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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Euratom-értékelés – az európai nukleáris politika 50 évéről
(2006/2230(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, amelyet 1957. 
március 25-én Rómában írtak alá („Euratom-Szerződés”),

- tekintettel az említett Szerződés preambulumára, amely emlékeztet a Szerződés azon 
eredeti küldetésére, amely szerint „megalapítják az Európai Atomenergia Közösséget 
(EURATOM), megteremtvén egy erőteljes atomenergia-ipar fejlesztésének a feltételeit, 
amely révén bővül az energiatermelés, korszerűbbé válnak a műszaki eljárások, és 
számos más területen hozzájárul a népek jólétéhez”, 

- tekintettel az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatára és elsősorban annak 1978. 
november 14-i határozatára1, 1999. április 22-i ítéletére2, és 2002. december 10-i 
ítéletére3,

- tekintettel a Bizottság „Európai energiapolitika” című 2007. január 10-i közleményére 
(COM(2007)0001),

- tekintettel a Bizottság „Nukleáris tájékoztató program az Euratom-Szerződés 40. cikke 
alapján véleményezésre az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé terjesztve” című 
közleményére (COM(2006)0844),

- tekintettel az energiaellátás fenntarthatóságát, versenyképességét és biztonságát szolgáló 
európai stratégiáról szóló, 2006. december 14-i állásfoglalására4,

- tekintettel az Európai Unió energiaellátásának biztonságáról szóló, 2006. március 23-i 
állásfoglalására5, 

- tekintettel a nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló segítségnyújtási eszköz 
létrehozásáról szóló tanácsi rendelettervezetre vonatkozó, 2006. december 14-i 
álláspontjára6, 

- tekintettel a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és 
ellenőrzéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó, 2006. július 5-i 
álláspontjára1, 

  
1 Az 1/78. sz. ügyben hozott határozat, EBHT 1978. 2151. o.
2 Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh kontra Európai Közösségek Bizottsága, C-161/97. sz. ügy, EBHT 1999. I-
02057. o.
3 Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Unió Tanácsa, C-29/99. sz. ügy, EBHT 2002. I-11221. o.
4 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0603.
5 HL C 292., 2006.12.1., 112. o.
6 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0599.
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- tekintettel az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007-2011) szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatra vonatkozó, 2006. június 15-i álláspontjára2, 

- tekintettel a vállalkozásoknak, a kutatóközpontoknak és az egyetemeknek az Európai 
Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) végrehajtásában való 
részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló tanácsi Euratom rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó 2006. 
november 30-i álláspontjára3, 

- tekintete az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramját (2007-2011) végrehajtó egyedi 
programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozó, 2006. november 30-i 
álláspontjára4, 

- tekintettel az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007-2011) címén a Közös 
Kutatóközpont közvetlen fellépéseivel végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatra vonatkozó, 2006. november 30-i álláspontjára5, 

- tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozásának 
feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 atomerőműről szóló 9. 
jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó, 
2005. november 16-i álláspontjára6,   

- tekintettel az atomerőművek leállítására elkülönített pénzügyi források felhasználásáról 
szóló, 2005. november 16-i állásfoglalására7,

- tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által e témában szervezett 
nyilvános meghallgatás 2007. február 1-jén folytatott tanácskozásaira,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

- tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint az 
Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

    
1 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0300.
2 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0266.
3 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0517.
4 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0524.
5 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0523.
6 HL C 280E., 2006.11.18., 108. o.
7 HL C 280E., 2006.11.18., 117. o.
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A. mivel az Euratom-Szerződés 1957 óta egy végleges keret, és mivel e Szerződés 
stabilitását egy kiterjedt és fejlődést előmozdító szabályozás kialakulása kísérte, 

B. mivel az Európai Unió jövőjéről tanácskozó konvent munkája és az európai alkotmányt 
létrehozó szerződés aláírása csatolt jegyzőkönyv formájában változatlanul átvette az 
Euratom-Szerződés rendelkezéseit,   

C. mivel a legutóbbi bővítések felerősítették az Európai Unió diverzifikációját az 
atomenergia területén, valamint egy közösségi fellépés szükségességét az atomiparban,  

