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MELLÉKLET

2006/.....

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló segítségnyújtási eszköz létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. 

cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,1

tekintettel az Európai Parlament véleményére,2

mivel:

(1) Az Európai Közösség fontos részt vállal a harmadik országok számára biztosított gazdasági, 

pénzügyi, technikai, humanitárius és makrogazdasági segítségnyújtásban. Az Európai 

Közösség külső segítségnyújtása hatékonyságának növelése céljából a segítségnyújtás 

tervezését és továbbítását szabályozó új keret került kialakításra. A …–i …/…/EK tanácsi 

rendelet létrehoz egy előcsatlakozási eszközt, amely a tagjelölt és a potenciálisan tagjelölt 

országok számára nyújtandó közösségi támogatásra vonatkozik.3 A …–i …/…/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet európai szomszédsági és partnerségi eszközt vezet be.4 A …–i 

…/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a harmadik országokkal folytatott fejlesztési 

és gazdasági együttműködést célozza.5 A …–i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet egy stabilitási eszközt vezet be.6 A jelenlegi rendelet egy kiegészítő eszköz, 

amelynek célja a harmadik országokban a nukleáris biztonság növelésére irányuló er

őfeszítések, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítéki 

intézkedések alkalmazásának támogatása.
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(2) Az 1986. évi csernobili baleset rávilágított a nukleáris biztonság világméretű jelentőségére. A 

Szerződés azon célkitűzésének 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. 

(3) A Közösség csatlakozott a nukleáris biztonságról szóló egyezményhez (a Bizottság 1999. 

november 16-i 1999/819/Euratom határozata7), amelynek egyik célkitűzése az egész világra 

kiterjedő, magas szintű nukleáris biztonság megvalósítása és fenntartása. 

A Közösség csatlakozott továbbá a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a 

radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezményhez (a Bizottság 

2005. …-i 2005/…/Euratom határozata), amelynek egyik célkitűzése a kiégett fűtőelemek és 

a radioaktív hulladékok kezelése tekintetében az egész világra kiterjedően a biztonság magas 

szintjének megvalósítása és fenntartása.

A két egyezmény e célkitűzésekre a nemzeti intézkedések és a nemzetközi együttműködés er

ősítésén –– beleértve adott esetben a biztonsággal kapcsolatos együttműködést is ––

keresztül törekedik.

(4) A Közösség a Szerződés X. fejezetével összhangban már szoros együttműködést folytat a 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (a Szerződés második része VII. fejezetének célkit

űzései előmozdítása érdekében) a nukleáris biztosítéki intézkedések, valamint a nukleáris 

biztonság tekintetében egyaránt.

(5) A Közösség számára különösen szükséges a harmadik országokbeli nukleáris biztonság el

őmozdítását, 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. 

(6) Az e rendelet célkitűzéseit támogató, kísérő intézkedések finanszírozása is szükséges, 
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beleértve az oktatást, a kutatást és a nemzetközi egyezmények és szerződések 

végrehajtásának támogatását is.

(7) A nemzetközi egyezmények és szerződések mellett néhány tagállam technikai 

segítségnyújtásról szóló, kétoldalú megállapodásokat kötött.

(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 célkit

űzések figyelembevételével pénzügyi támogatás nyújtására kerül sor, beleértve a létező, de 

jelenleg működő üzemek támogatását is.

(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.

(10) A külső segítségnyújtás területén folytatott operatív koordináció megerősítésére vonatkozó

2001. évi iránymutatások8 hangsúlyozzák az uniós külső segítségnyújtás fokozásának 

szükségességét.

(11) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadása során a Bizottság munkáját 

egy bizottságnak kell segítenie.
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(12) E rendelet a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról 

szóló, 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (TACIS)9, az Európai 

Közösség részéről a Csernobili Szarkofág Alap számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 

Banknak nyújtandó hozzájárulásról szóló, 1998. június 5-i 1998/381/EK, Euratom tanácsi 

határozat10, és az Európai Közösség részéről a Csernobili Szarkofág Alap számára az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Banknak nyújtandó további hozzájárulásról szóló, 2001. november 

16-i 2001/824/EK, Euratom tanácsi határozat11 helyébe lép, ezen eszközöket ezért hatályon 

kívül kell helyezni.

