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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2011) a keretében a Közös Kutatóközpont 
által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról 
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0444)1,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 
7. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0385/2005),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a módosított bizottsági javaslatot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően, az Euratom-Szerződés 119. cikkének 
második bekezdése szerint alakítsa át javaslatát;

3. felhívja a Tanácsot, hogy jelentse be a Parlamentnek, ha el kíván térni a Parlament által 
jóváhagyott szövegtől;

4. felhívja a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani 
kívánja a bizottsági javaslatot;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A KKK részt vesz az atomreaktorok 
biztonságát szolgáló európai 
hálózatokban, amelyeknek a célja a 
nemzeti biztonsági szabványok lehető 

  
1 A HL-ben még nem tették közzé.
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legmesszemenőbb harmonizálása. E 
keretprogrammal összefüggésben célszerű 
lenne, hogy a KKK szakismeretei alapján 
fokozza e részvételt, hogy a reaktorok és 
újrafeldolgozó-üzemek tervezésére, 
építésére és üzemelésére vonatkozó 
közösségi biztonsági szabványokat 
lehessen megállapítani. Ez hozzájárulna 
az Unión belül egy nukleáris biztonsági 
kódex meghatározásához, amelyben az 
Unión belüli magas fokú nukleáris 
biztonság érdekében össze lehetne 
hangolni a különböző nemzeti 
szabványokat.

Indoklás

Az atomreaktorok üzemelésére és felszerelésére vonatkozó minimális szabványok 
megfogalmazása az Európai Unió közös érdeke. Ezeket a minimális szabványokat közös, 
átlátható és konszenzusra törekvő párbeszéd keretében, a tudomány és a kutatás állása szerint 
kell kidolgozni. A KKK-ra ennek során fontos moderátori szerep hárulna. E minimális 
szabványok megfogalmazása az összes polgár biztonsági érdekeit szolgálja, és a határokon 
átnyúló témából eredően azon tagállamok számára is hasznos, amelyek szuverenitásuk 
alapján lemondanak az atomreaktorok üzemeltetéséről vagy újonnan történő építéséről.

Módosítás: 2
(9) preambulumbekezdés

(9) Az ezen egyedi program keretében 
végrehajtott kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartják az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája tükröz.

(9) Az ezen egyedi program keretében 
végrehajtott kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartják az alapvető etikai 
elveket, beleértve azokat, amelyeket az 
Európai Unió alapjogi chartája tükröz.
Ezen kívül elő kell mozdítani ezeknek a 
tevékenységeknek a nyilvánosság általi 
elfogadását.

Indoklás

A KKK e területen folyó kutatási törekvései összeurópai biztonsági érdeket szolgálnak, amely 
nem áll meg az országhatároknál. E kutatás nyilvánosság általi elfogadása fontos a 
demokrácia szempontjából, és ezt ennek megfelelően támogatni kell.
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Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek többek között 
a keretprogram közvetett cselekvései, a 
harmadik felek megrendelései, valamint –
kisebb mértékben – a szellemi 
tulajdonjogok kiaknázása.

(10) Célszerű, hogy a KKK továbbra is 
kiegészítő erőforrásokra tegyen szert piaci 
tevékenységei révén; ilyenek a harmadik 
felek megrendelései mellett többek között 
a keretprogram közvetett cselekvései, 
amelyek esetében az eddigi tevékenységek 
megkétszerezésére kell törekedni, valamint 
– kisebb mértékben – a szellemi 
tulajdonjogok kiaknázása.

Indoklás

A KKK-nak a jövőben is feltétlenül lehetővé kell tenni, hogy a közvetett intézkedések területén 
részt vegyen a kiírásokban. E téren meg kell kétszerezni az eddigi erőfeszítéseket. A
továbbiakban is megengedettnek kell lennie a harmadik felek által biztosított eszközök 
megpályázásának és a szellemi tulajdon értékesítésének. Ez biztosítja a KKK-n belül az 
automatikus minőségellenőrzést és a továbbiakban is magas szintű kiválóságot és 
hatékonyságot.

