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A Tanács által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 8
Cím

a nukleáris biztonság és védelem célját 
szolgáló segítségnyújtási eszköz 
létrehozásáról szóló TANÁCSI 
RENDELETRE irányuló javaslatról

a nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
együttműködési eszköz létrehozásáról szóló 
TANÁCSI RENDELETRE irányuló 
javaslatról

Or. en

Indokolás

A védelemre történő hivatkozás nem tűnik megfelelőnek, mivel ezen eszköz a működésre 
vonatkozóan kevés cikket tartalmaz a harmadik országokkal való együttműködés védelmi
aspektusa terén.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 9
1a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre, és különösen annak 
308. cikkére,

Or. en

Indokolás

A javasolt tanácsi rendelet fontos tanácsi határozatok helyébe lép, amelyek hivatkoznak az 
EK-Szerződésre – ilyen például a Csernobili Szarkofág Alap számára a Bizottságnak az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz tett hozzájárulásáról szóló, 1998. június 5-i 
98/381/EK, Euratom tanácsi határozat, és a Csernobili Szarkofág Alap számára a 
Bizottságnak az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz tett második hozzájárulásáról 
szóló, 2001. november 16-i 2001/824/EK, Euratom tanácsi határozat. Hasonlóképpen a 
jelenleg megvitatott tanácsi határozatra irányuló azon javaslat, hogy támogatást nyújtsanak a 
Csernobili Szarkofág Alapnak 2007-ben (2006/0102 CNS), szintén az EK- és az Euratom-
Szerződésen alapul.

Ezért nem indokolt ezen új eszköz jogalapjának kizárólag az Euratom-Szerződésre való 
korlátozása, mivel érinti a harmadik országokban lévő nukleáris létesítmények biztonsági 
aspektusait, ideértve a Csernobilnak nyújtott támogatást. Következésképpen elfogadhatatlan 
az Európai Parlament határkörének korlátozása azáltal, hogy csak az Euratomra 
hivatkozásnak. Az EK-Szerződés 308. cikke összeegyeztethető az Euratom-Szerződés 203. 
cikkével, és e rendelet tekintetében alkalmazni kell.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 10
(2) preambulumbekezdés 

(2) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság
világméretű jelentőségére. A Szerződés azon 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
amely a lakosság életét és egészségét 
fenyegető veszélyeket kiküszöbölendő a 
szükséges biztonsági feltételek 
megteremtésére irányul, az Európai 
Atomenergia-közösségnek (a továbbiakban: 
a Közösség) képesnek kell lennie a harmadik 
országokbeli nukleáris biztonság
támogatására.

(2) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított arra, hogy egy ilyen katasztrófa 
milyen drámai, világméretű gazdasági, 
környezeti, társadalmi és egészségügyi 
következményekkel jár. A lakosság életét és 
egészségét fenyegető kockázatok 
csökkentése érdekében a tagállamoknak és
az Európai Atomenergia-közösségnek (a 
továbbiakban: a Közösség) képesnek kell 
lennie a harmadik országokban jelenleg 
meglévő veszélyes és különösen szennyező 
nukleáris létesítmények biztonságos 
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bezárásának támogatására.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni az 1986-os csernobili katasztrófa tragikus jellegét, mivel azt követően 
olyan intézkedéseket kell finanszírozni, amelyek célja a korábbi helyszínek remediációjának 
felgyorsítása, és a nagy kockázatot képviselő, különösen szennyező nukleáris létesítmények 
bezárása.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás: 11
(2) preambulumbekezdés

(2) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A Szerződés azon 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
amely a lakosság életét és egészségét 
fenyegető veszélyeket kiküszöbölendő a 
szükséges biztonsági feltételek 
megteremtésére irányul, az Európai 
Atomenergia-közösségnek (a továbbiakban: 
a Közösség) képesnek kell lennie a 
harmadik országokbeli nukleáris biztonság 
támogatására.

(2) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A Szerződés azon 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
amely a lakosság életét és egészségét 
fenyegető veszélyeket kiküszöbölendő a 
szükséges biztonsági feltételek 
megteremtésére irányul, az Európai 
Atomenergia-közösségnek (a továbbiakban: 
a Közösség) képesnek kell lennie a nukleáris 
biztonság támogatására a harmadik 
országokban is.

