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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 a közös 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

a nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló segítségnyújtási eszköz létrehozásáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács szövegére (9037/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0630)1,

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, amely 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0153/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, 
valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Tanács szövegét, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom 
Szerződés 119. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

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

A Tanács által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(9) preambulumbekezdés

(9) Magától értetődő, hogy az érintett 
nukleáris létesítménynek nyújtott 
támogatás célja a támogatás hatásának 
maximalizálása azon elv fenntartásával 

(9) Magától értetődő, hogy az érintett 
nukleáris létesítménynek nyújtott 
támogatás célja a támogatás hatásának 
maximalizálása azon elv fenntartásával 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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azonban, hogy a létesítmény biztonsága 
továbbra is az üzemeltető és a létesítmény 
felett joghatósággal rendelkező állam 
felelőssége.

azonban, hogy a létesítmény biztonsága 
továbbra is az üzemeltető és a létesítmény 
felett joghatósággal rendelkező állam 
felelőssége. Elsőbbséget kell biztosítani a 
tagállamokra valószínűleg jelentős hatást 
gyakorló nukleáris létesítményeknek és 
tevékenységeknek.

Indokolás

Ez a módosítás magától értetődik.

Módosítás: 2
(13a) preambulumbekezdés

A két költségvetési hatóságnak a 
Szerződésben meghatározott jogkörei 
befolyásolása nélkül ennek a rendeletnek 
az eszköz teljes időtartamára vonatkozó, 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság által 2006. június 17-én 
elfogadott, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló intézményközi 
megállapodás 38. pontjában foglaltaknak 
megfelelő pénzügyi referenciaösszeget kell 
tartalmaznia.

Indokolás

Az új intézményközi megállapodásra való utalásnak szerepelnie kell a szövegben.

Módosítás: 3
2. cikk (1) bekezdés a) pont második franciabekezdés

- helyszíni és külső segítségnyújtási 
programok,

- a meglévő nukleáris létesítmények 
üzemeltetésének és karbantartásának 
biztonságát javító helyszíni és külső 
segítségnyújtási programok,

Indokolás

A létesítményeknek nem kellene pénzügyi támogatást nyújtani tervezésre vagy építkezésre.
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Módosítás: 4
2. cikk (1) bekezdés a) pont harmadik franciabekezdés

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

- a meglévő és működésben lévő 
atomerőművek kialakítása, üzemeltetése és 
karbantartása biztonsági szempontjainak;

Indokolás

A létesítményeknek nem kellene pénzügyi támogatást nyújtani tervezésre vagy építkezésre.

Módosítás: 5
8. cikk (1) bekezdés hatodik franciabekezdés

- adósságcsökkentő programok; - kivételes esetekben és nemzetközi 
megállapodásban rögzített 
adósságcsökkentő programnak megfelelő
adósságcsökkentő programok;

Indokolás

Az adósságcsökkentés szigorúan csak kivételes alapon történhet.

Módosítás: 6
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A közösségi finanszírozás elvben nem 
használható fel adók, vámok vagy más 
pénzügyi díjak megfizetésére a 
kedvezményezett országokban.

Indokolás

A segítséget kapó országok igazgatási hatóságai javára fizetendő díjak finanszírozását ki 
kellene zárni, és szigorúan csak kivételes esetekben kellene engedélyezni.

Módosítás: 7
20a. cikk (új)

20a. cikk
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Pénzügyi referenciaösszeg
Az e rendelet végrehajtására szolgáló
pénzügyi referenciaösszeg a 2007–2013 
közötti időszakban 464 millió euró.
Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv 
korlátain belül a két költségvetési hatóság 
engedélyezi.

Indokolás

Az új intézményközi megállapodásban említett általános költségvetési előirányzatra való 
utalásnak szerepelnie kell a szövegben.
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INDOKOLÁS

A Bizottság 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó új pénzügyi keretről szóló javaslata a 
stabilitási eszköz létrehozására irányuló rendeletet is tartalmazott. A cél az volt, hogy a 
Közösség és a harmadik országok között a nukleáris biztonság területén folytatott 
segítségnyújtást és együttműködést is lefedjék. 

A stabilitási eszköz létrehozásáról szóló rendelet jogalapja eredetileg az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés (EKSz.) 308. cikke volt. A szerződés 179. és 181a. cikkét azonban 
megfelelőbb jogalapnak tekintették. E cikkek azonban nem voltak összeegyeztethetők az 
Euratom-Szerződésnek a nukleáris biztonsági együttműködés jogalapjaként szükséges 203. 
cikkével. 