Módosítás: 4
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A KKK-nak gondoskodnia kell 
arról, hogy fenntartsa kitűnő tudományos 
színvonalát, hogy egyre jobban láthassa el 
feladatait, és ennek érdekében fokoznia 
kell tulajdonképpeni kutatási 
tevékenységeit, azoknak a 
tevékenységeknek a sérelme nélkül, 
amelyek közvetlenül a közösségi 
politikákból eredő igények kielégítésére 
irányulnak.

Indoklás

Mint az értékelési bizottság többször aláhúzta, a KKK-nak meg kell találnia az egyensúlyt a 
felhasználók számára nyújtott szolgáltatási funkciója és tulajdonképpeni kutatási feladatai 
között, amelyekről tudományos színvonalának a fenntartása miatt nem mondhat le; lásd a 6. 
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Módosítás: 5
(10b) preambulumbekezdés (új)

(10b) A KKK gondoskodik arról, hogy 
munkája keretében egyformán figyelembe 
vegye a tudományban és a kutatásban 
mindkét nem álláspontját és szerepét. 
Ennek az a célja, hogy szavatolják a 
nemek közötti esélyegyenlőség elvének 
betartását.

Indoklás

A KKK munkája során természetesen nem tesz különbséget nemek szerint. Szavatolni kell a 
nemek közötti esélyegyenlőség elvének betartását.

Módosítás: 6
Melléklet, az „Alapállás” című 2. szakasz, 4a számozatlan bekezdés (új)

A KKK gondoskodik arról, hogy 
fenntartsa kitűnő tudományos 
színvonalát, hogy egyre jobban láthassa el 
feladatait, és ennek érdekében fokozza 
tulajdonképpeni kutatási tevékenységeit, 
azoknak a tevékenységeknek a sérelme 
nélkül, amelyek közvetlenül a közösségi 
politikákból eredő igények kielégítésére 
irányulnak.

Indoklás

Ezáltal az új (10b) preambulumbekezdés bekerül a határozat szövegébe.

Módosítás: 7
Melléklet, az „Alapállás” című 2. szakasz, 4b számozatlan bekezdés (új)

További cél a hálózatba szervezésen 
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keresztüli együttműködés 
továbbfejlesztése, amelynek révén számos 
kérdés tekintetében európai és globális 
szinten messzemenő konszenzus érhető el. 
Annak a lehetőségnek, hogy a KKK részt 
vehet az élenjáró nemzetközi kutatási 
hálózatokban és az integrált projektekben, 
ebből a szemszögből tekintve egészen 
különleges jelentősége van. Az Euratom 
Biztosítéki Hivatala (ESO) és a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 
tett biztonsági intézkedésekhez a K+F 
tevékenységek támogatására és közvetlen 
segítésére van szükség. Különös figyelmet 
fognak fordítani a leendő uniós 
tagállamokkal folytatott együttműködésre. 

Indoklás

Ez a részvétel lehetővé teszi a KKK számára, hogy az ezekkel a nagyon érzékeny témákkal 
kapcsolatos munkájába számos partnert bevonjon, különösen a csatlakozó országokból.

Módosítás: 8
Melléklet, az „A kiégett üzemanyag jellemzői, tárolása és elhelyezése” című 3.1.1. szakasz, -

első számozatlan bekezdés (új)

Az atomerőművi blokkok világszerte 
tovább növekvő számára tekintettel egyre 
nagyobb a hulladék-ártalmatlanítás és a 
környezeti kihatások témakörének a 
jelentősége. Ezen a téren az Uniónak is 
van pótolnivalója, és az ezidáig 
megválaszolatlan kérdéseket gyorsan és 
tartósan meg kell oldania.

