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1 Európai Bizottság 2008; A Bizottság belső munkadokumentuma, a nukleáris biztonsági közösségi 
keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi (Euratom) irányelvre irányuló javaslatot kísérő dokumentum, SEC 
(2008) 2892, 2008. január 26.

RÖVID INDOKOLÁS

A közzétett irányelvtervezet kijelenti, hogy „a célkitűzése egyfelől olyan keretrendszer 
meghatározása, amelynek révén a nukleáris biztonság a Közösségben megteremthető, 
fenntartható és szintje folyamatosan emelhető, másfelől a szabályozó testületek szerepének b
ővítése”. A javaslat azonban nem kíván bevezetni olyan hatásköröket, amelyek lehetővé tennék 
e cél elérését, és nincs hozzáadott biztonsági értéke.

A bizottsági javaslat egy évtizeden belül a harmadik kísérlet a nukleáris biztonságra vonatkozó 
új szabályok bevezetésére. Az első, 2002. novemberi javaslat a következőket jelentette ki:

„A sugárvédelemre vonatkozó közösségi célok elérése érdekében (…) létfontosságú, hogy első
szakaszként a nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó alapvető kötelezettségeket és 
általános elveket határozzák meg (…). Ezt egy későbbi szakaszban közös szabványok és ellen
őrzési mechanizmusok létrehozásával egészítik ki a magas szintű biztonság biztosítása 
érdekében (…)”.

Amit azonban 2002-ben létfontosságúnak tartottak, az ma lényegtelennek tűnik. A 2003-as 
felülvizsgálatok során az alapvető kötelezettségek és közös szabványok bevezetésére 
vonatkozó követelményt elhagyták, és a helyére a közös nukleáris biztonsági elvek 
betartásának – különösen többek között egy közösségi ellenőrzési rendszer révén történő – 
biztosítására irányuló közösségi mechanizmusokat léptettek.

A legutóbbi, irányelvre irányuló javaslat azonban kizárja ezt a mechanizmust, és nem lesz 
közösségi ellenőrzés. Ehelyett az irányelvtervezet mindössze a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség nukleáris biztonságról szóló egyezményének (CNS) követelményeit juttatja 
érvényre. A fentiek csak a nukleáris ágazat helyzetéről szóló éves jelentés közzétételét és a 
jelentésnek az egyezmény más részes felei általi szakértői felülvizsgálatát írják elő. Az atomer
őműveket üzemeltető tagállamok közül már mindegyik részes fele az egyezménynek. A 
Bizottság nem szolgáltat példákat arról, hogy valamely uniós tagállam nem teljesítette az 
egyezményből fakadó kötelezettségeit.

A jelenlegi tervezetet a legfőbb bírálat amiatt éri, hogy csak a jogalkotás kedvéért javasol 
jogszabályt, és nem hoz létre további biztonsági követelményeket. Ezt az álláspontot még a 
Bizottság hatásvizsgálati testülete is felvetette, amely kétszer adott hangot aggodalmának 
amiatt, hogy az irányelvnek nincs hozzáadott értéke.

Az EU-ban alkalmazott nukleáris biztonsági szabványokkal és gyakorlatokkal kapcsolatban 
vannak valós és indokolt aggodalmak. Általános tendenciaként megfigyelhető, hogy a nukleáris 
létesítmények biztonsági színvonala csökken, amikor a tervezett élettartamuk végéhez 
közelednek. A Bizottság megállapítása szerint „az EU-ban jelenleg működő atomerőművek 
közül sok még 2030 előtt el fogja érni az eredetileg tervezett élettartama végét”1. Ennélfogva 
ténylegesen szükség van a nukleáris kockázatok csökkentését elősegítő intézkedésekre.
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A hatályos nemzetközi egyezményre vonatkozó, vitatható értékű végrehajtási mechanizmus 
bevezetése helyett az irányelvtervezetnek olyan mechanizmust kell javasolnia, amely közös 
biztonsági szabványokat vezet be és juttat érvényre, amely szabványok a legmodernebb vagy 
az elérhető legjobb technológiák, gyakorlatok és szabályrendszerek bevezetését írja elő az EU-
ban működő összes nukleáris létesítményben.  Csak ekkor lehetnek az uniós polgárok biztosak 
abban, hogy az illetékesek a nukleáris balesetek kockázatának csökkentése érdekében 
megtettek minden tőlük telhetőt. Ha ezt nem érik el, akkor az irányelvet nem szabad elfogadni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Bevezető hivatkozás bevezető címsora

