezi majd az Euratom-cselekvések és -programok támogatását annak 
érdekében, hogy visszaszerezze hitelességét a létesítmények biztonsági szintjét illetően.

 Az atommaghasadás terén végzett kutatások
A nukleáris energia jelentős szerepet játszik az európai stratégiai energiatechnológiai tervben 
(SET-terv) rögzített célok (a széndioxid-kibocsátás csökkentése, az ellátás biztonságának 
fokozása, a világ bizonytalan régióiból származó energiaforrásoktól való függőség 
csökkentése, az ipari versenyképesség fokozása) elérésében. Jelenleg Európa 
energiafelhasználásának egyharmadát atommaghasadásból fedezzük.

Az előadó hangsúlyozza a Közös Kutatóközpont (JRC) nukleáris tevékenységeinek 
fontosságát a biztosítéki rendszer és a nonproliferáció, a hulladékkezelés, a nukleáris 
létesítmények és az üzemanyagciklus biztonsága, a környezeti radioaktivitás és a 
sugárvédelem területén. E cél eléréséhez folyamatosan naprakészen kell tartani az 
ismereteket, a készségeket és a szaktudást annak érdekében, hogy az atomreaktorok 
biztonsága és a nukleáris védelem területén a megkívánt, legkorszerűbb szakértelem álljon 
rendelkezésre. A JRC által tervezett valamennyi cselekvést a legmagasabb szinten kell 
tartani.

Az előadó az európai fenntartható atomipari kezdeményezéssel (ESNII) összhangban alapvető 
fontosságúnak tartja olyan új technológiák kifejlesztését, mint például a IV. generációs 
gyorsneutronos reaktorok. A mai nukleáris rendszerek az urániumforrásokban rejlő potenciál 
1%-át sem használják ki. A biztonságosabb és hatékonyabb IV. generációs rendszerek révén 
az urániumforrások mintegy ötvenszer hatékonyabban használhatók fel, és több ezer évre 
elegendők lesznek, csökkentve ezáltal a radioaktív hulladék mennyiségét és elérve, hogy a 
nukleáris energia hosszú távon járulhasson hozzá az alacsony széndioxid-kibocsátású 
gazdaság kialakításához.

 Az atommagfúzió terén végzett kutatások
Az előadó szerint az ITER (Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor) egyértelmű 
európai hozzáadott értéket felmutató projekt, amely a kutatás és az innováció terén jelentős 
továbbgyűrűző hatásokkal járhat. Az ITER kutatási projekt azért is fontos, mert ez Európa 
egyik lehetséges jövőbeni energiaforrása, amely biztonságos, fenntartható, környezeti 
szempontból felelős és gazdaságilag is életképes, finanszírozását ezért nem szabad 
megszakítani. 

Fontos biztosítani a finanszírozást az ITER és az hozzá kapcsolódó kutatási és fejleszti 
programok számára, ideértve a JET létesítményt, amely a nagy-britanniai Culham Science 
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Centre-ben található, és jelenleg a világ legnagyobb Tokamak-létesítménye. A JET 
létfontosságú elem az ITER sikere és költséghatékonysága szempontjából (az ITER-ben 
felhasznált anyagok és alkotóelemek közül sokat a JET-ben tesztelnek). A JET jelenlegi 
szerződése az év végén lejár, új szerződés pedig csak a 2012–2013-as Euratom-keretprogram 
elfogadása után köthető.  Mindezek fényében egyértelműen fontos biztosítani, hogy a JET 
2012-ben is finanszírozáshoz jusson, és ezt mihamarabb jelezni is kell.

 A fúzió és a hasadás közötti egyensúly
Az előadó úgy véli, hogy – bár nyilvánvalóan továbbra is támogatni kell a fúziós 
energiatermelést – ez a módszer legkorábban az évszázad végén juthat el a kereskedelmi 
üzemeltetés fázisába.  Ezzel szemben az atommaghasadáson alapuló energiatermelés már 
kereskedelmi szinten is bizonyította megbízhatóságát, a IV. generációhoz hasonló új 
rendszerek pedig az energiaigény nagyobb biztonsággal, fokozott forráshatékonysággal és 
kevesebb hulladéktermeléssel járó kielégítésével kecsegtetnek a 2050-ig, majd 2100-ig tartó 
időszakra tekintve. 

Az atommaghasadással foglalkozó szakemberek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a 
fúziós kutatások több területéhez is, és a helyzet fordítva is igaz, hiszen a hasadáson alapuló 
IV. generációs rendszerek feltételezik az ITER-hez vagy a fúziós erőművekhez hasonló 
technológiai megoldások alapos ismeretét. Szem előtt tartva a hasadással és a fúzióval 
kapcsolatos kutatások közötti szinergiákat, a jövőbeni keretprogramokon belül folytatni kell a 
kutatásokat, illetve megfelelő módszereket kell kialakítani a két terület szakembereinek közös 
kutatási lehetőségeinek azonosítására és ösztönzésére.