(13) E rendelet a Szerződés célkitűzései érdekében pénzügyi támogatást nyújt, és nem érinti a 

Közösségnek és a tagállamoknak az érintett területeken –– különösen a nukleáris biztosítéki 

intézkedések területén –– meglévő hatáskörét.

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

hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. Cím – Célkitűzések

1. cikk

Általános célkitűzések és hatály

A Közösség e rendelet rendelkezéseivel összhangban finanszírozást nyújt a magas szintű nukleáris 

biztonság, és a sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes 

és hatékony biztosítéki intézkedések alkalmazását támogató intézkedésekhez.
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2. cikk

Cél

Az e rendelet keretében biztosított pénzügyi, gazdasági és technikai segítségnyújtás kiegészíti az 

Európai Közösség által a humanitárius segítségnyújtási eszköz, az előcsatlakozási eszköz, az európai 

szomszédsági és partnerségi eszköz, a fejlesztési együttműködési és gazdasági együttműködési 

eszköz, valamint a stabilitási eszköz keretében biztosított bármely segítségnyújtást. E célkitűzések 

megvalósítása érdekében az alábbi intézkedések részesülnek támogatásban:

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

alábbiak révén:

- a szabályozó testületek, a technikai támogatást nyújtó szervezetek, valamint a 

szabályozási keret megerősítésének folyamatos támogatása,

- helyszíni és külső segítségnyújtási programok,

- a meglévő atomerőművek vagy egyéb meglévő nukleáris létesítmények kialakítása, 

üzemeltetése és karbantartása biztonsági szempontjainak javítása a magas szintű védelem 

megvalósítása érdekében;

- a nukleáris üzemanyag és radioaktív hulladék biztonságos szállításának, kezelésének és 

ártalmatlanításának támogatása, 

- és a meglevő létesítmények leszerelésére, és a korábbi nukleáris telephelyek 

remediációjára irányuló stratégiák kialakítása és végrehajtása;

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;

c) a nukleáris biztosítéki intézkedések végrehajtásához szükséges szabályozási keret és 

módszerek létrehozása, beleértve a hasadóanyagok állami és üzemeltetői szintű, megfelelő

nyilvántartását és ellenőrzését is;
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d) a vészhelyzeti tervezés, felkészültség és intézkedések, a polgári védelem és a helyreállítási 

intézkedések tekintetében hatékony szabályozás kialakítása;

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;

A Bizottság biztosítja, hogy az elfogadott intézkedések összhangban állnak az Európai Közösség 

partnerországokra vonatkozó átfogó stratégiai politikai keretével, és különösképpen az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés 179. és 181a. cikke értelmében elfogadott fejlesztési és gazdasági 

együttműködési politikáinak és programjainak célkitűzéseivel. 

II. cím - Végrehajtás: Programozás és a pénzeszközök elosztása

3.cikk

Stratégiai dokumentumok és indikatív programok

Az e rendelet szerinti közösségi segítségnyújtást több évre szóló stratégiai dokumentumok és (1)

indikatív programok alapján kell végrehajtani.

Az ilyen több évre szóló, egy vagy több országra vonatkozó stratégia dokumentumok képezik (2)

a 2. cikk szerinti segítségnyújtás végrehajtásának általános alapját, és azokat legfeljebb hétéves 

időtartamra vonatkozóan kell elkészíteni. E stratégiai dokumentumok meghatározzák az e 

rendelet szerint nyújtott segítségre vonatkozó közösségi stratégiát, tekintettel az érintett ország 

szükségleteire, a Közösség prioritásaira, a nemzetközi helyzetre és a főbb partnerek 

tevékenységeire.

E stratégiai dokumentumok elkészítése során a Bizottság biztosítja ezeknek az Európai (3)

Közösség egyéb külső segítségnyújtási eszközei keretében elfogadott stratégiákkal és 

intézkedéssel való összhangját.
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(4) A stratégiai dokumentumok olyan több évre szóló indikatív programokat tartalmaznak, 

amelyek meghatározzák a közösségi finanszírozásra kiválasztott, elsőbbséget élvező

területeket, a konkrét célkitűzéseket és a várt eredményeket, valamint a teljes és az egyes 

kiemelt területekre vonatkozó indikatív keretösszegeket. A keretösszegek adott esetben 

összegsáv formájában is megadhatók.  Ezen indikatív programokat a partnerországgal vagy az 

érintett országokkal folytatott konzultáció útján kell kialakítani.