D. mivel az Euratom-Szerződés ötvenedik évfordulója az Európai Parlament számára 
lehetőséget nyújt a Szerződés tartalmának vizsgálatára, arra, hogy kifejezze 
nagyrabecsülését az említett szerződés ötven éves alkalmazása miatt, valamint, hogy 
megítélje e jogi keret jövőbeli helytállóságát,

E. mivel ezek, az Euratom-Szerződés állandóságával foglalkozó gondolatok nem 
választhatóak el a Bizottság által kitűzött, egy biztonságosabb, tartósabb és 
versenyképesebb európai energiapolitikára irányuló céloktól, hozzájárulva az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, amint az a Bizottság korábban említett, 2007. 
január 10-i közleményéből is kitűnik,

Az Euratom-Szerződés 50 évének mérlege

1. hangsúlyozza, hogy 1957, vagyis az Euratom-Szerződés aláírása óta az Európai Unió az 
atomiparban világszinten vezető helyet szerzett, és az ellenőrzött termonukleáris 
maghasadás és fúzió területén folytatott atomkutatásokban is az elsők között van; 
megjegyzi, hogy az európai ipar jelen van a teljes nukleáris üzemanyagciklusban és képes 
volt helyi technológiák kifejlesztésére, amelyek közül néhány, például az 
ultracentrifugálással elért dúsítási technológia, európai szintű partnerségek gyümölcse;

2. emlékeztet arra, hogy elsősorban az Euratom-Szerződésnek köszönhetően a 2006 végén 
15 tagállamban található 152 erőműben kitermelt atomenergia, az európai villamos 
energia 32%-a, vagyis a legjelentősebb rész az Európai Unió nem szénalapú villamos 
energiájából, és a legversenyképesebbek egyike a tekintetben, hogy előmozdítja az 
európai energiapolitika célkitűzéseit, a Bizottság már említett, 2007. január 10-i 
közleményében foglaltak szerint;

3. megjegyzi, hogy az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó országok tíz fejezetbe 
foglalt rendelkezéseket határoztak meg az atomenergia Közösségen belüli fejlesztésének 
szigorú szabályozására, amely rendelkezések jelenleg is hatályosak és folyamatosan 
bővültek az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogszabályok nyomán;

4. emlékeztet arra, hogy az első közösségi kutatási tevékenységek fejlesztésére először az 
Euratom-Szerződés (I. fejezet) keretében került sor, valamint, hogy egyébként ennek 
köszönhető az első közösségi kutatási intézmény, a közös kutatóközpont létrejötte;
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5. megítélése szerint az Euratom-Szerződés III. fejezete (egészségvédelem) keretében 
létrehozott jogszabályok az Euratom jogszabályok legfontosabb joganyagához tartoznak, 
mivel biztosítják a munkavállalók, az ember és a környezet védelmét, és fejlődést 
előmozdító módon veszik figyelembe a nemzetközi tudományos tanulmányok 
eredményeit;

6. hangsúlyozza, hogy e jogszabályok alkalmazási köre nem korlátozódik csupán a nukleáris 
létesítmények üzemeltetése által érintett területekre, hanem tartalmazza a szomszédos 
tagállamok és az Európai Unión kívüli harmadik államok védelmét is, azoknak az állandó 
ellenőrzéseknek köszönhetően, amelyek a radioaktív szennyezés kibocsátását vizsgálják, 
valamint a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításáról, az élelmiszerlánc 
védelméről és radiológiai vészhelyzetekről szóló szabályozás elfogadásának 
köszönhetően;

7. megjegyzi, hogy az Euratom-Szerződés IV. fejezete (befektetések) pontos információk 
szerzését írta elő közösségi szinten a tagállamok befektetési projektjeiről;

8. mindazonáltal megjegyzi, hogy a Bizottság nukleáris indikatív programjainak (PINC) 
közzétételekor nem mérte igazán fel a nukleáris befektetések iránti igényt elsősorban az 
energiaellátás biztonságának problémája, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az 
Európai Unió versenyképessége tekintetében;

9. ugyanakkor üdvözli, hogy az Euratom-Szerződés minden új európai nukleáris befektetésre 
vonatkozóan tájékoztatási kötelezettséget tartalmaz, amelynek köszönhetően teljes képet 
lehet alkotni az Európai Unió nukleáris tevékenységeiről, és e kötelezettség az európai 
atomiparra jellemző;