Indoklás

A hulladék-ártalmatlanítás és a környezeti kihatások témaköre az atomenergia békés 
felhasználásával kapcsolatos állásponttól függetlenül felmerül, és az atomerőművi blokkok 
nagy számára tekintettel világszerte mihamarabbi megoldást igényel, amelyhez a KKK-nak 
feltétlenül hozzá kell járulnia.
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Módosítás: 9
Melléklet, az „Az ismeretek kezelése, képzés és oktatás” című 3.1.7. szakasz

A nukleáris területen dolgozó tudósok és 
mérnökök új nemzedékeinek fontos, hogy 
a múltban felhalmozott kísérletek, 
eredmények, magyarázatok és készségek 
révén fenntartsák és elmélyítsék tudásukat 
a nukleáris kutatás terén. Ez különösen 
érvényes azokra a területekre, ahol a 
reaktorok teljesítményének és 
biztonságának elemzésében szerzett három 
évtizedes tapasztalat összetett 
elemzőeszközökben – modellekben, 
számítógépes kódokban – tömörül. A KKK 
közreműködik abban, hogy ez a tudás 
kellően rendszerezve és jól dokumentálva 
könnyen hozzáférhetővé váljék, és 
támogatja az európai felsőoktatás 
tevékenységeit. 

A nukleáris területen dolgozó tudósok és 
mérnökök új nemzedékeinek fontos, hogy 
a múltban felhalmozott kísérletek,
eredmények, magyarázatok és készségek 
révén fenntartsák és elmélyítsék tudásukat 
a nukleáris kutatás terén. Ez különösen 
érvényes azokra a területekre, ahol a 
reaktorok teljesítményének és 
biztonságának elemzésében szerzett három 
évtizedes tapasztalat összetett 
elemzőeszközökben – modellekben, 
számítógépes kódokban – tömörül. A 
nukleáris technika területén a tudás 
fenyegető elvesztése és a hiányzó 
utánpótlás tekintetében a KKK az 
információ-terjesztés valamint az alap- és 
továbbképzés európai központjává 
válhatna. A KKK egy tudásmegőrzési 
programot fog megvalósítani, amely 
szavatolja, hogy ez a tudás kellően 
rendszerezve és jól dokumentálva könnyen 
hozzáférhetővé váljék; továbbá meg fog 
valósítani egy az utánpótlás támogatását 
célzó programot, amelynek ki kell fejtenie, 
hogy hogyan biztosítható és képezhető ki 
az utánpótlás a nukleáris energia 
területén folyó kutatáshoz; és támogatja az 
európai felsőoktatás tevékenységeit.

Indoklás

A kutatói utánpótlás támogatását a nukleáris kutatás területén sürgősen fokozni kell, mivel 
önmagában az atomerőművek meglévő számából adódóan fontos jövőbeli kérdések merülnek 
fel, amelyek sürgősen további kutatási erőfeszítéseket tesznek szükségessé. Az Európai Unió 
nem engedheti meg magának, hogy a jövőbeni kutatógeneráció számára történő tudásátadás 
megszakadjon.

Módosítás: 10
Melléklet, a „Biztonságos üzem a fejlett atomenergia-rendszereknél” című 3.2.3. szakasz

második számozatlan bekezdés 
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A KKK-nak okvetlenül részesének kell 
lennie, közvetlenül vagy az európai 
hozzájárulásokat összehangolva, a 
jelentősebb kutatóintézetek 
közreműködésével létrejövő ezen 
világkezdeményezésnek. Ez elsősorban a 
nukleáris üzemanyagciklus 
forradalmasításának biztonsági és védelmi 
oldalairól, többek között az új 
üzemanyagok jellemzőiről, teszteléséről és 
elemzéséről fog szólni. A reaktorokra 
vonatkozó biztonsági és minőségi 
célkitűzések, a biztonsági követelmények 
és a fejlett értékelési módszerek 
kidolgozása is napirendre kerül. Ezeket az 
információkat következetesen eljuttatják az 
érintett tagállami hatóságokhoz és európai 
bizottsági szervezeti egységekhez, többek 
között koordinációs értekezletek rendszeres 
összehívása révén.