4.cikk

A programozási dokumentumok elfogadása

A 3. cikkben említett stratégiai dokumentumokat és indikatív programokat a 20. cikk (2) (1)

bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek legfeljebb e rendelet 

alkalmazási időtartamával megegyező időtartamra vonatkozhatnak.

(2) A stratégiai dokumentumokat az időtartam felénél, vagy bármely szükséges esetben felül kell 

vizsgálni, és a 20. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban ki lehet igazítani.

(3) Az indikatív programokat szükség szerint ki kell igazítani, figyelembe véve a kapcsolódó

stratégiai dokumentumok bármely felülvizsgálatát. Rendkívüli esetekben különleges 

körülmények, mint például váratlan fejlemények vagy különleges teljesítmények fényében a 

többéves keretösszegek kiigazíthatók. Az indikatív programok bármely kiigazítását a 20. cikk 

(2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell végezni.

III. cím - Végrehajtás: egyéb rendelkezések

5.cikk

Cselekvési programok
A Bizottság a 3. cikkben említett stratégiai dokumentumok és indikatív programok alapján (1)

elkészített cselekvési programokat fogad el. Ezek az általában éves alapon elkészített 

cselekvési programok meghatározzák az e rendelet értelmében biztosított segítségnyújtás 

végrehajtásának konkrét részleteit.
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Kivételes esetben, például amennyiben még nem fogadtak el cselekvési programot, a Bizottság 

a 3. cikkben említett stratégiai dokumentumok és indikatív programok alapján elfogadhat 

cselekvési programban nem szereplő intézkedéseket a cselekvési programok esetében 

alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően.

E cselekvési programok meghatározzák a követendő célokat, a beavatkozási területeket, a (2)

tervezett intézkedéseket, a várt eredményeket, az irányítási eljárásokat, valamint a tervezett 

finanszírozás teljes összegét. Tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, az egyes m

űveletekre kiosztott összegeket, és a végrehajtás tervezett menetrendjét. Adott esetben 

tartalmazhatják a korábbi segítségnyújtás során nyert tapasztalatokat.

A cselekvési programokat, valamint azok bármely kiigazítását vagy kiterjesztését a 20. cikk (2) (3)

bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni, adott esetben az érintett 

partnerországgal vagy régióbeli partnerországokkal folytatott konzultációt követően.

6.cikk

Különleges intézkedések

A fenti 3–5. cikktől eltérve, a Bizottság váratlan és sürgető szükségszerűség vagy körülmények (1)

esetén a fenti 3. cikkben említett stratégiai dokumentumokban és indikatív programokban vagy 

a fenti 5. cikkben említett cselekvési programokban nem szereplő, különleges intézkedéseket 

fogadhat el.

A különleges intézkedések meghatározzák a követendő célokat, a tevékenységi területeket, a (2)

várt eredményeket, az irányítási eljárásokat, valamint a tervezett finanszírozás teljes összegét.

Tartalmazzák a finanszírozandó műveletek leírását, az egyes műveletek számára kiutalt 

összegeket és a végrehajtás indikatív menetrendjét.

Amennyiben ezen intézkedések költsége meghaladja a 10 millió eurót, a Bizottság azokat a 20. (3)

cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el, adott esetben az érintett 

partnerországgal vagy a régióbeli partnerországokkal folytatott konzultációt követően.
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Amennyiben ezen intézkedések költsége 10 millió euro, vagy annál kevesebb, a Bizottság egy (2)

hónapon belül írásban értesíti a Tanácsot és a 20. cikkel összhangban létrehozott bizottságot 

ezen intézkedések elfogadásáról.

7.cikk

Támogathatóság

Az 5. cikkben említett cselekvési programok és a 6. cikkben említett különleges intézkedések (1)

végrehajtása céljából az alábbiak jogosultak az e rendelet szerinti finanszírozásra:

partnerországok és -régiók, és intézményeik;−

partnerországok decentralizált egységei, mint például a régiók, megyék, tartományok és −

önkormányzatok;

a partnerországok és -régiók, valamint a Közösség által létrehozott közös szervek;−

nemzetközi szervezetek, beleértve a regionális szervezeteket, az ENSZ-szerveket, -−

szervezeti egységeket és -missziókat, a nemzetközi pénzügyi szervezeteket és fejlesztési 

bankokat, amennyiben azok hozzájárulnak e rendelet célkitűzéseihez;

az Európai Unió ügynökségei;−

a tagállamok, partnerországok és -régiók, és egyéb harmadik országok alábbi szervezetei −

