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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az EU-ban csak akkor lehetne engedélyezni a gáz- és olajmezők 
feltárását, ha az adott cégek megfelelő katasztrófatervvel rendelkeznek, és elegendő anyagi 
eszköz áll rendelkezésükre az esetleges környezeti katasztrófák következményeinek 
kezelésére. A petíció benyújtója azt olvasta, hogy Franciaország egy atomerőművet 
szándékozik felépíteni és működtetni a tengeren. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy
szálljon szembe ezzel a tervvel, mert baleset esetén beláthatatlanok lennének a 
következmények.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az EU által tett energiaügyi intézkedések „nem befolyásolhatják a tagállamok 
jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem 
befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és 
energiaellátásuk általános szerkezetét.” Ezért a tagállamokra hárul annak eldöntése, hogy a 
nukleáris energia mellett vagy ellen teszik-e le voksukat. Az EUMSZ 225. cikke szerinti – a 



PE486.004v01-00 2/4 CM\896448HU.doc

HU

Bizottságot e területen javaslat előterjesztésére felkérő – európai parlamenti 
kezdeményezésnek tiszteletben kell tartania ezt a korlátozást. Az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 11. cikkének (4) bekezdése szerinti polgári kezdeményezés szintén az 
Európai Bizottság „hatáskörén belüli” területekre korlátozódik.

Az Euratom-Szerződés mint lex specialis alapján az Európai Bíróság a C-29/99. sz. ügyben 
hozott ítéletében elismerte a sugárvédelem és a nukleáris biztonság közötti szoros kapcsolatot. 
E nukleáris biztonság terén elismert hatáskörre alapozva (az Euratom-Szerződés 31. cikke) a 
Tanács elfogadta a nukleáris biztonságról szóló irányelvet1, amelyet 2011. július 22-ig kellett 
átültetni. Ez az irányelv elsősorban a rendelkezésre álló főbb nemzetközi eszközök –
nevezetesen a nukleáris biztonságról szóló egyezmény és a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) által kidolgozott biztonsági alapelvek – nukleáris biztonságra vonatkozó 
elismert elveinek közösségi jogszabályokban való rögzítésére támaszkodik. A nukleáris 
hulladékokról szóló irányelvet2 2011. július 19-én, azonos jogalapon fogadták el. Mindkét 
irányelv azon különleges szabálycsomag része, amely az alapvető biztonsági előírásokról 
szóló irányelv3 égisze alatt részletesebben szabályozza a sugárvédelem egy bizonyos 
vetületét.

Ez azonban nem változtatja meg a tagállamok és az Európai Unió/Európai Atomenergia-
közösség közötti alapvető hatáskörmegosztást, amelynek értelmében az Európai Bizottság 
nem engedélyezheti atomerőművek létesítését a tagállamokban, illetve nem határozhat azok 
élettartamáról. A tagállamoknak kell kialakítaniuk és fenntartaniuk a nukleáris biztonságra 
vonatkozó nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti rendszert (vö.: a nukleáris 
biztonságról szóló irányelv 4. cikke). E rendszeren belül a tagállamoknak egy független 
nukleáris biztonsági szabályozó hatóságot kell létrehozniuk és fenntartaniuk, amelynek 
hatásköre és erőforrásai kiterjednek a hatósági végrehajtási intézkedések meghozatalára, 
beleértve a nukleáris létesítmények üzemeltetésének felfüggesztését is (5. cikk (3) bekezdés 
d) pont).