10. úgy véli, hogy a közös vállalkozások (Euratom-Szerződés V. fejezete) becses eszközök az 
állami politikák megvalósításában, elsősorban a kutatásban, ahol ezt a jogi eszközt 
jónéhányszor alkalmazták, többek között a Joint European Torus 1978-ban Culhamben 
történt létrehozásakor és nemrégiben a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor projekt 
(ITER) végrehajtása céljából a European Legal Entity létrehozásakor; 

11. úgy véli, hogy az Euratom-Szerződés egy ügynökség létrehozásával (VI. fejezet), amely a 
közösségi felhasználók ellátásáról gondoskodik az anyagokhoz való egyenlő hozzáférés 
elve alapján, egy lényeges eszközzel rendelkezik az energiaellátás biztonságának jelenlegi 
átgondolása során;

12. megítélése szerint a biztonsági ellenőrzések (VII. fejezet) az Euratom-Szerződés 
alkalmazásának egyik legnagyobb sikerét képviselik, és eszközöket adnak a Bizottság 
kezébe az Európai Unión belüli készleteknek és a nukleáris anyagok mozgásainak pontos 
ismeretéhez;
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13. megjegyzi, hogy a biztonsági ellenőrzések egyúttal tényleges garanciát nyújtanak a 
nukleáris anyagokat szállító országoknak az anyagaik felhasználását illetően, a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) atomsorompó ellenőrzéseivel kiegészítve;

14. megállapítja, hogy az Euratom-Szerződés X. fejezete (külkapcsolatok) alapján az Európai 
Atomenergia-közösség azáltal, hogy csatlakozott több nemzetközi megállapodáshoz, 
elsősorban a Nukleáris biztonságról szóló megállapodáshoz és a Radioaktív hulladékok és 
a kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséről szóló közös megállapodáshoz, lehetővé tette 
a Közösség számára, hogy részt vegyen az e területeken kifejtett nemzetközi 
erőfeszítésekben és hozzájáruljon az Európai Unióban megvalósult jelentős 
előrelépésekhez;

15. megállapítja azt is, hogy az Európai Atomenergia-közösség az Euratom-Szerződés X. 
fejezete alapján kötött meg számos kutatási együttműködési megállapodást, vett részt 
olyan nemzetközi projektekben, mint a jövő reaktorainak ágazatára vonatkozó IV. 
Generációs Fórum, és folytatott nemzetközi tárgyalásokat az ITER projektről;

Intézményi vita

16. megállapítja, hogy az Euratom-Szerződés a preambuluma ösztönző hangvétele ellenére 
nem írja elő egyetlen tagállam számára sem, hogy saját területén kifejlessze a nukleáris 
opciót, tiszteletben tartva ily módon a tagállamoknak a saját energiacsomagjuk 
kifejlesztésére vonatkozó szuverén jogát;

17. hangsúlyozza, hogy az Euratom-Szerződés léte nem jelent visszafogó erőt a villamos 
energia belső piacának fejlődése szempontjából, és még kevésbé képez akadályt a javak, a 
személyek és a tőke szabad mozgása számára; emlékeztet arra, hogy e területen az EK-
Szerződés általános jogát kell alkalmazni a nukleáris tevékenységekre, és példaként 
megemlíti, hogy a nukleáris anyagok, felszerelések és technológiák Európai Unión belüli 
és kívüli mozgása az úgynevezett „kettős használatú” javak ellenőrzésére vonatkozó 
szabályozás hatálya alá tartozik, amelyet az Európai Közösségek létrehozásáról szóló 
szerződés (EK-Szerződés) kereskedelempolitikai alapjára vonatkozóan fogadtak el;

18. megállapítja, hogy az Euratom-Szerződés a nukleáris opciót választó országok számára 
fejlődési eszközöket nyújt (közös vállalkozások, kutatási és fejlesztési támogatás, 
Euratom-kölcsönök), azonban az említett eszközök rendelkezésre bocsátásához szoros 
jogi keret társul (egészségvédelem, biztonsági ellenőrzés, ellátás), azon országok 
megnyugtatására, amelyek nem éltek ezzel a lehetőséggel;