és szervei, amennyiben azok hozzájárulnak e rendelet célkitűzéseihez;

állami vagy félállami szervek, helyi hatóságok vagy közigazgatás és azok társulásai;−

társaságok, vállalatok és más magánszervezetek és üzleti vállalkozások;−

a partnerországokban és régiókban magánberuházásokat engedélyező, támogató és −

finanszírozó pénzügyi szervezetek;

a (2) bekezdésben meghatározott nem állami szereplők;−

természetes személyek.−
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Az e rendelet értelmében pénzügyi támogatásra jogosult nem állami szereplők a következők: a (2)

nem kormányzati szervezetek, az őslakosságot képviselő szervezetek, a helyi lakosok 

csoportosulásai és a szakmai szövetségek, szövetkezetek, a szakszervezetek, a gazdasági és 

szociális érdekképviseleti szervezetek, a decentralizált regionális együttműködésben és 

integrációban tevékenykedő helyi szervezetek (beleértve a hálózatokat), a fogyasztói 

szervezetek, női és ifjúsági szervezetek, oktatási, kulturális, kutatási és tudományos 

szervezetek, egyetemek, egyházak és vallási egyesületek vagy közösségek, a média és bármely 

olyan nem kormányzati egyesület és független alapítvány, amely hozzájárulhat a fejlődéshez 

vagy a belső politikák külső dimenziójához.

8.cikk

Intézkedéstípusok

(1) A közösségi finanszírozás formái az alábbiak lehetnek:

- projektek és programok;

- ágazati vagy általános költségvetési támogatás, amennyiben a partnerállam közkiadásainak 

irányítása megfelelően átlátható, megbízható és hatékony, és amennyiben a partnerország 

megfelelő, a főbb adományozói által –– beleértve adott esetben a nemzetközi pénzügyi 

szervezeteket is –– jóváhagyott ágazati vagy makrogazdasági politikákat vezetett be;

- ágazati támogatások;

- kivételes esetekben ágazati és általános importtámogató programok, amelyek a következő

formát ölthetik: (a) természetbeni ágazati importprogramok, (b) az érintett ágazat 

importjának finanszírozására devizát nyújtó ágazati importprogramok, vagy (c) az általános 

import finanszírozására devizát nyújtó, a termékek széles skálájára vonatkozó általános 

importprogramok;
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12 HL L 163., 1996.7.2., 6. o.

- a Bizottság programjai alapján, a 17. cikkel összhangban az Európai Fejlesztési Bank vagy 

egyéb pénzügyi közvetítő szerv rendelkezésére bocsátott pénzeszközök, kölcsönök (például 

a magánszféra beruházásainak és fejlesztésének támogatására) vagy kockázati tőke 

(alárendelt vagy feltételes kölcsön formájában) vagy társasági tőkékben egyéb ideiglenes 

kisebbségi részesedések nyújtása céljából, valamint garanciaalapokhoz való hozzájárulás 

céljából;

- adósságcsökkentő programok;–

- az intézkedések finanszírozását célzó támogatások;

- a működési költségek finanszírozását célzó támogatások;

- a tagállamok, valamint a partnerországok vagy -régiók közintézményei, nemzeti közjogi 

szervei és a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatokat ellátó szervezetei közötti 

ikerintézményi együttműködési programok finanszírozása;

- nemzetközi pénzeszközökhöz, különösen a nemzetközi vagy regionális szervezetek által 

kezelt nemzetközi pénzeszközökhöz való hozzájárulás;

- a partnerországok és -régiók által létrehozott olyan nemzeti pénzeszközökhöz való

hozzájárulás, amelyek célja a több adományozó általi közös finanszírozás vonzása, vagy az 

egy vagy több adományozó által létrehozott, a műveletek közös végrehajtását célzó

pénzeszközökhöz való hozzájárulás;

- a partnerországok és -régiók számára a projektek és programok hatékony irányításához és 

felügyeletéhez szükséges emberi és anyagi erőforrások.