A KKK-nak okvetlenül részesének kell 
lennie, közvetlenül vagy az európai 
hozzájárulásokat összehangolva, a 
jelentősebb kutatóintézetek 
közreműködésével létrejövő ezen 
világkezdeményezésnek. E téren a KKK-ra 
a jövőben az európai hozzájárulások 
összehangolásában és integrálásában 
döntő szerep hárul. Ez elsősorban a 
nukleáris üzemanyagciklus 
forradalmasításának biztonsági és védelmi 
oldalairól, többek között az új 
üzemanyagok jellemzőiről, teszteléséről és 
elemzéséről fog szólni. A reaktorokra 
vonatkozó biztonsági és minőségi 
célkitűzések, a biztonsági követelmények 
és a fejlett értékelési módszerek 
kidolgozása is napirendre kerül. Ezeket az 
információkat következetesen eljuttatják az 
érintett tagállami hatóságokhoz és európai 
bizottsági szervezeti egységekhez, többek 
között koordinációs értekezletek rendszeres 
összehívása révén.

Indoklás

A KKK-nak hozzá kell járulnia a tagállamok által a IV. generáció területén folyó kutatási 
tevékenységekhez biztosított hozzájárulások jövőbeni jobb integrálásához és 
összehangolásához.

Módosítás: 11
Melléklet, az „A nukleáris biztosítékok” című 3.3.1. szakasz, 1a számozatlan bekezdés (új) 

.. Az utóbbi időben sajnálatos módon 
megváltozott a nemzetközi színtér a 
nukleáris fegyverek továbbterjesztése vagy 
legalábbis egyes államok ez irányba 
mutató törekvése tekintetében. Az egyéb 
biztonsági kérdések mellett ismét 
fontosabbá válik a terjesztés tilalmának a 
vetülete. Ebben az összefüggésben 
elengedhetetlen az Európai Unió polgárai 
számára, hogy a KKK-ban rendelkezésre 
álljanak e területen a szükséges 
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kapacitások.

Indoklás

A non proliferációs vetület sajnos egyre időszerűbbé válik. Emiatt az EU rendkívül fontos 
érdeke, hogy  a KKK-n keresztül megőrizze és állandóan napra késszé tegye az e fenyegetés 
megítéléséhez és kezeléséhez szükséges technikai kapacitásokat.
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INDOKLÁS

Nukleáris technikai biztonság: Az atomerőművi blokkok világszerte tovább növekvő számára 
tekintettel a nukleáris technikai biztonság máris a jövő egyik témája, amelynek a jelentősége 
éghajlatvédelmi megfontolásokból bizonyára még inkább növekedni fog. Függetlenül attól, 
hogy néhány tagállam szuverenitása alapján nem kíván államának területén atomerőművet 
üzemeltetni, meg kell állapítanunk, hogy más tagállamok ugyanilyen joggal más álláspontot 
képviselnek, és a békés felhasználású atomenergia különböző okokból középtávon a 
kiegyensúlyozott energiamix nem elhanyagolható tényezője lesz. Ezzel összefüggésben a 
jövőben erőteljesebben foglalkoznunk kell a hulladék-ártalmatlanítás és a környezeti 
kihatások témakörével, mivel ezen a téren az Európai Uniónak is van pótolnivalója. Ennek 
során a KKK-ra döntő moderátori szerep fog hárulni. 

Az úgynevezett IV. generációs reaktorok kutatása jelenleg világszerte folyik. Függetlenül 
attól, hogy ezeket a reaktorokat a jövőben néhány tagállamban alkalmazni fogjuk vagy sem, 
az Európai Uniónak ezen a területen feltétlenül a kutatási erőfeszítések élvonalához kell 
igazodnia, és szorosan követnie kell a további fejlődést. Ha az Európai Unió az ilyen 
reaktorok biztonságáról és alkalmazásáról folyó jövőbeni viták során bele kíván szólni a 
döntésbe, erre csak akkor lesz lehetőség, ha az Európai Unió rendelkezésére állnak a 
szükséges kapacitások. A KKK-nak arra kell majd törekednie, hogy a IV. generáció területén 
folyó meglévő kutatási tevékenységek mellett a jövőben elérje a tagállamok hozzájárulásainak 
jobb integrálását és összehangolását. 