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 12
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Hasonló együttműködési megállapodás 
van érvényben az Egyesült Államok 
Energiaügyi Minisztériumával (Nemzeti 
Nukleáris Biztonsági Hivatal) a nukleáris 
anyagokra vonatkozó biztosítéki 
intézkedések kutatása és fejlesztése terén, 
ideértve a vonatkozó programok
összehangolását.
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Or. en

Indokolás

Az USA Energiaügyi Minisztériumával már régóta fennáll egy megállapodás a nukleáris 
anyagokra vonatkozó biztosítéki intézkedések kutatása terén folytatott együttműködésről.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 13
(5) preambulumbekezdés

(5) A Közösség számára különösen 
szükséges a harmadik országokbeli
nukleáris biztonság előmozdítását, valamint 
a nukleáris anyagokra vonatkozó hatékony 
biztosítéki intézkedések alkalmazását 
támogató erőfeszítéseinek folytatása, a 
Bizottság és nyertes ajánlattevői közötti 
kölcsönös konzultációból, és a Tacis és a 
Phare programból többek között a megfelelő 
szakértői csoportokban végzett munkán 
keresztül és különösen a polgári nukleáris 
felelősség terén eddig nyert tapasztalatokra, 
valamint az Európai Unión belüli, saját 
biztosítéki tevékenységéből származó 
tapasztalatokra építve. 

(5) A Közösség számára különösen 
szükséges a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság megvalósítását, valamint a 
nukleáris anyagokra vonatkozó hatékony 
biztosítéki intézkedések alkalmazását 
támogató erőfeszítéseinek folytatása a 
harmadik országokban, a Bizottság és 
nyertes ajánlattevői közötti kölcsönös 
konzultációból szerzett tapasztalatokra 
építve, figyelembe véve a független 
ellenőrzéseket, különösen azokat, 
amelyeket az Európai Számvevőszék hajtott 
végre, a Tacis és a Phare programból 
korábban nyert tapasztalatokat, valamint az 
Európai Unión belüli, saját biztosítéki 
tevékenységéből származó tapasztalatokat. 

Or. en

Indokolás

A közösségi pénzügyi támogatást hatékony és hatásos módon kell elkölteni. Az új eszköz 
keretében alkalmazott intézkedéseknek valós hatást kell gyakorolniuk a biztonságra és a 
védelemre. Ezért ezeket a múltbeli tapasztalatokra és független értékelésekre kell építeni. 
Ennélfogva figyelembe kell venni az Európai Számvevőszék 1998-as és a legutóbbi, 2006-os 
jelentését, amely súlyos következtetéseket vont le a keleti és az oroszországi nukleáris 
biztonsági segítségnyújtásra vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 14
(7) preambulumbekezdés
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(7) A nemzetközi egyezmények és 
szerződések mellett néhány tagállam 
technikai segítségnyújtásról szóló, kétoldalú 
megállapodásokat kötött. 

(7) A nemzetközi egyezmények és 
szerződések mellett néhány tagállam 
technikai segítségnyújtásról szóló, kétoldalú 
megállapodásokat kötött. A közösségi 
cselekvésekkel való összhangot erősíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ezen a téren közösségi szinten kell folytatniuk kell a koordinációs 
folyamatot.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 15
(8) preambulumbekezdés

(8) Az Európai Unió Tanácsa a nukleáris 
biztonság technológiai problémáiról szóló 
1992. június 18-i állásfoglalásában 
„hangsúlyozza az európai nukleáris 
biztonság különleges jelentőségét, és ezért 
felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
a nukleáris területen különösen a más 
európai országokkal, főként a közép- és 
kelet-európai országokkal, valamint a volt 
Szovjetunió köztársaságaival folytatott 
közösségi együttműködés alapvető és 
kiemelt fontosságú célkitűzéseként fogadja 
el ezen országok nukleáris létesítményei 
biztonsági szintjének a közösségi 
gyakorlattal megegyező szintre emelését, 
továbbá a Közösségben már elismert 
biztonsági kritériumok és követelmények 
végrehajtását megkönnyítendő” ezen 
célkitűzések figyelembevételével pénzügyi 
támogatás nyújtására kerül sor, beleértve a 
létező, de jelenleg működő üzemek 
támogatását is.