A humanitárius segítségnyújtásról szóló 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet12 hatálya (2)

alá tartozó, és az említett rendelet keretében támogatásra jogosult tevékenységek e rendelet 

keretében nem finanszírozhatók;



9037/06 hs/AC/kz 13
MELLÉKLET DG C II HU

9.cikk

Támogató intézkedések

A közösségi finanszírozás kiterjedhet az e rendelet végrehajtásához és célkitűzéseinek (1)

megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítési, nyomon követési, ellenőrzési, pénzügyi 

ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra, például tanulmányokra, 

találkozókra, tájékoztatási, figyelemfelhívó, képzési és publikációs tevékenységekre, az 

információcserét elősegítő informatikai hálózatokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a 

program irányítása során a Bizottság számára felmerülő bármely egyéb adminisztratív és 

technikai segítségnyújtási kiadásra. Kiterjed továbbá a bizottsági delegációkban az e rendelet 

keretében finanszírozott projektek irányítását végző adminisztratív támogató személyzettel 

kapcsolatos kiadásokra is.

E támogató intézkedések egyike sem képezi szükségszerűen többéves programozás tárgyát, és (2)

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 szóló indikatív programokban nem szereplő

támogató intézkedéseket a 6. cikkel összhangban fogadja el.

10.cikk

Társfinanszírozás

(1) Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések társfinanszírozásra jogosultak, többek között 

az alábbiaktól:

- tagállamok, és különösen azok állami és félállami szervei;

- más adományozó országok, és különösen azok állami és félállami szervei;

- nemzetközi és regionális szervezetek, és különösen nemzetközi és regionális pénzügyi 

szervezetek;

- társaságok, vállalatok, és más magánszervezetek és üzleti vállalkozások, és a 7. cikk 

(2) bekezdésében említett, más nem állami szereplők;

- a finanszírozásban részesülő partnerországok és -régiók.
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(2) Párhuzamos társfinanszírozás esetén a projektet vagy a programot egyértelműen azonosítható

alprojektre kell bontani, és az egyes alprojekteket a különböző, társfinanszírozást nyújtó

partnerek oly módon finanszírozzák, hogy a finanszírozás végfelhasználása mindig 

azonosítható legyen. Közös társfinanszírozás esetén a projekt vagy program összköltsége 

megoszlik a társfinanszírozást nyújtó partnerek között, és a forrásokat oly módon kell 

egyesíteni, hogy a finanszírozás forrása a program vagy projekt részeként végzett 

tevékenységek egyike esetében sem lehessen azonosítható.

Közös társfinanszírozás esetén a Bizottság az (1) bekezdés első három francia bekezdésében (3)

említett szervek nevében, közös intézkedések végrehajtása céljából pénzeszközöket fogadhat 

és kezelhet. Ebben az esetben a Bizottság az intézkedéseket központilag, közvetlen vagy 

közvetett módon hajtja végre, a feladatot a Közösség ügynökségeire vagy a Közösség által 

létrehozott szervekre ruházva át. Az ilyen pénzeszközöket az 1605/2002 tanácsi rendelet 18. 

cikkével összhangban célhoz kötött bevételként kell kezelni.

11.cikk

Irányítási eljárások

Az e rendelet értelmében finanszírozott intézkedéseket az Európai Közösségek általános (1)

költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel összhangban kell végrehajtani.

A Bizottság határozhat úgy, hogy közhatalmi feladatokat és különösen költségvetési (2)

végrehajtási feladatokat az 1605/2002 rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjában megjelölt 

szervekre bíz, amennyiben azok nemzetközileg elismertek, megfelelnek a nemzetközileg 

elismert irányítási és ellenőrzési rendszereknek, és felügyeletüket közhatalmi szerv látja el.

Decentralizált irányítás esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy a kedvezményezett ország (3)

vagy régió beszerzési és támogatás-odaítélési eljárásait alkalmazza.

12.cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

(1) A költségvetési kötelezettségvállalásokat a Bizottság –– a 4., 6. és 9. cikkel összhangban 

hozott –– határozatai alapján kell tenni.
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(2) A közösségi finanszírozás jogi formái:

- finanszírozási megállapodások;

- támogatási megállapodások;

- beszerzési szerződések;

- munkaszerződések.

13.cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

Az e rendelet alapján létrejött bármely megállapodásnak a Közösség pénzügyi érdekei védelmét (1)

biztosító intézkedéseket kell tartalmaznia, különös tekintettel a csalásra, korrupcióra és más 

szabálytalanságokra a 2988/1995/EK, Euratom, a 2185/1996/EK, Euratom és az 

1073/1999/EK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban.