19. megjegyzi, hogy az Euratom jogi keret a Közösség érdekében azokra tagállamokra is 
vonatkozik, amelyek nem nukleárisak, de a területükön atomkutatási erőművek találhatók, 
és e tagállamok számára olyan eszközöket ajánl (Euratom kutatási és fejlesztési 
keretprogramok), amelyek által finanszírozásban részesülhetnek például az orvosi 
kutatások terén;
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Pótolandó hiányosságok

20. sajnálja, hogy az Európai Parlament hatásköreinek fejlődését, mindenekelőtt az 
együttdöntési eljárásnak az európai jogszabályok túlnyomó részére való kiterjesztését az 
Euratom-Szerződésben nem vették figyelembe; megítélése szerint az említett szerződés 
szakjellege ellenére az Európai Parlament jog szerint formálisan bevonható azon 
jogszabályok megalkotásába, amelyek jogalapja az Euratom-Szerződés;

21. sajnálja, hogy nincsen joganyag az atombiztonságra, a radioaktív hulladékok kezelésére és 
a nukleáris létesítmények felszámolására vonatkozó harmonizált szabályok terén;

22. felhívja a Bizottságot, hogy a NAÜ által kidolgozott megállapodások (Nukleáris 
biztonságról szóló megállapodás és a Radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
biztonságos kezeléséről szóló közös megállapodás) megvalósításának tapasztalataiból 
merítsen ihletet, és vegye figyelembe a radioaktív hulladékok kezelése terén elért 
legfejlettebb nemzeti gyakorlatok értékelését, amelyeket az OECD Atomenergia 
Ügynöksége (AEÜ) folytat; megjegyzi, hogy az egyeztetett kezdeményezések, például 
azok, amelyeket a Western Europe Nuclear Regulators Association (WENRA) egyesület 
indított el az atombiztonság közös megközelítésének kifejlesztése céljából, alkalmasak 
arra, hogy előmozdítsák egy jogalkotási alappillér kidolgozását;

23. megjegyzi, hogy amint azt a Bíróság már említet 2002. december 10-i ítélete is igazolta, 
az Euratom-Szerződés értelmében a Bizottság rendelkezik hatáskörrel az atombiztonság 
terén, és hogy jogában áll e téren javaslatokat előterjeszteni;

A jövő irányvonalai

24. úgy véli, hogy az Euratom-Szerződés a tökéletlenségei ellenére is nélkülözhetetlen jogi 
keret marad mind azon tagállamok számára, amelyek nukleáris iparágukat fejleszteni 
kívánják, mind pedig azon tagállamok számára, amelyek saját maguk, lakosságuk és 
környezetük védelmét szolgáló jogi tárházat kívánják igénybe venni;

25. megállapítja, hogy az Euratom-Szerődés rendelkezéseinek azon része igen aktuális, amely 
az ipari kérdésekkel foglalkozik a lisszaboni stratégiával összefüggésben, és amely az 
energetikai és elsősorban az ellátási kérdésekkel foglalkozik akkor, amikor az Európai 
Unió csekély szénalapú, versenyképes és a lehető legnagyobb mértékben „házi” európai 
energiacsomagot próbál meghatározni;

26. úgy véli, hogy e keret hiányában a nukleáris politika újra nemzeti szintre kerülne 
Európában, vagyis a közösségi vívmányok visszafejlődése következne be, és ennél fogva 
mind a 27 tagállamra nézve veszélyes jogbizonytalanság alakulna ki;

27. megítélése szerint ugyanakkor az Euratom-Szerződésben kiigazításokat kell végrehajtani 
az elkövetkezendő években;
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28. kéri, hogy történjen meg az Euratom-Szerződésbe foglalt döntéshozatali eljárások 
megújítása, aminek köszönhetően az Európai Parlament is széleskörűen bekapcsolódhatna 
az atomipart érintő jogalkotási munkába;

29. megítélése szerint e módosításokat az Euratom-Szerződés 203. cikke segítségével lehet 
végrehajtani, és nem kell feltétlenül felborítani az említett szerződés általános szerkezetét; 
kéri a Tanácsot, hogy vizsgálja meg e lehetőséget; 