(8) Az Európai Unió Tanácsa a nukleáris 
biztonság technológiai problémáiról szóló 
1992. június 18-i állásfoglalásában 
„hangsúlyozza az európai nukleáris 
biztonság különleges jelentőségét, és ezért 
felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
a nukleáris területen különösen a más 
európai országokkal, főként a közép- és 
kelet-európai országokkal, valamint a volt 
Szovjetunió köztársaságaival folytatott 
közösségi együttműködés alapvető és 
kiemelt fontosságú célkitűzéseként fogadja 
el ezen országok nukleáris létesítményei 
biztonsági szintjének a közösségi 
gyakorlattal megegyező szintre emelését, 
továbbá a Közösségben már elismert 
biztonsági kritériumok és követelmények 
végrehajtását megkönnyítendő” ezen 
célkitűzések figyelembevételével pénzügyi 
támogatás nyújtására kerül sor.

Or. en

Indokolás

Pénzügyi támogatást csak a már működő létesítményeknek kellene biztosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 16
(8) preambulumbekezdés

(8) Az Európai Unió Tanácsa a nukleáris 
biztonság technológiai problémáiról szóló 
1992. június 18-i állásfoglalásában 
„hangsúlyozza az európai nukleáris 
biztonság különleges jelentőségét, és ezért 
felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
a nukleáris területen különösen a más 
európai országokkal, főként a közép- és 
kelet-európai országokkal, valamint a volt 
Szovjetunió köztársaságaival folytatott 
közösségi együttműködés alapvető és 
kiemelt fontosságú célkitűzéseként fogadja 
el ezen országok nukleáris létesítményei 
biztonsági szintjének a közösségi
gyakorlattal megegyező szintre emelését, 
továbbá a Közösségben már elismert 
biztonsági kritériumok és követelmények 
végrehajtását megkönnyítendő” ezen 
célkitűzések figyelembevételével pénzügyi 
támogatás nyújtására kerül sor, beleértve a 
létező, de jelenleg működő üzemek 
támogatását is.

(8) Az Európai Unió Tanácsa a nukleáris 
biztonság technológiai problémáiról szóló 
1992. június 18-i állásfoglalásában 
„hangsúlyozza az európai nukleáris 
biztonság különleges jelentőségét, és ezért 
felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
a nukleáris területen különösen a más 
európai országokkal, főként a közép- és 
kelet-európai országokkal, valamint a volt 
Szovjetunió köztársaságaival folytatott 
közösségi együttműködés alapvető és 
kiemelt fontosságú célkitűzéseként fogadja 
el ezen országok nukleáris létesítményei 
biztonsági szintjének a közösségi 
gyakorlattal megegyező szintre emelését, 
továbbá a Közösségben már elismert 
biztonsági kritériumok és követelmények 
végrehajtását megkönnyítendő” ezen 
célkitűzések figyelembevételével pénzügyi 
támogatás nyújtására kerül sor.

Or. en

Indokolás

Pénzügyi támogatást csak a már működő létesítményeknek kellene biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 17
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A Tanács 1998. szeptember 24-én 
ismét emlékeztetett arra, hogy „a közép- és 
kelet-európai államok csatlakozási 
kérelmével kapcsolatos bizottsági 
vélemények értékelése szerint ezen 
államoknak komoly erőfeszítéseket kell 
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tenniük ahhoz, hogy képessé váljanak a 
Közösség környezetvédelmi jogszabályainak 
való megfelelésre, és azok hatékony 
végrehajtására, ideértve a szükséges 
igazgatási kapacitás létrehozását. 
Emlékeztet továbbá arra, hogy fokozni kell 
a nukleáris biztonságot a tagjelölt 
országokban, hogy az olyan szintet érjen el, 
amely megfelel az Unióban a technológiai, 
szabályozási és üzemeltetési szempontból 
legmodernebbnek tekintett szintnek. A 
Tanács továbbá emlékeztet arra, hogy a 
tagjelölt országoknak tiszteletben kell 
tartaniuk valamennyi meglévő 
kötelezettségvállalást e területen”.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokban a nukleáris biztonság ugyanazon szintjét kell megvalósítani, amelyet 
az Európai Unió korábbi és a jelenlegi tagjelölt országaitól elvártak, illetve elvárnak.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 18
(8b) preambulumbekezdés (új)

(8b) Tekintettel arra, hogy nukleáris téren 
nem létezik „zéró kockázat”, a közösségi 
segítségnyújtást azokra a létesítményekre 
kell korlátozni, amelyek e rendelet 
hatálybalépésekor működésben vannak 
vagy voltak. 