Amennyiben az atomerőművek tengerfenéken (a tagállamok felségvizein, azaz 12 tengeri 
mérföldön belül, amint azt az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének4 – amelynek 
valamennyi uniós tagállam és az Európai Unió is részes fele – 2. és további cikkei is 
meghatározzák) történő megépítésére vonatkozó tervek megvalósulnak, az üzemeltetőnek és a 
tagállami szabályozó hatóságnak e hatásköröknek megfelelően kell garantálnia a nukleáris 
biztonságot, ahogy a hagyományos, szárazföldi atomerőművek esetében is. Továbbá 
Franciaországnak és valamennyi tagállamnak, amelyek az Atlanti-óceán északkeleti körzete 
tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény5), valamint a 
hajókról és légi járművekről való hulladéklerakással okozott tengerszennyezés megelőzéséről 

                                               
1 A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról [HL L 172., 2009.7.2., 18–22. o.]
2 A Tanács irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról [HL L 199., 2011.8.2., 48–56. o.]
3 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
[HL L 159., 1996.6.29., 1–114. o.]
4 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
5 http://www.ospar.org/
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szóló egyezmény1 részes felei, tiszteletben kell tartania az említett egyezmények alapján a 
tengeri környezet védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket.

A petíció benyújtója által is említett tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre részben a 
meglévő uniós jogszabályok irányadók, így például a 94/22/EK irányelv2, a 85/337/EGK 
irányelv („KHV-irányelv”)3 és a 92/91/EK irányelv4. Annak érdekében, hogy minden uniós 
országban tovább szigorítsa a létező biztonsági és környezetvédelmi előírásokat, az Európai 
Bizottság ágazatspecifikus uniós rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő 2011 
októberében5. A tengeri biztonságra vonatkozó bevált nemzetközi gyakorlatok alapján a 
rendelet a balesetmegelőzés, a balesetkezelés és a környezeti felelősség terén jelentős 
célorientált szakpolitikákat vezet be, amelyek a részletes szabványos eljárások mechanikus 
teljesítése helyett inkább a konkrét kockázatok elhárítására szolgálnak. Amennyiben azt a 
Tanács és az Európai Parlament elfogadja, e rendelet arra kötelezi a tengeri olaj- és gázipari 
vállalkozásokat, hogy előzetesen kidolgozzanak egy súlyos vészhelyzetekről szóló jelentést, 
amely biztonsági és környezeti kockázatértékelést, valamint létesítményspecifikus 
vészhelyzeti tervet is magában foglal. Ez egyúttal erősítené a határokon átnyúló vészhelyzet-
elhárítást és a nyilvánosság részvételét, valamint kiterjesztené az üzemeltetőknek a 
vízminőség szempontjából okozott környezeti károkra vonatkozó felelősségét a felségvizekről 
az uniós tagállamok kizárólagos gazdasági övezetein belül elterülő tengervizek egészére.

Következtetés

A nukleáris biztonság a legfőbb prioritás az Európai Bizottság számára. 

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a jelenlegi jogi keret alapján – amely őt a 
Szerződések őreként kötelezi – az (EUMSZ által szabályozott) energiapolitikával kapcsolatos 
döntések, illetve az (Euratom-Szerződés által szabályozott) nukleáris politikával kapcsolatos 
döntések tagállami szintről uniós szintre történő átruházása ezen a ponton aligha lenne 
sikeres. A nukleáris biztonságra vonatkozó hatályos jogi keret a tagállamokra és a nemzeti 
szabályozó hatóságokra ruházza a felelősséget, így nekik kell biztosítaniuk az európai (és a 
nemzetközi) kötelezettségek tiszteletben tartását. Mindazonáltal az európai nukleáris 
biztonsági keret felülvizsgálatának lehetőségére vonatkozó következtetések levonására a 
stressztesztek, és különösen a szakértői értékelések eredményeinek ismeretében kerül majd 
sor.

A tengeri olaj- és gázkitermelés terén a balesetek megelőzésének és kezelésének feladata –
tagállami felügyelet mellett – a tengeri olaj- és gázipari szereplőkre hárul. A Bizottság 

                                               
1 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről
3 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról.
4 A Tanács 1992. november 3-i 92/91/EGK irányelve az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő 
kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának 
minimumkövetelményeiről
5 COM(2011) 688 végleges, a tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek 
biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
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javaslatot terjesztett elő a súlyos balesetekre vonatkozó biztonsági előírások Unió-szerte 
történő szigorítása érdekében, azonban nem helyezi kilátásba az iparág, a nemzeti hatóságok, 
illetve az Unió felelősségi körének módosítását.