Biztonsági felügyelet: A KKK évek óta sikeresen működik a nukleáris biztonság területén, és 
a múltban ismételten az Euratom Biztosítéki Hivatalának is rendelkezésére bocsátotta 
szakértelmét. Az EU-nak e téren is továbbra is gondoskodnia kell a megfelelő kapacitások 
rendelkezésre állásáról. A legújabb nemzetközi fejleményekre tekintettel különösen az 
atomfegyverek terjesztési tilalmának témája válik egyre időszerűbbé. A nukleáris 
üzemanyagok ellenőrzése és biztonsága a jövőben biztonságpolitikai megfontolásokból fontos 
szerepet fog játszani. Az Európai Unió nem tarthatja magát távol, részt kell vennie a 
nemzetközi tudományos vitában, és tudományosan követnie kell a további politikai 
fejleményeket. Emellett az Európai Unió bővítése és az új és a régi tagállamok számára ebből 
adódó kérdések a KKK számára további cselekvési területeket jelentenek, amelyeken 
megszerzett szakértelme révén fontos hozzájárulást kell nyújtania.

Az ismeretek megőrzése, átadása és terjesztése: A nukleáris energia területén az Európai Unió 
a múltban eddig mindig visszanyúlhatott az európai kutatói közösség nagy szakértelmére. 
Ezen a területen különösen a KKK tett szert nemzetközi elismertségre, és ezidáig mindig 
kiváló eredményekkel szolgált. Ezt a szakértelmet feltétlenül meg kell őrizni a jövő kutatói 
nemzedékei számára. A nukleáris technika területén a tudás fenyegető elvesztése és a hiányzó 
utánpótlás tekintetében a KKK az információ-terjesztés valamint az alap- és továbbképzés 
európai központjává válhatna. Ehhez fontos, hogy a KKK a továbbiakban is módszeresen 
foglalkozzon a tagállamok egyetemeihez és kutatólétesítményeihez fűződő kapcsolatainak az 
elmélyítésével, és e témakörben is előmozdítsa az Európai Tudományos Térséget. 
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Tudományos kiválóság és a közvetett cselekvésekben való részvétel: A KKK-nak mint 
elsősorban megbízói felé elkötelezett, de ugyanakkor a tudományos kiválóságra és 
függetlenségre törekvő szervezetnek mindig arra kell törekednie, hogy e munkavégzési 
módok igényei között megtalálja a kiegyensúlyozott középutat. A KKK-nak a jövőben is 
feltétlenül meg kell engedni, hogy a közvetett intézkedések területén pályázati eljárásokban 
vegyen részt. Ezen a téren kívánatos lenne az eddigi erőfeszítések megkétszerezése. A 
harmadik felek eszközeinek pótlólagos megpályázását és a szellemi tulajdon értékesítését 
úgyszintén a továbbiakban is meg kell engedni. Ez biztosítja a KKK-n belül az automatikus 
minőségellenőrzést és a továbbiakban is magas szintű kiválóságot és hatékonyságot.

Végrehajtó hivatal: Az előadó hangsúlyozza azt a megállapítást, hogy azoknak az 
intézkedéseknek a végrehajtásához, amelyeket a KKK-ra fognak ruházni, nincs szükség egy 
további végrehajtó hivatal által végzett külső összehangolásra. Saját munkájának az 
igazgatása a KKK tulajdonképpeni feladatkörének részét képezi, és ez a rugalmas és hatékony 
szervezeti felépítésnek megfelelően a továbbiakban is a KKK-nál marad. Az esetleges 
érdekütközések információs határvonalak (úgynevezett „kínai falak”) felállításával oldhatók 
meg, amelyek például a befektetési banki tevékenységekből ismertek. Az előadó ezért 
nyomatékosan üdvözli, hogy a Bizottság csak a közvetett intézkedésekre vonatkozó egyedi 
program végrehajtása céljára szolgáló végrehajtó hivatal felállítását mérlegeli. A közvetlen 
intézkedések területén a hatékonyság és az átláthatóság szavatolásához nem egy további 
ügynökségre, hanem egy továbbra is karcsú szervezetre van szükség.