Or. en

Indokolás

Pénzügyi támogatást csak a már működő létesítményeknek kellene biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 19
(9) preambulumbekezdés 
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(9) Magától értetődő, hogy az érintett 
nukleáris létesítménynek nyújtott támogatás 
célja a támogatás hatásának maximalizálása 
azon elv fenntartásával azonban, hogy a 
létesítmény biztonsága továbbra is az 
üzemeltető és a létesítmény felett 
joghatósággal rendelkező állam felelőssége.

(9) Magától értetődő, hogy az érintett 
nukleáris létesítménynek nyújtott támogatás 
célja a támogatás hatásának maximalizálása 
a „szennyező fizet” elv fenntartása mellett, 
és hogy a létesítmény biztonsága, annak 
leszerelése, valamint az ott keletkezett 
hulladék továbbra is az üzemeltető és a 
létesítmény felett joghatósággal rendelkező 
állam felelőssége.

Or. en

Indokolás

A harmadik országoknak nyújtott közösségi segítségnyújtás nem menti fel ezen országokat és 
a létesítmények üzemeltetőit biztonsági és környezetvédelmi felelősségük alól, amely a 
létesítmény üzemeltetésének teljes időtartama alatt és azt követően is érvényes (a létesítmény 
bezárása, leszerelése és a korábbi nukleáris telephelyek remediációja).

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 20
(14) preambulumbekezdés 

(14) A Szerződés e rendelet elfogadásához 
nem biztosít a 203. cikkben 
meghatározottaktól eltérő hatásköröket,

(14) E rendelet az EK-Szerződés 308. 
cikkén és az Euratom-Szerződés 203. 
cikkén alapul,

Or. en

Indokolás

Lásd a Harms, európai parlamenti képviselő által a 2. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 21
1. cikk

A Közösség e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban finanszírozást nyújt a magas 
szintű nukleáris biztonság, és a 
sugárvédelem előmozdítását, valamint a 
nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes 

A Közösség e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban finanszírozást nyújthat olyan 
intézkedésekhez, amelyek támogatják a 
hatékony végrehajtást, ha a megvalósított 
biztonsági szint megfelel az Unióban 



AM\630786HU.doc 9/20 PE 378.670v01-00
külső fordítás

HU

és hatékony biztosítéki intézkedések 
alkalmazását támogató intézkedésekhez.

technológiai és szabályozási szempontból 
legmodernebbnek tekintett szintnek, 
figyelembe véve a legújabb tudományos és 
technológiai vívmányokat, a sugárvédelem 
előmozdítását, valamint a nukleáris 
anyagokra vonatkozó eredményes és 
hatékony biztosítéki intézkedések 
alkalmazását, a „szennyező fizet” elv 
sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A közösségi segítségnyújtásnak a legmagasabb biztonsági szintet kell biztosítani. Ezenkívül e 
segítségnyújtás nem menti fel a harmadik országokat és a létesítmények üzemeltetőit
biztonsági és környezetvédelmi felelősségük alól.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 22
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

E rendelet kizárólag azokat azon nukleáris 
létesítményekre vonatkozik, amelyek e 
rendelet hatálybelépésekor harmadik 
országokban működésben vannak vagy 
voltak.

Or. en

Indokolás

A közösségi forrásokat kizárólag működésben lévő vagy bezárt nukleáris létesítményekre 
kellene költeni. Nem használhatók fel nukleáris létesítmények építésére vagy meglévő 
létesítmények élettartamának növelésére.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 23
2. cikk, a) pont 

a) hatékony nukleáris biztonsági kultúra
előmozdítása valamennyi szinten, különösen 
az alábbiak révén:

a) hatékony nukleáris biztonsági 
intézkedések megállapítása valamennyi 
szinten, különösen az alábbiak révén:
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Or. en

Indokolás

A közösségi forrásokat csak valós biztonsági intézkedésekre kellene költeni.