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Or. en

Indokolás

Az utóbbira vonatkozó döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai 
Parlament, mint társjogalkotó teljes mértékű bevonását.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
-1 bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre és különösen annak 
175. cikke (1) bekezdésére,

Or. en
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Indokolás

A javasolt irányelvben meghatározott nukleáris biztonság kettős célt követ, úgymint az emberi 
egészség védelmét („munkavállalók, lakosság”) és a környezetvédelmet („levegő, víz és 
talaj”). Az Euratom-Szerződés azonban nem nyújt jogalapot környezetvédelmi jogszabályok 
elfogadására. Helyette az EKSz.175. cikkének (1) bekezdése nyújtja a jogalapot. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére1,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
251. cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően1,

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelvben meghatározott nukleáris biztonság kettős célt követ, úgymint az emberi 
egészség védelmét („munkavállalók, lakosság”) és a környezetvédelmet („levegő, víz és 
talaj”). Az Euratom-Szerződés azonban nem nyújt jogalapot környezetvédelmi jogszabályok 
elfogadására. Helyette az EKSz.175. cikkének (1) bekezdése nyújtja a jogalapot. Az utóbbira 
vonatkozó döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai Parlament, 
mint társjogalkotó teljes mértékű bevonását.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) Noha a hatályos alapvető biztonsági el
őírások által létrehozott sugárvédelmi 
rendszer biztosítja a lakosság egészségének 
nagyfokú, jelenlegi tudományos ismereteink 
szerinti védelmét, ezt a továbbiakban ki kell 
egészíteni annak érdekében, hogy a 
nukleáris biztonsági létesítmények magas 
szintű biztonsága fenntartható, fokozható 
és folyamatosan javuló legyen. A biztonság 
magas szintjének a tervezéstől a leállításig 
történő fenntartása elengedhetetlen feltétele 
a Szerződés 2. cikkének b) pontjában 
meghatározott egészségvédelmi célkit
űzések maradéktalan teljesülésének. E 
célból fenn kell tartani a radiológiai 
kockázatok elleni hatékony védelmet, és 
meg kell akadályozni a radiológiai 
következményekkel fenyegető baleseteket.

(5) Noha a hatályos alapvető biztonsági el
őírások által létrehozott sugárvédelmi 
rendszer biztosítja a lakosság egészségének 
nagyfokú, jelenlegi tudományos ismereteink 
szerinti védelmét, ezt a továbbiakban ki kell 
egészíteni annak érdekében, hogy a 
nukleáris biztonsági létesítmények magas 
szintű biztonsága fenntartható, fokozható 
és folyamatosan javuló legyen. A biztonság 
magas szintjének a tervezéstől a leállításig 
történő fenntartása elengedhetetlen feltétele 
az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés 2. cikkének b) 
pontjában meghatározott egészségvédelmi 
célkitűzések és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 174. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított magas szintű
környezetvédelem maradéktalan 
teljesülésének. E célból fenn kell tartani a 
radiológiai kockázatok elleni hatékony 
védelmet, és meg kell akadályozni a 
radiológiai következményekkel fenyegető
baleseteket.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelvben meghatározott nukleáris biztonság kettős célt követ, úgymint az emberi 
egészség védelmét („munkavállalók, lakosság”) és a környezetvédelmet („levegő, víz és 
talaj”). Az Euratom-Szerződés azonban nem nyújt jogalapot környezetvédelmi jogszabályok 
elfogadására. Helyette az EKSz.175. cikkének (1) bekezdése nyújtja a jogalapot. Az utóbbira 
vonatkozó döntéshozatali eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai Parlament, 
mint társjogalkotó teljes mértékű bevonását.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett, 
nukleáris biztonságra vonatkozó közösségi 
célok elérése érdekében létfontosságú, 
hogy első szakaszként ebben a 
keretirányelvben a nukleáris 
létesítmények biztonságára vonatkozó 
alapvető kötelezettségeket és általános 
elveket határozzák meg. Egy későbbi 
szakaszban mindezt közös szabványok és 
ellenőrzési mechanizmusok elfogadásával 
kell kiegészíteni, amelyeket a Nyugat-
európai Nukleáris Hatóságok 
Szövetségének (WENRA) kell kidolgozni a 
nukleáris biztonsággal és 
hulladékkezeléssel foglalkozó európai 
magas szintű munkacsoporttal szoros 
együttműködésben és az Európai 
Parlamenttel konzultálva a legmagasabb 
szintű biztonság garantálása érdekében, 
amely figyelembe veszi a legújabb 
technológiai fejlesztéseket, és amelyet 
„csúcstechnológiának” lehet nevezni.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Ezen irányelv célja a nukleáris biztonság 
Közösségen belüli elérése, fenntartása és 
szintjének folyamatos emelése, továbbá a 
nemzeti szabályozó testületek szerepének b
ővítése.

