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Módosítás 1
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel csatlakozási tárgyalásai során a 
litván, szlovák és bulgár kormány 
csatlakozási szerződése részeként 
kötelezettséget vállalt azon atomreaktorai
bezárására, amelyeket nem lehet 
gazdaságosan az előírt biztonsági szintre 
hozni,

A. mivel csatlakozási tárgyalásai során a 
litván, szlovák és bulgár kormány 
csatlakozási szerződése részeként 
belegyezett néhány régebbi atomreaktora
előrehozott, rögzített határidővel történő 
bezárására, 

Or. en

Módosítás 2
Ivailo Kalfin

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel csatlakozási tárgyalásai során a 
litván, szlovák és bulgár kormány 
csatlakozási szerződése részeként 
kötelezettséget vállalt azon atomreaktorai 
bezárására, amelyeket nem lehet 
gazdaságosan az előírt biztonsági szintre 
hozni,

A. mivel csatlakozási tárgyalásai során a 
litván, szlovák és bolgár kormány 
csatlakozási szerződése részeként 
kötelezettséget vállalt azon atomreaktorai
előrehozott bezárására, amelyekről néhány 
esetben bebizonyosodott, hogy nem lehet 
őket gazdaságosan az előírt biztonsági 
szintre hozni,

Or. en

Módosítás 3
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel ezen atomerőművek leállítása és 
későbbi leszerelése olyan jelentős 
pénzügyi és gazdasági veszteséget és 
folyamatos terhet jelentett, amelyet az 
érintett tagállamok nem tudtak teljes 
egészében fedezni,

Or. en

Módosítás 4
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a leállítási műveletek 
finanszírozására a „szennyező fizet” elvet 
kell alkalmazni és a nukleáris 
létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk 
kell, hogy még a nukleáris létesítmények 
tényleges működtetése során megfelelő 
pénzügyi forrásokat irányoznak elő a 
jövőbeli leállítási költségek fedezésére;

1. megjegyzi, hogy a leállítási műveletek 
finanszírozására a „szennyező fizet” elvet 
kell alkalmazni és a nukleáris 
létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk 
kell, hogy még a nukleáris létesítmények 
tényleges működtetése során megfelelő 
pénzügyi forrásokat irányoznak elő a 
jövőbeli leállítási költségek fedezésére; a 
szükséges finanszírozást azonban e három 
idő előtt bezárt atomerőmű esetében nem 
lehetett elkülöníteni, mivel teljes teljes 
élettartamukat nem használták ki;

Or. en

Módosítás 5
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Litvániában, 
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Szlovákiában és Bulgáriában található 
atomerőművek előrehozott bezárása miatt 
a nukleáris létesítmények üzemeltetői nem 
tudtak elegendő pénzforráshoz jutni a 
leállítási költségek fedezésére;

Or. lt

Módosítás 6

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. attól tart, hogy a leállítási műveletekre 
előirányzott pénzügyi források hiánya 
késleltetni fogja az atomerőművek 
leállítását, ami veszélyezteti a környezetet 
és az emberi egészséget; 

Or. en

Módosítás 7

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy a liberalizált 
energiapiacon az atomerőművek 
üzemeltetői, mint minden más 
versenytárs, teljes körű jogi és pénzügyi 
felelősséggel tartoznak intézkedéseik 
következményeiért;

Or. en
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Módosítás 8

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy ha nem teszik meg 
időben a szükséges intézkedéseket, a 
leállítási műveletek kockázatot 
jelenthetnek a közegészség és a környezet 
szempontjából, ezért a megfelelő időben 
elegendő pénzügyi forrást kell
rendelkezésre bocsátani annak 
biztosítására, hogy a nukleáris 
létesítmények leállítása a biztonsági 
előírásokkal összhangban történjen;

2. megjegyzi, hogy ha nem teszik meg 
időben a szükséges intézkedéseket, a 
leállítási műveletek közegészségügyi
kockázatot jelenthetnek a mai és jövőbeli 
generációk számára és veszélyeztetik a 
környezetet, ezért elegendő pénzügyi 
forrást kell létrehozni és elkülöníteni még 
a nukleáris létesítmények működése alatti 
időszakban annak biztosítására, hogy azok
leállítása a biztonsági előírásokkal 
összhangban történjen;