30. megállapítja, hogy az európai energiapolitika szükséges átalakításával és az erőművek 
élettartamának kiterjesztésével összefüggésben sürgősen erőteljes jogszabályokat kell 
kifejleszteni közösségi szinten a nukleáris biztonság, a radioaktív hulladékok kezelése és a 
nukleáris létesítmények felszámolása terén,

31. nyomatékosan kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják meg rövid időn belül ezt a 
kérdést, és ezt az Európai Parlamenttel folytatott szoros együttműködésben tegyék;

32. felhívást intéz az európai szintű atomipari oktatási és képzési programok fejlesztésére és a 
nagyratörő kutatási programok finanszírozásának biztosítására, amelyekkel választ lehet 
adni a sugárvédelem és az atomhulladékok kezelése területén a kihívásokra, és 
biztosítható a megfelelő kompetenciák és humán erőforrások szükséges fenntartása;

33. határozottan támogatja a Bizottságot abban, hogy amint azt az Euratom-Szerződés is 
előírja, a nukleáris befektetések terén rendszeresen dolgozzon ki a ténylegesen a fejlődés 
irányába mutató PINC-ket, amelyek figyelembe veszik az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló célkitűzéseket is;

34. üdvözli a Tanácsnak a nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló magas szintű 
európai csoport létrehozására irányuló kezdeményezését, amint azt a 2007. január 10-én a 
Bizottság által előterjesztett. a jelenlegi ideiglenes formájú PINC ajánlja; általánosan 
óhajtja, hogy az e programtervezetben szereplő ajánlásokat konkrét megvalósítás kövesse, 
különösen a Bizottság azon kifejezett szándékának megvalósítása céljából, amely a 
nukleáris létesítményekbe befektetni kívánó tagállamoknak nyújtott Euratom-kölcsönök 
jobb rendelkezésre állásának biztosítására irányul;

35. az Euratom Ellátási Ügynökség újbóli aktiválására és az Euratom-Szerződés által az 
ügynökségre ruházott széles hatáskörök teljes kiaknázására hív fel; megítélése szerint e 
szerepet kevésbé kell az urániumhiány szemszögéből, mint az ellátás versenyképessége és 
biztonsága szemszögéből szemlélni; úgy véli, hogy az Euratom-Szerződés rendelkezései 
eszközöket biztosítanak ahhoz, hogy az Ügynökség a nukleáris területen az energia valódi 
megfigyelőállomása legyen, és ennek megfelelően támogatja az Euratom Ellátási 
Ügynökség státuszának javításáról jelenleg folyó vitát;

36. egy intenzív nemzetközi együttműködés folytatását kéri, amelynek az Euratom teremtette 
meg az alapjait, és felhív a NAÜ-vel kiépített kapcsolatok folyamatos erősítésére ez 
utóbbi ügynökség és az Európai Atomenergia-közösség fellépéseinek redundanciáit 
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elkerülendő, valamint a sugárvédelem, a biztonság és az atomsorompó legmagasabb 
szinten való biztosítása céljából;

° °
°

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (továbbiakban: Szerződés) ötven 
éves alkalmazása után, és amikor viták folynak egy új európai energiapolitika 
meghatározásáról, az előadót arra kapott felkérést, hogy vizsgálja meg, a Szerződés ma 
megfelel-e az Európai Unióban a jelenlegi atomenergia helyzetnek, és biztosítja-e a szükséges 
eszközöket a megfelelő válaszadáshoz az energia terén jövőben felmerülő kihívásokat 
illetően.

Első elemzésben az Euratom keret formailag túlhaladottnak tűnik, mivel intézményi 
szerveződése nem követte az Európai Unió fejlődését. Mivel eredetileg „funkcionális 
integrációs” eszközként jött létre, bizonyos mértékben tartalmát tekintve is idejétmúltnak 
tűnhet, hiszen bizonyos rendelkezései használaton kívül kerültek, vagy alkalmazásuk nem a 
Szerződés eredeti szándékainak megfelelően történik.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy a Szerződés korlátai nem feledtethetik, hogy egyes 
rendelkezései soha nem voltak annyira aktuálisak, mint most, és egy kiterjedt másodlagos 
szabályozás elfogadásának az alapját képezték. Távol állva attól, hogy „leértékeltnek” 
tekintse a Szerződést, e szabályozás kötelező erővel fogja össze az atomipar működését. Ezért 
ez a jelentés azt vizsgálja, hogy a Szerződés mennyiben marad megfelelő jogi keret a még 
parlagon heverő területek – közös biztonsági szabályok elfogadása és a radioaktív hulladékok 
kezelése – szabályozásának megerősítéséhez, és előmozdíthatja-e Európa gazdasági 
versenyképességét, energetikai függetlenségét és ellátásának biztonságát.