(1) Ezen irányelv célja a nukleáris biztonság 
Közösségen belüli elérése, fenntartása és 
szintjének folyamatos emelése, továbbá a 
nemzeti szabályozó testületek szerepének b
ővítése, a nukleáris létesítmények magas 
szintű biztonságát garantáló alapvető
kötelezettségek és általános elvek 
megállapítása, valamint közös biztonsági 
szabványok elfogadásához szükséges keret 
létrehozása révén.

Or. en

Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [három évvel a 
hatályba lépést követően], majd ezt követ
ően három évenként jelentést nyújtanak be 
a Bizottsághoz ennek az irányelvnek a 
végrehajtásáról. Az első jelentés alapján a 
Bizottság jelentést tesz a Tanácsnak az 
irányelv végrehajtása terén elért haladásról, 
és a jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatokat is csatol.

A tagállamok legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv hatálybalépését követően, majd ezt 
követően évente jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak az ezen irányelv értelmében 
fennálló kötelezettségeik teljesítése 
érdekében hozott intézkedésekről és a 
területükön található nukleáris 
létesítmények biztonsági helyzetéről.

A Bizottság kétévente az ezen irányelv 
alkalmazásáról és a Közösségben fennálló 
nukleáris biztonsági helyzetről szóló, a 
tagállamok által benyújtott jelentéseken 
alapuló jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. 

Or. en
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Indokolás

A nukleáris létesítmények legmagasabb szintű biztonságának elérése érdekében ez a 
keretirányelv alapvető kötelezettségek és általános elvek megállapítására irányul, amelynek 
alapján közös biztonsági szabványokat fognak elfogadni ezen irányelv felülvizsgálatakor a 
hatálybalépését követő két éven belül. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk

Felülvizsgálat
A tagállamok által a 11. cikk értelmében 
benyújtott első jelentés alapján a 
Bizottság két évvel az ezen irányelv 
hatálybalépését követően kötelező
biztonsági szabványok elfogadására 
irányuló javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

A fenti kötelező biztonsági szabványok a 
Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok 
Szövetsége (WENRA) által a nukleáris 
biztonsággal és hulladékkezeléssel 
foglalkozó európai magas szintű
munkacsoporttal szoros együttm
űködésben kidolgozott biztonsági 
szinteken alapulnak, és az egész EU-ra 
kiterjedő ellenőrzési mechanizmusok 
létrehozásával egészítik ki őket. E 
követelmények és mechanizmusok a 
biztonság magas szintjét garantálják a 
legújabb technológiai fejlesztésekkel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A hatályos nemzetközi egyezményre vonatkozó, vitatható értékű végrehajtási mechanizmus 
bevezetése helyett az irányelvnek olyan mechanizmust kell elfogadnia, amely közös biztonsági 
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szabványokat vezet be és juttat érvényre, amely szabványok a legmodernebb vagy az elérhető
legjobb technológiai gyakorlatok, üzemeltetés és szabályrendszerek alkalmazását írják elő az 
EU-ban működő összes nukleáris létesítményben, amint azt 1998 novemberében a Bel- és 
Igazságügyi Tanács, és az OSPAR-Egyezmény alá tartozó kiömlő radioaktív 
hulladékanyagokról szóló 91/4. sz. PARCOM ajánlás is kérte. 
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