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras, Herczog Edit, Dominique Vlasto

Módosítás: 24
2. cikk, a) pont, második francia bekezdés

– helyszíni és külső segítségnyújtási 
programok,

– helyszíni és külső segítségnyújtási 
programok az üzemeltetés és a karbantartás 
biztonságának javítása érdekében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 25
2. cikk, a) pont, harmadik francia bekezdés

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények 
kialakítása, üzemeltetése és karbantartása 
biztonsági szempontjainak javítása a magas 
szintű védelem megvalósítása érdekében,

– a biztonsági szempontok javítása a 
meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények 
üzemeltetésének szüneteltetése alatt,

Or. en

Indokolás

Be kell tiltani a közösségi forrásoknak az új nukleáris létesítmények építésére vagy a 
meglévők élettartamának növelésére történő felhasználását.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 26
2. cikk, a) pont, harmadik francia bekezdés

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények 
kialakítása, üzemeltetése és karbantartása 
biztonsági szempontjainak javítása a magas 
szintű védelem megvalósítása érdekében,

– a meglévő működő atomerőművek vagy 
egyéb meglévő nukleáris létesítmények 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása a magas szintű 
védelem megvalósítása érdekében,

Or. de
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Indokolás

A Közösség pénzügyi forrásait nem szabad felhasználni új nukleáris erőművek építésére, 
meglévő létesítmények bővítésére, vagy a jelenleg építés alatt álló létesítmények befejezésére. 
Figyelembe véve az Európai Unió és a harmadik országok közötti egyre liberalizáltabb 
kapcsolatokat, a nukleáris biztonsághoz kapcsolódó intézkedésekre úgy kellene tekinteni, mint 
amelyek szorosan kapcsolódnak a versenyhez és a kereskedelmi kérdésekhez. A liberalizált 
piacokon az intervenció csak nagyon különleges körülmények esetén indokolt. Az ilyen 
beavatkozásokat pontosan meg kell határozni és körül kell határolni. A közösségi források a 
tervezés tekintetében történő felhasználása ezért nem megengedhető. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze, Herczog Edit, Alejo Vidal-Quadras 

Módosítás: 27
2. cikk, a) pont, harmadik francia bekezdés

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása a magas szintű 
védelem megvalósítása érdekében,

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása, figyelembe véve 
üzemeltetőik tapasztalatait, a magas szintű 
védelem megvalósítása érdekében,

Or. fr

Indokolás

Az üzemeltetők bevonása a nukleáris segítségnyújtásba – különös tekintettel a nukleáris 
biztonságra – a Tacis program egyik legfontosabb része volt. Ez az előfeltétele annak, hogy a 
támogatásra jogosult országokban található nukleáris létesítmények üzemeltetőinek 
szakértelmet és know-how-t adjanak át, és hogy operatív módon terjesszék az Európai 
Unióban kifejlesztett biztonsági kultúrát ezen a téren. Ezért fontos az üzemeltetők számára, 
hogy szoros kapcsolatban álljanak a nukleáris segítségnyújtás jövőbeni eszközének 
tevékenységeivel.

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás: 28
2. cikk, a) pont, harmadik francia bekezdés

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása a magas szintű 
védelem megvalósítása érdekében,

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése, korszerűsítése és 
karbantartása biztonsági szempontjainak 
javítása a magas szintű védelem 
megvalósítása érdekében,
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Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 29
2. cikk, a) pont, harmadik francia bekezdés

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása a magas szintű 
védelem megvalósítása érdekében,

– a meglévő atomerőművek vagy egyéb 
meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 
üzemeltetése és karbantartása biztonsági 
szempontjainak javítása a lehető
legmagasabb szintű védelem megvalósítása 
érdekében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 30
2. cikk, a) pont, negyedik francia bekezdés

– a nukleáris üzemanyag és radioaktív 
hulladék biztonságos szállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
támogatása,

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás alátámasztja a „szennyező fizet” elvet, amelytől a rendelet nem térhet el.

Módosítás, előterjesztette: Alejo Vidal-Quadras, Herczog Edit, Dominique Vlasto

Módosítás: 31
2. cikk, a) pont, negyedik francia bekezdés

– a nukleáris üzemanyag és radioaktív 
hulladék biztonságos szállításának, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
támogatása,

– a kimerült nukleáris üzemanyag és 
radioaktív hulladék biztonságos 
szállításának, kezelésének és 
ártalmatlanításának támogatása

Or. en

Indokolás

A módosítás az egyértelműséget szolgálja. 
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 32
2. cikk, a) pont, ötödik francia bekezdés

– és a meglevő létesítmények leszerelésére,
és a korábbi nukleáris telephelyek 
remediációjára irányuló stratégiák 
kialakítása és végrehajtása;