I. – A Szerződés egy igazolt és kiegyensúlyozott keret egy versenyképes atomipar 
kifejlesztéséhez:

• 50 évnyi nagyratörő kezdeményezés és megvalósítás mutatja e Szerződés egyensúlyát 
és hatékonyságát.

- A Szerződés lehetővé tette, hogy az atomenergia az energiapaletta fontos alkotóeleme 
legyen Európában, és ma már elismert, hogy mintegy évi 312 Mt CO2 kibocsátását kerüli el 
(az EU teljes üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 7%-a).
Több mint 920 TWh nukleáris eredetű energia előállításával 2005-ben az EU a világ 2470 
TWh-ra becsült elektromos-nukleáris kapacitásának 1/3-át képviseli. A nukleáris eredetű 
villamos áram közösségi átlaga 32%, és igen eltérő helyzeteket takar: 15 tagállam rendelkezik 
atomerőművekkel, amelyek néhány állam számára a fő energiaforrást jelentik. Az európai ipar 
a fűtőanyagciklus egészét lefedi a helyi technológiák fejlesztésével (fűtőanyagdúsítás, 
erőműtervezés, kiégett fűtőelemek kezelése-újrahasznosítása). Ez az előadó szemében az 
európai nukleáris helyzet jelentős eleme, főként a „ciklus többoldalú megközelítéseiről” 
jelenleg folytatott párbeszédekkel összefüggésben.
- A kutatás terén a hat Euratom kutatási és fejlesztési keretprogram serkentő hatásának 
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köszönhetően az európai kutatás, különösen az ellenőrzött fúzió területén a világ élvonalában 
volt tartható.

• A Szerződés számos rendelkezése tanúskodik annak életerejéről és 
alkalmazkodóképességéről.

- Az egészség védelme iránti aggodalom prioritásssá vált:

A Szerződés előírja, hogy az EAK-nek „a lakosság és a munkavállalók egészségének védelme 
érdekében egységes biztonsági előírásokat kell megállapítania és gondoskodnia azok 
alkalmazásáról”. E fejezet jogszabályok sorának létrehozását eredményezte, amelyek a 
sugárvédelem terén a tagállamok nemzeti szabályozásának keretét alkotják: közös 
„alapszabályok” elfogadása, az élelmiszerek legmagasabb elfogadható sugárfertőzés-
értékének meghatározása, információcserék módjai és radiológiai veszélyhelyzetek, 
radioaktivitás ellenőrzése a környezetben és a nukleáris létesítmények radioaktív 
kibocsátásainak ellenőrzése, a polgári repülésben a legénység védelme.

- A nukleáris anyagok biztonsági ellenőrzése a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) fellépését kiegészítve:

A VII. fejezet egy igen teljes ellenőrző rendszert hoz létre annak biztosítására, hogy a 
speciális hasadóanyagok felhasználása ne térhessen el a felhasználók által bejelentett céloktól. 

Ez a biztonsági ellenőrzés, amely a szolgáltatók birtokában lévő anyagok nyilvántartásának 
bejelentési rendszerén alapszik, a NAÜ által a tagállamokkal és az Európai Atomenergia-
közösséggel kötött háromoldalú megállapodások keretében alkalmazott „garanciák” 
("Safeguards") rendszeréhez illeszkedik. Az atomsorompó rendszer megerősítése keretében 
az e garanciákról szóló megállapodásokat kiegészítő jegyzőkönyvek 1998-ban történt 
megkötése nyomán az Euratom rendszeresen átadja a NAÜ-nek a tagállamok birtokában lévő 
nukleáris anyagok számszerű kimutatását. Az előadó úgy véli, hogy e két rendszer 
bizonyította egymást kiegészítő jellegét, és ha javításokat kell eszközölni, akkor azoknak 
praktikusnak kell lenniük a vizsgálati módszerek és a szemlék kölcsönössé tételében a 
redundanciák elkerülése érdekében.

