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RÖVID INDOKOLÁS

Az első generációs atomreaktoraik leállítására vonatkozó kötelezettségvállalásukat végrehajtó 
tagállamok erőfeszítéseinek támogatása keretében Litvánia, Szlovákia és Bulgária közösségi 
pénzügyi támogatásban részesül. A Bulgáriának nyújtott támogatást a csatlakozási szerződés 
szabályozza, és annak 2009-ben véget kellett volna érnie, míg a Litvániának és Szlovákiának 
nyújtott támogatás 2013-ig folytatódik. A többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások idején 
Bulgária még nem volt uniós tagállam, és a leszerelésről szóló döntést is elég későn hozta 
meg. A 2007–2013-as többéves pénzügyi keretben ezért nem szerepel 2009 utáni 
finanszírozásra vonatkozó rendelkezés. 

A leszerelésre 2009-ig biztosított pénzügyi támogatást elsősorban előkészületi munkálatokra 
fordították. A folytatásra irányuló javaslat fő célja, hogy meghosszabbítsa a Bulgáriának 
nyújtott támogatást a kozloduji atomerőmű biztonságos karbantartásához és leszereléséhez. A 
javaslat további enyhítő intézkedéseket is tartalmaz az energiaágazatra vonatkozóan. A 2010–
2013 közötti időszakra a Közösségtől kért pénzügyi hozzájárulás mértéke összesen 300 millió 
euró. A pénzügyi támogatás az EBRD által kezelt Kozloduj Nemzetközi Leszerelési 
Támogatási Alapnak nyújtott közösségi támogatásként bocsátható rendelkezésre.

A Bizottság 2009 októberében, a 2010-es költségvetési évre vonatkozó költségvetési eljárás 
közepén nyújtotta be a kozloduji atomerőmű leszerelése támogatásának folytatására irányuló 
javaslatát. A 2010-re vonatkozó költségvetési javaslatot a 2. számú módosító indítvány 
tartalmazza. A nagyon későn érkező javaslat nagy kihívás elé állította a költségvetési 
hatóságot, mivel a kozloduji atomerőmű leszerelésének költségvetési szükségletei elvileg az 
1a. fejezet alá esnek, csakúgy, mint az európai gazdaságélénkítési terv, amelynek 
finanszírozása közel 2 milliárd eurót igényel 2010-ben. A csatlakozási tárgyalások alatt vállalt 
politikai kötelezettségeket és az elavult nukleáris technológia biztonságos leszerelésének 
vitathatatlan szükségét figyelembe véve meg kellett oldani a kozloduji atomerőmű 
leszerelésének finanszírozását. Végül a 2010-ben szükséges 75 millió eurónyi költségvetési 
forrást a rugalmassági eszköz igénybevételével biztosították.

A 2011–2013-as időszakban esedékes további 225 millió eurót elvileg az 1a. fejezetből 
kellene biztosítani. A Bizottság belefoglalta a szükséges összegeket az arra az időszakra 
vonatkozó pénzügyi programba. Az egyéb tervezett módosításokkal együtt az 1a. fejezet 
tartaléka gyorsan csökken, 2012-ben mindössze 34 millió. A tartalék valamivel nagyobb 
2011-ben és 2013-ban. A javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatásban a Bizottság elismeri, 
hogy a javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás rendelkezéseinek 
alkalmazására. Ugyanezen intézményközi megállapodás 38. pontja szerint, mivel a program 
nem esik az együttdöntési eljárás hatálya alá, a Tanács által beilleszteni kívánt pénzügyi 
referenciaösszeg nem érinti a költségvetési hatóság hatáskörét. Az összegeket tehát az éves 
költségvetési eljárás keretében állapítják meg. Tekintettel a korlátozott tartalékokra és a 
később esetleg felmerülő szükségletekre, fontos előre átgondolni, vagy ha nem születik 
többéves megállapodás, az egyes költségvetési eljárások során megállapítani, hogy mi lenne 
Kozloduj finanszírozásának legjobb forrása.

A véleménytervezet kiadásakor az előadó még nem véglegesítette a legmegfelelőbb 
megoldásra vonatkozó, előterjesztendő választását a Bizottság javaslatával való pénzügyi 
kompatibilitás tekintetében. Ennélfogva két különböző lehetőséget vázol fel:
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– Az első módosításban ismertetett „A” lehetőség megerősíti a javaslat pénzügyi 
kompatibilitását;
– A második módosításban ismertetett „B” lehetőség elveti a javaslat pénzügyi 
kompatibilitását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) úgy véli, hogy a tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat összeegyeztethető a 
2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. 
alfejezetének felső határával, de az 1a. 
alfejezetben megmaradó tartalék nagyon 
korlátozott; hangsúlyozza, hogy az új 
tevékenységek finanszírozása nem 
veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó, 
már létező programokat vagy 
kezdeményezéseket;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) ezért megismétli arra irányuló 
kérését, hogy a többéves pénzügyi keret 
félidős felülvizsgálatának keretében 
készüljön a kozloduji leszerelési 
programra, valamint az 1a. alfejezetbe 
tartozó egyéb politikai prioritásokra 
vonatkozó többéves stratégia, kiegészítve a 
többéves pénzügyi keretnek az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás, különösen 
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annak 21–23. pontja alapján 
rendelkezésre álló valamennyi 
mechanizmus segítségével, 2010 első 
félévének vége előtt történő kiigazítására 
és felülvizsgálatára vonatkozó konkrét 
javaslatokkal;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1c) hangsúlyozza, hogy a kozloduji 
leszerelési program számára biztosított 
éves összegről az éves költségvetési eljárás 
során határoznak a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 38. 
pontjának rendelkezéseivel összhangban;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kozloduj-program végrehajtásához 
szükséges pénzügyi referenciaösszeg a 
2010. január 1-jétől 2013. december 31-ig 
tartó időszakra 300 millió EUR.

(1) A Kozloduj-program végrehajtásához 
szükséges – a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 38. pontja 
szerinti – pénzügyi referenciaösszeg a 
2010. január 1-jétől 2013. december 31-ig 
tartó időszakra 300 millió EUR.
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