– és a korábbi nukleáris telephelyek 
remediációjára irányuló stratégiák
kialakítása és végrehajtása;

Or. en

Indokolás

Szükségszerű a törlés, hogy a bekezdés összhangban legyen Harms, európai parlamenti 
képviselő ugyanezen cikk harmadik francia bekezdésének módosítására tett javaslatával.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 33
2. cikk, b) pont

b) hatékony szabályozási keretek, eljárások 
és rendszerek támogatása a radioaktív 
anyagok különösen a nagy aktivitású 
sugárforrások ionizáló sugárzásával 
szembeni megfelelő védelem biztosítása és a 
biztonságos ártalmatlanítás céljából;

b) hatékony intézkedések megállapítása a 
radioaktív anyagok különösen a nagy 
aktivitású sugárforrások ionizáló 
sugárzásával szembeni legnagyobb védelem 
biztosítása céljából;

Or. en

Indokolás

A közösségi forrásokat csak valós biztonsági intézkedések végrehajtására kellene költeni.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 34
2. cikk, d) pont

d) a vészhelyzeti tervezés, felkészültség és 
intézkedések, a polgári védelem és a 
helyreállítási intézkedések tekintetében 

d) a baleset-megelőzés, vészhelyzeti 
tervezés, felkészültség és intézkedések, a 
polgári védelem, a következmények 
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hatékony szabályozás kialakítása; enyhítése és a helyreállítási intézkedések 
tekintetében hatékony szabályozás 
kialakítása; 

Or. en

Indokolás

Az EU nukleáris biztonságra vonatkozó politikájának tökéletes összhangban kell lennie az 
1994-es nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezménnyel, amelyhez csatlakozott az 
Európai Atomenergia-közösség. Ezen eszköz egyik fő célja, hogy megakadályozza a 
sugárzással kapcsolatos következményeket, és enyhítse azokat, amennyiben mégis 
bekövetkeznek. A NAÜ nukleáris biztonsággal kapcsolatos alapelvei értelmében a balesetek 
megelőzése az első biztonsági prioritás, a második pedig a balesetek következményeinek 
enyhítése. E két intézkedést a rendeletnek világosan és egyértelműen tartalmaznia kell. 

Módosítás, előterjesztette: Romana Jordan Cizelj

Módosítás: 35
2. cikk, e) pont

e) a fenti területeken (többek között a 
meglevő nemzetközi szervezetek, különösen 
a NAÜ keretében) folytatott nemzetközi 
együttműködést előmozdító intézkedések, 
beleértve a nemzetközi egyezmények és 
szerződések végrehajtását, és nyomon 
követését, az információcserét, valamint a 
képzést és a kutatást; 

e) a fenti területeken (többek között a 
meglevő nemzetközi szervezetek, különösen 
a NAÜ keretében) folytatott nemzetközi 
együttműködést előmozdító intézkedések, 
beleértve a nemzetközi egyezmények és 
szerződések végrehajtását, és nyomon 
követését, az információcserét, valamint a 
képzést, az oktatást és a kutatást; 

Or. sl

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 36
5. cikk, (2) bekezdés 

2. E cselekvési programok meghatározzák a
követendő célokat, a beavatkozási 
területeket, a tervezett intézkedéseket, a várt 
eredményeket, az irányítási eljárásokat, 
valamint a tervezett finanszírozás teljes 
összegét. Tartalmazzák a finanszírozandó
műveletek leírását, az egyes műveletekre 
kiosztott összegeket, és a végrehajtás 

2. E cselekvési programok meghatározzák a 
követendő célokat, a beavatkozási 
területeket, a tervezett intézkedéseket, a várt 
eredményeket, az irányítási eljárásokat, 
valamint a tervezett finanszírozás teljes 
összegét. Tartalmazzák a finanszírozandó
műveletek leírását, az egyes műveletekre 
kiosztott összegeket, és a végrehajtás 
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tervezett menetrendjét. Adott esetben 
tartalmazhatják a korábbi segítségnyújtás 
során nyert tapasztalatokat.

tervezett menetrendjét. Adott esetben 
tartalmazzák az ugyanazon létesítménnyel
és/vagy ugyanazon területtel kapcsolatos
korábbi segítségnyújtás során nyert 
tapasztalatokat.