- Élénk külpolitika, amely pragmatikus módon palástolta az Euratom-Szerződés 
hiányosságait:

Az Euratom saját hatáskörében egy nemzetközi megállapodások szövevényéből álló hálózatot 
alakított ki:

- nemzetközi szervezetekkel: Az Euratom csatlakozott az NAÜ égisze alatt elfogadott 
egyezmények többségéhez. Ez a kiegészítő jelleg azzal a ténnyel magyarázható, hogy a NAÜ 
által kidolgozott ajánlások, szerződések és megállapodások ugyanabba az irányba mutatnak, 
mint az Euratom megfelelő politikái, az Euratom megfigyelői státusza a NAÜ-ben lehetőséget 
nyújtott aktív partnerségből táplálkozó kapcsolatok létesítésére.
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- kétoldalúan: történelmileg az Euratom-kapcsolatok a három nagy nukleárisanyag- és 
technológiaszállítójával kötött megállapodásokra összpontosítottak: a az Kanadával, 
Ausztráliával és az Egyesült Államokkal kötött, később a biztonság és az atomkutatás 
területeire is kiterjesztett megállapodások. E megállapodások napjainkban inkább kölcsönös 
együttműködési megállapodások (Japánnal, Argentínával, Kazahsztánnal, Ukrajnával) a 
biztonság, a nukleáris anyagok ellenőrzése, ezek kereskedelme elleni küzdelem és az 
ellenőrzött nukleáris fúziós kutatások (ITER jogi felépítmény) terén. A külkapcsolatokra 
vonatkozó fejezetnek köszönhető az is, hogy az Euratom igen aktív szerepet tudott játszani az 
egymást követő bővítések alkalmával (PHARE-program).

Az előadó megítélése szerint az Euratom-szerkezet egyik legjelentősebb fejezetéről van szó, 
amely már életerejénél fogva is bizonyítja a Szerződés aktualitását.

II – Ugyanakkor a nem elégséges jogi átültetés és a hiányosságok az Euratom látható 
gyengeségeinek forrásai.

- A demokratikus deficit:
A kibillent intézményi egyensúlyt vissza kell állítani az Európai Parlament javára, és el kell 
ismerni együttdöntési hatáskörét a Szerződés hatálya alá tartozó területeken. Az előadó 
hangsúlyozza az Európai Parlament hozzájárulásának nem elhanyagolandó jelentőségét. Noha 
csak konzultációt kell vele folytatni, a vitákban való felszólalása mindazonáltal több 
alkalommal is meghatározónak mutatkozott, mind a blokkolási helyzetekkel szemben a 7. 
Euratom kutatási és fejlesztési keretprogram elfogadásakor, mind az „Átruházások” 
irányelvről folytatott tárgyalások alatt vagy a Nukleáris Együttműködési Eszköz módosításai 
révén.

- Egységes biztonsági szabályok elfogadása az EU-ban a radioaktív hulladékok 
kezelése és a hosszú távú terhek finanszírozásának biztonságossá tétele:

Már 2003-ban előterjesztésre került egy szabályozási javaslat, amely azon szervezési elvek 
meghatározását célozta, amelyekkel a biztonság megfelelően kezelhető, és mozgósíthatóak a 
megfelelő pénzügyi források a létesítmények üzemeltetése és felszámolás alatt. Konszenzus 
hiányában a Tanács 2004-ben elfogadott egy konvergenciafolyamatot egy 2006-ig szóló 
cselekvési tervre vonatkozóan, egy ad hoc atombiztonsági csoportra (WPNS) építve.
Az előadó megjegyzi, hogy az e csoporttól származó javaslatok találkoznak a 2007. január 10-
én közzétett PINC projekt ajánlásaival, és úgy véli, hogy mindenképpen támogatni kell egy 
magas szintű atombiztonsági csoport létrehozásának a gondolatát. Az e területeken folytatott 
jogalkotás nem igényli a Szerződés mélyreható felülvizsgálatát, mivel annak 203. cikke 
elegendő jogalapot nyújt új rendelkezések elfogadására.  