A megállapodásoknak kifejezetten fel kell jogosítaniuk a Bizottságot és a Számvevőszéket (2)

dokumentumok megvizsgálásával vagy helyszíni ellenőrzések formájában pénzügyi ellenőrzés 

lefolytatására valamennyi, közösségi hozzájárulásban részesülő vállalkozónál vagy 

alvállalkozónál. A megállapodásoknak továbbá kifejezetten fel kell hatalmazniuk a Bizottságot 

helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtására a 2185/1996/EK, Euratom rendeletben el

őírtaknak megfelelően

A segítségnyújtás végrehajtásából eredő valamennyi szerződésnek a szerződések végrehajtása (3)

folyamán és azt követően biztosítania kell a Bizottság és a Számvevőszék e cikk (2) 

bekezdésében előírt jogait.

14.cikk

Részvételi és származási szabályok

Az e rendelet szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére (1)

irányuló eljárásban a részvétel nyitva áll az Európai Közösség tagállamai valamennyi, a Szerz

ődések hatálya alá tartozó természetes és jogi személye számára.

Az e rendelet szerint finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére (2)

irányuló eljárásban a részvétel nyitva áll az alábbiak valamennyi természetes és jogi személye 

számára:

bármely, az előcsatlakozási eszközben vagy az európai szomszédsági és partnerségi −



9037/06 hs/AC/kz 16
MELLÉKLET DG C II HU

eszközben kedvezményezett ország,

az Európai Gazdasági Térség bármely nem uniós tagállama, és−

bármely más harmadik ország vagy terület, abban az esetben, ha ezek viszonossági alapon −

külső segítségnyújtási programjaiban a részvételt lehetővé tették.

(3) Az OECD kritériumai alapján legkevésbé fejlett országként tekintett bármely harmadik 

országban foganatosított intézkedések esetén a beszerzési vagy támogatási szerződések 

odaítélésére irányuló eljárásban a részvétel általános alapon áll nyitva.

(4) A 4. cikkben meghatározott típusú stratégia keretében elfogadott intézkedések esetében a 

beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére irányuló eljárásban, valamint a származási 

szabályokban a részvétel az OECD által fejlődő vagy átalakulóban lévő országként 

meghatározott ország és bármely más, a stratégia alapján jogosult ország bármely természetes 

vagy jogi személye számára nyitva áll.

(5) Az e rendelet értelmében finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések odaítélésére 

irányuló eljárásban a részvétel a nemzetközi szervezetek számára nyitva áll.

(6) Amennyiben az e rendelet szerint finanszírozott intézkedéseket központilag és közvetve 

tagállami szervek, vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatokkal megbízott tagállami 

szervezetek hajtják végre, vagy decentralizált alapon a finanszírozásban részesülő

partnerországok vagy régiók felelőssége alatt, vagy nemzetközi vagy regionális szervezetekre 

–– különösen nemzetközi pénzügyi szervezetekre –– átruházva, az irányító szervezet 

közbeszerzési és támogatás-odaítélési eljárásaiban a részvétel nyitva áll az (1)–(5) bekezdésben 

meghatározott elvekkel összhangban a közösségi szerződésekben és támogatásokban való

részvételre jogosult országok, valamint bármely, az irányító szervezet szabályai és eljárásai 

alapján jogosult ország természetes és jogi személyei számára.

(7) A szerződések odaítélésére irányuló eljárások keretében javasolt szakértőknek nem kell eleget 

tenniük a fent meghatározott állampolgársági szabályoknak.

(8) Az e rendelet szerint finanszírozott szerződések alapján vásárolt valamennyi árunak és 

anyagnak a Közösségből vagy a fenti (2)–(6) bekezdés szerint jogosult országból kell 

származnia.
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(9) A partnerországgal hagyományos gazdasági, kereskedelmi vagy földrajzi kapcsolatban álló

harmadik országból vagy területről származó természetes vagy jogi személyek részvétele eseti 

alapon engedélyezhető. A Bizottság ezen felül megfelelően indokolt esetekben engedélyezheti 

más országokból származó természetes vagy jogi személyek részvételét, vagy más származású

áruk vagy anyagok használatát.

15. cikk

Előfinanszírozás

A kedvezményezetteknek nyújtott előfinanszírozási kifizetésekből származó kamatot a végső

kifizetésből le kell vonni.