Or. en

Indokolás

Általában véve a program hatékonyságának növelése érdekében minden cselekvési 
programnak adott esetben egyértelműen hivatkoznia kell az ugyanazon létesítménnyel és/vagy 
ugyanazon területtel kapcsolatos korábbi segítségnyújtásra.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 37
6. cikk, (3) bekezdés 

3. Amennyiben ezen intézkedések költsége 
meghaladja a 10 millió eurót, a Bizottság 
azokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban fogadja el, adott 
esetben az érintett partnerországgal vagy a 
régióbeli partnerországokkal folytatott 
konzultációt követően.

3. Amennyiben ezen intézkedések költsége 
meghaladja az 1 millió eurót, a Bizottság 
azokat a 20. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban fogadja el, adott 
esetben az érintett partnerországgal vagy a 
régióbeli partnerországokkal folytatott 
konzultációt követően.

Or. en

Indokolás

A különleges intézkedések esetében a konzultációs eljárás keretében elfogadható összeg felső 
határát 1 millió euróban kell meghatározni. Ezenkívül korlátozni kell a különleges 
intézkedések egy adott időszakban lehetséges számát. Lehetővé kell tenni a Parlament 
számára, hogy megtegye saját javaslatait a különleges intézkedésekre vonatkozóan. Az ilyen 
javaslatok elutasítását a Bizottságnak és/vagy a bizottságnak meg kell indokolnia.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 38
6. cikk, (4) bekezdés 

4. Amennyiben ezen intézkedések költsége 
10 millió euro, vagy annál kevesebb, a 
Bizottság egy hónapon belül írásban értesíti 

4. Amennyiben ezen intézkedések költsége 1 
millió euro, vagy annál kevesebb, a 
Bizottság egy hónapon belül írásban értesíti 
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a Tanácsot és a 20. cikkel összhangban 
létrehozott bizottságot ezen intézkedések 
elfogadásáról.

a Tanácsot, az Európai Parlamentet és a 20. 
cikkel összhangban létrehozott bizottságot 
ezen intézkedések elfogadásáról.

Or. en

Indokolás

Az indokolás megegyezik a Harms, európai parlamenti képviselő által előterjesztett 18. 
módosításhoz fűzött indoklással.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 39
7. cikk, (1) bekezdés, ötödik francia bekezdés

– az Európai Unió ügynökségei; – a Közösség Közös Kutatóközpontja és az 
Európai Unió ügynökségei; 

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont már régóta hajt végre biztonsági segítségnyújtást a TACIS program 
keretében, és e rendelet értelmében is támogathatónak kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 40
8. cikk, (1) bekezdés, hatodik francia bekezdés

– adósságcsökkentő programok; törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet értelmében a közösségi források nem utalhatók ki adósságcsökkentő programokra. 
Általában véve az intézkedések kiválasztásának és meghatározásának a legkisebb költség elve 
alapján kell történnie (pl. amint azt az EBRD is alkalmazza).
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 41
8. cikk, (1) bekezdés, hetedik francia bekezdés

– az intézkedések finanszírozását célzó 
támogatások;

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet értelmében a közösségi források nem utalhatók ki adósságcsökkentő programokra. 
Általában véve az intézkedések kiválasztásának és meghatározásának a legkisebb költség elve 
alapján kell történnie (pl. amint azt az EBRD is alkalmazza).

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 42
8. cikk, (1) bekezdés, nyolcadik francia bekezdés

– működési költségek finanszírozását célzó 
támogatások;

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet értelmében a közösségi források nem utalhatók ki adósságcsökkentő programokra. 
Általában véve az intézkedések kiválasztásának és meghatározásának a legkisebb költség elve 
alapján kell történnie (pl. amint azt az EBRD is alkalmazza).

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 43
9. cikk, (2) bekezdés 

2. E támogató intézkedések egyike sem
képezi szükségszerűen többéves 
programozás tárgyát, és ezért ezek a 
stratégiai dokumentumok és a több évre 
szóló indikatív programok hatályán kívül is 
finanszírozhatók. Ugyanakkor a több évre 
szóló indikatív programok keretében is 
finanszírozhatók. A Bizottság a több évre 

2. E támogató intézkedések mindegyike
szükségszerűen többéves programozás vagy
a több évre szóló indikatív programok 
tárgyát képezi, a 6. cikkel összhangban.
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szóló indikatív programokban nem szereplő 
támogató intézkedéseket a 6. cikkel 
összhangban fogadja el.