III - Az EURATOM-Szerződésnek lehetővé kell tennie az energia terén jövőben felmerülő 
kihívásokra való válaszadást

Bár az atomenergia fejlesztésére szánt eszközök nem a Szerződés alapítóinak várakozásai 
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szerint működtek, az előadó úgy gondolja, hogy ez nem a Szerződés hibája, és a meglévő 
rendelkezések teljes mértékű hatályossá tételéről van szó:

- A közös nukleáris indikatív programok (PINC): 
Több PINC-t adott ki a Bizottság, 1966-ban, 1972-ben, 1984-ben, 1990-ben és 1997-ben. Az 
előadó sajnálatának ad hangot, amiért a PINC önkéntes és programozási jellege eltűnt, és e 
program nem töltötte be a várt szerepet. 

Az előadó megjegyzi, hogy a legutolsó PINC-projekt nem tűnik úgy, mintha jobban alakítana 
ki egy jövőre vonatkozó szemléletet sem az atomipari kapacitásoknak a közösségi 
energiapolitika célkitűzéseihez való igazítása, sem pedig az atombiztonsági és a radioaktív 
hulladékok kezelése terén a kutatási és fejlesztési szerkezetekhez szükséges befektetések 
tekintetében. Az előadó javasolja, hogy ez a jövőre vonatkozó becslés foglalkozzon a 
megvalósításhoz szükséges eszközökkel is (elsősorban az Euratom-kölcsönök útján).

- Az Ellátási Ügynökség hatásköreit ismét aktívvá kell tenni a piacok liberalizálásával 
összefüggésben:

Az Euratom célja a nukleáris ércek és fűtőanyagok valamennyi közösségi felhasználójának 
rendszeres és méltányos ellátása feletti ellenőrzés (az Euratom kizárólagos joga nukleáris 
anyagok szállítására irányuló szerződések megkötésére, a tagállamok területén kitermelt 
ércekre és hasadóanyagokra vonatkozó opciós jog, az Ellátási Ügynökség kereskedelmi 
alapon való szervezése).
A gyakorlatban az Ügynökség hatáskörei csökkentek a kizárólagos szerződéskötési jog terén, 
és egyes tagállamok egyszerűsített eljárásokat hoztak létre az Ügynökséggel oly módon, hogy 
ez utóbbi mára írnoki szerepbe kényszerült. Az Ügynökség szerepét reaktiválni kell az 
energiaellátás biztonságossá tétele céljából.

A Szerződés több más fejezetéhez hasonlóan, a fejlődése sajátos módon vált lehetővé, mert 
tartalmazza saját felülvizsgálati mechanizmusát. Az előadó itt látja az alkalmat egy igazi 
Nukleárisenergia-megfigyelő központtá történő átalakítására abban a formában, amelyet a 
Bizottság az európai energiapolitika céljából támogat.

Következtetések az intézményi vitáról és a Szerződés jövője:

Ezen okok miatt az előadó úgy véli, hogy:

Ø a Szerződést egységes szerkezetbe kell foglalni mindenekelőtt azért, mert bizonyságot 
tett hatékonyságáról, és mert a különféle európai energia forgatókönyvekben 
figyelembe kell venni az atomenergiának az ellátás biztonságához és az 
éghajlatváltozás elleni harchoz való hozzájárulását;

Ø az Euratom intézményi szerkezetnek az Európai Parlamentet a tárgyalások 
középpontjába kell helyeznie;

Ø a Szerződés végrehatásának sürgősen új tevékenységi területeket kell lefednie, és az 
ilyen fejlesztések alapjai már megvannak a Szerződésben;
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Ø A Szerződésnek biztosítania kell a K&F finanszírozásához szükséges feltételeket a 
biztonság, a radioaktív hulladékok kezelése terén és a jövő erőműveinek ágazataiban, 
és fejlesztenie kell az oktatási és képzési programokat, amelyek az atomenergia 
energiacsomagban elfoglalt helyének biztosítékai ;

Ø a Szerződésnek hozzá kell járulnia egy összehangolt és befektetéseket kezdeményező 
politika meghatározásához: ugyanis rendelkezik megfelelő eszközökkel a piac 
megfigyelésének biztosításához és ajánlások készítéséhez az EU energiapolitikájának 
megvalósításához szükséges feltételek fenntartása céljából.