16. cikk

Támogatások

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 114. cikkének megfelelően természetes személyek 

részesülhetnek támogatásban.

17. cikk

Az Európai Beruházási Bank vagy egyéb pénzügyi közvetítő rendelkezésére bocsátott pénzeszközök

A 8. cikk (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésében említett pénzeszközöket pénzügyi közvetít

ők, az Európai Beruházási Bank vagy bármely, a kezelésükre képes bank vagy szervezet kezeli. A 

Bizottságnak e cikkre vonatkozóan eseti alapon végrehajtási rendelkezéseket kell elfogadnia, 

amelyek kiterjednek a kockázatmegosztásra, a végrehajtás feladatával megbízott közvetítő

javadalmazására, a pénzeszközökből származó kamat felhasználására és behajtására, valamint a m

űvelet lezárására.

18.cikk

Értékelés
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.
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IV. Cím - Záró rendelkezések

19.cikk

Jelentés

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.

20.cikk
A bizottság

(1) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a 

Bizottság képviselője.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni:

- a Bizottság képviselője benyújtja a bizottságnak a meghozandó intézkedések tervezetét. A 

bizottság az elnök által az ügy sürgőssége szerint megállapított határidőn belül véleményt 

nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 118. cikkének (2) bekezdésében a 

Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell 

meghozni. A bizottságon belül a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben 

foglalt módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz;

- a Bizottság azonnal hatályba lépő intézkedéseket fogad el. Ha azonban ezek nincsenek 

összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság ezeket az intézkedéseket 

haladéktalanul közli a Tanáccsal. Ebben az esetben a Bizottság harminc nappal elhalasztja 

az általa meghozott intézkedések végrehajtását;
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- A Tanács minősített többséggel a fent előírt időtartamon belül eltérő határozatot hozhat.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni:

- a Bizottság képviselője benyújtja a bizottságnak a meghozandó intézkedések tervezetét. A 

bizottság az elnök által az ügy sürgőssége szerint megállapított határidőn belül –– szükség 

esetén szavazással –– véleményt nyilvánít a tervezetről.

- A véleményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni; ezenkívül minden tagállamnak joga van 

álláspontjának jegyzőkönyvben való rögzítését kérni;

- A Bizottság a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a bizottság véleményét. A Bizottság 

tájékoztatja a bizottságot arról, milyen módon vette figyelembe a véleményét.

(4) A bizottság az elnöke javaslatára az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabványos 

eljárási szabályzat alapján elfogadja eljárási szabályzatát. A bizottság eljárási szabályaiban a 

konzultációra vonatkozóan olyan különös szabályokat határoz meg, amelyek lehetővé teszik a 

Bizottság számára, hogy szükség esetén sürgősségi eljárással különleges intézkedéseket 

fogadjon el.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó, a Bizottságra alkalmazott 

elveket és feltételeket a bizottságokra is alkalmazni kell.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a bizottság munkájáról. Ebből a 

célból kézhez kell kapnia a bizottsági ülések napirendjét, a szavazások eredményét, az ülésekr

ől készült összefoglaló jegyzőkönyveket, valamint azoknak a hatóságoknak és szervezeteknek 

a jegyzékét, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kinevezett személyek tartoznak.

(5) Az Európai Beruházási Bank egy megfigyelője részt vehet a bizottságnak a bankot érintő

kérdésekre vonatkozó eljárásaiban.
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21.cikk

Felülvizsgálat

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.

22.cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) 2007. január 1-jétől kezdődően az alábbi eszközök hatályukat vesztik:

- A Tanács 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom rendelete a kelet-európai és közép-

ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról (TACIS);

- A Tanács 1998. június 5-i 1998/381/EK, Euratom határozata az Európai Közösség részér

ől a Csernobili Szarkofág Alap számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak 

nyújtandó hozzájárulásról;

- A Tanács 2001. november 16-i 2001/824/EK, Euratom határozata az Európai Közösség 

részéről a Csernobili Szarkofág Alap számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 

Banknak nyújtandó további hozzájárulásról.

(2) A hatályukat vesztett eszközöket a 2007. évet megelőző költségvetési éveket végrehajtó jogi 

aktusokra és kötelezettségvállalásokra továbbra is alkalmazni kell.

23.cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba. Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

a Tanács részéről
az elnök

_______________________