Emiatt a stabilitási eszközről szóló javaslatot egy további rendelettel egészítették ki, amely 
létrehozta a nukleáris biztonsági együttműködési eszközt. Ennek kizárólagos jogalapja az
Euratom-Szerződés 203. cikke. 

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az összes elfogadott intézkedés összhangban legyen az 
Európai Közösség partnerországokra vonatkozó általános stratégiai politikai keretével, 
különösen az EKSz. fent említett 179. és 181a. cikke értelmében elfogadott fejlesztési és 
gazdasági együttműködési politikák és programok célkitűzései tekintetében.

A nukleáris biztonsági együttműködésről szóló rendelet kiegészíti az Európai Unió 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.

A Közösség által nyújtott segítséget többéves stratégiai dokumentumok és indikatív 
programok alapján szükséges végrehajtani.

A rendelet a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról szóló 
tanácsi rendeletet, valamint a Csernobili Szarkofág Alap finanszírozásáról szóló tanácsi 
határozatokat váltja fel. Folytatja a régi programokat, és nem irányoz elő lényeges 
változásokat a nukleáris biztonsági együttműködés fennálló gyakorlatában. 

1991-es elindulása óta a Tacis teljes támogatásaiból mintegy 1200 millió eurót fordítottak 
nukleáris biztonsági projektekre a nukleáris biztonsági programmal párhuzamosan, beleértve 
a csernobili és az ahhoz kapcsolódó projekteknek biztosított 470 millió eurós segítségnyújtás 
nagyobb részét. A Tacis továbbá mintegy 250 millió euróval járult hozzá az oroszországi és 
ukrajnai tudományos és technológiai központokhoz, amelyek lehetővé tették a korábban 
tömegpusztító fegyvereken dolgozó tudósok és mérnökök számára, hogy szaktudásukat békés 
tevékenységekre irányítsák át.

Az EU a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség globális referenciaértékeivel összhangban 
támogatta partnereit. Az ügynökség főszerepet játszik a nemzetközi nukleáris biztonsággal és 
a biztosítéki intézkedésekkel kapcsolatos kérdések területén, különösen a biztonsági normákat 
tartalmazó Safety Standards Series dokumentumokkal és az első generációs szovjet tervezésű 
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reaktorok értékelésével – ez utóbbi eredményeit két, biztonsági kérdésekkel foglalkozó Safety 
Issue Book dokumentumban foglalták össze. E dokumentumok megállapításai szolgáltak a 
nukleáris biztonság terén a Tacis nukleáris biztonsági programja által biztosított előrelépések 
kidolgozásának és végrehajtásának alapjául. A nukleáris biztonságról szóló egyezmény 1994-
es bécsi elfogadása, valamint a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív 
hulladékok kezelésének biztonságáról szóló NAÜ közös egyezmény újabb fontos 
mérföldkövet jelentenek a globális biztonság fenntartása szempontjából.

A nukleáris biztonság fokozása nehezen mérhető, és az EU-nak még a harmadik országokban 
előforduló számos lehetséges biztonsági problémát is meg kell oldania. A FÁK-országokban a 
NAÜ biztonsági kérdésekkel foglalkozó dokumentumaiban (Safety Issue Book) kimutatott 
jelentős tervezési és üzemeltetési gyengeségeket, valamint a vészhelyzeti felkészültséggel 
kapcsolatos aggodalmakat orvosolták, nagyrészt független hatóságokat állítottak fel, és a 
biztonsági kultúra növekvő mértékben nyilvánul meg az üzemeltetők és a szabályozó 
hatóságok részéről egyaránt.

A nukleáris biztonság és védelem célját szolgáló segítségnyújtási eszközről szóló rendelet (5) 
preambulumbekezdésének Bizottság által megfogalmazott szövege így szól: „A Közösség 
számára különösen szükséges a harmadik országokbeli 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.”

Az előadó a nukleáris biztonság technológiai problémáiról szóló 1992. június 18-i tanácsi 
állásfoglalás szellemében támogatja az EU régi programjainak az új eszközök keretei között 
történő folytatásának gondolatát. Szükség van a NAÜ-vel való szoros együttműködésre. 

Az előadó által benyújtott legfontosabb módosítás a 2. cikket érinti. Csak már meglévő 
nukleáris létesítmények biztonságának fokozására kellene pénzügyi támogatást biztosítani, 
tervezés vagy építés alatt álló új létesítmények számára azonban nem.

A Bizottságnak még az EU pénzeszközeinek a nukleáris biztonsági együttműködés terén 
történő felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatással is ki kellene egészítenie jogalkotási 
javaslatát.
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