Or. en

Indokolás

A közösségi források kizárólag a többéves programozás és a több évre szóló indikatív 
programok hatálya alá tartozó biztonsági intézkedések tekintetében utalhatók ki, figyelembe 
véve néhány kivételt a 6. cikkben megállapítottak szerint. 

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 44
18. cikk

A Bizottság rendszeresen értékeli a politikák 
és programok eredményeit, valamint a 
programozás hatékonyságát annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
célkitűzések megvalósultak-e, továbbá hogy 
javaslatokat dolgozzon ki a jövőbeni 
műveletek javításához. A Bizottság értékelő 
jelentéseket küld a 20. cikkel összhangban 
létrehozott bizottság számára. 

A Bizottság, független szakértők 
segítségével, az egyes projektek alapján 
rendszeresen értékeli a politikák és 
programok eredményeit, valamint a 
programozás hatékonyságát annak 
megállapítása érdekében, hogy a 
célkitűzések megvalósultak-e, továbbá hogy 
javaslatokat dolgozzon ki a jövőbeni 
műveletek javításához. A Bizottság értékelő 
jelentéseket küld az Európai Parlament, a 
Tanács és a 20. cikkel összhangban 
létrehozott bizottság számára. 

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a korábbi nukleáris segítségnyújtási program értékelésének nyilvánvaló 
hiányát, az értékelést független szakértők segítségével kell elvégezni. A nyomon követésnek és 
az értékelésnek folyamatosan és az egyes projektek alapján kell történnie (és nem csak az 
adott ágazatra vagy országra vonatkozóan, ahogy azt általában a Bizottság végzi). Az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak értékelő jelentést kell benyújtani.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 45
19. cikk
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A Bizottság megvizsgálja az e rendeletnek 
megfelelően foganatosított intézkedések 
végrehajtásával elért eredményeket, és a 
segítségnyújtás végrehajtásáról szóló éves 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé. A jelentést a Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága is 
megkapja. A jelentés tájékoztatást nyújt az 
előző évre vonatkozóan a finanszírozott 
intézkedésekről, a megfigyelő és értékelő 
tevékenységről, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és a kifizetések 
végrehajtásáról, országokra, régiókra és 
együttműködési ágazatokra lebontva.

A Bizottság megvizsgálja az e rendeletnek 
megfelelően foganatosított intézkedések 
végrehajtásával elért eredményeket, és a 
segítségnyújtás végrehajtásáról szóló éves 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé. A jelentést a Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága is 
megkapja. A jelentés tartalmazza a 18. 
cikkben említett értékelő jelentéseket, és
tájékoztatást nyújt az előző évre 
vonatkozóan a finanszírozott 
intézkedésekről, a megfigyelő és értékelő 
tevékenységről, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és a kifizetések 
végrehajtásáról, országokra, régiókra és 
együttműködési ágazatokra lebontva.

Or. en

Indokolás

Az értékelő jelentéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is el kell küldeni. Ezenkívül 
a jelentéseknek tájékoztatást kell nyújtaniuk a Közösség által e rendelet értelmében 
támogatásban részesített egyes projektekkel kapcsolatban. 

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 46
20. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság munkáját a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek 
elnöke a Bizottság képviselője.

1. A Bizottság munkáját a tagállamok és az 
Európai Parlament képviselőiből álló 
bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság 
képviselője.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentet is képviselni kell a bizottságban.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 47
21. cikk
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Legkésőbb 2010. december 31-én a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet első 
három évben történt végrehajtásának 
értékeléséről, adott esetben az eszköz 
szükséges módosításait tartalmazó 
jogalkotási javaslattal együtt. 

Legkésőbb 2009. július 1-jén a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a rendelet első három évben 
történt végrehajtásának értékeléséről, adott 
esetben az eszköz szükséges módosításait 
tartalmazó jogalkotási javaslattal együtt. 

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az érintett pénzösszegek nagyságát és a keleten folytatott nukleáris 
segítségnyújtási programok középszerű múltbéli eredményeit, elengedhetetlen a gyakoribb 
jelentéstétel. Ezért 2009. július 1-jétől kezdődően kétévente a 2007. január 1-jétől kezdődő 
kumulatív időszakokat felölelő átfogó felülvizsgálati jelentést kell benyújtani. 