Or. en

Módosítás 9
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy csak korlátozott uniós 
tapasztalat áll rendelkezésre a nukleáris 
leszerelés terén, ezért hangsúlyozza, hogy 
a biztonság kérdése kiemelkedő 
jelentőségű a szóban forgó, idő előtt 
bezárt atomerőművek leállításában, és 
hogy ezt az elvet az összes érintett félnek 
tiszteletben kell tartania a jövőbeli 
döntések során;

Or. en
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Módosítás 10
Anni Podimata

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a befektetőknek kell 
viselniük a leállítási eljárásokból eredő 
környezeti és szociális költségeket, és 
azokat előre figyelembe kell venni, amikor 
nukleáris energia alkalmazásáról 
döntenek;

Or. en

Módosítás 11
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a pénzügyi források 
átlátható és ésszerű kezelése, valamint a 
szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos 
az energiapiacon belüli tisztességes 
verseny biztosítása szempontjából;

3. elismeri, hogy a pénzügyi források 
átlátható és ésszerű kezelése, valamint a 
szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos
az energiapiacon belüli tisztességes 
verseny biztosítása szempontjából; úgy 
véli, hogy a szerződések odaítélésekor 
alkalmazni kell a közösségi viszonosság 
kritériumát az európai vállalkozások 
javára, különösen az energiaipari 
ágazatban működő ajánlatkérők
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló 2004. március 31-i 2004/17/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 58. 
cikkében meghatározott elvek 
alkalmazása révén;

Or. fr
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Módosítás 12
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a pénzügyi források 
átlátható és ésszerű kezelése, valamint a 
szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos 
az energiapiacon belüli tisztességes 
verseny biztosítása szempontjából;

3. emlékeztet arra, hogy az EU által 
előirányzott pénzforrásoknak nem az volt 
a célja, hogy a teljes leállítási költséget 
fedezze vagy minden gazdasági 
következmény vonatkozásában kárpótlást 
nyújtson; elismeri, hogy a pénzügyi 
források átlátható és ésszerű kezelése, 
valamint a szakszerű külső ellenőrzés 
rendkívül fontos az energiapiacon belüli 
tisztességes verseny biztosítása 
szempontjából; újból kijelenti, hogy a 
három atomerőmű bezárásának és 
leállításának végső célja a biztonság;

Or. en

Módosítás 13

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a pénzügyi források 
átlátható és ésszerű kezelése, valamint a 
szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos 
az energiapiacon belüli tisztességes 
verseny biztosítása szempontjából;

3. elismeri, hogy a pénzügyi források 
átlátható és ésszerű kezelése, valamint a 
szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos 
az energiapiacon belüli tisztességes 
verseny biztosítása szempontjából;
átláthatóságot és nyilvános részvételt 
javasol ezen a területen;

Or. en
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Módosítás 14
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban magára a 
leállításra kell előirányozni, hangsúlyozza 
továbbá, hogy a három atomerőmű 
nyújtson be részletes végső leállítási 
tervet, amely nélkülözhetetlen egy olyan 
finanszírozási rendszer elkészítéséhez, 
amelynek segítségével elkerülhetők a 
kockázatok és a bizonytalanságok;

Or. en

Módosítás 15
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy 
véli, hogy elő kell mozdítani az alternatív 
és a versenyképes energiaforrások 
fejlesztését, és kellőképpen meg kell 
fontolni egy kompenzációs mechanizmus 
létrehozását a leállítás költségeinek 
fedezésére;

törölve

Or. en
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Módosítás 16
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy elő kell mozdítani az alternatív és a
versenyképes energiaforrások fejlesztését, 
és kellőképpen meg kell fontolni egy 
kompenzációs mechanizmus létrehozását a 
leállítás költségeinek fedezésére;

4. megjegyzi, hogy az idő előtti leállításnak 
közvetlen hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy a negatív következmények sikeres 
kezelése érdekében elő kell mozdítani az 
alternatív, alacsony kibocsátású és 
versenyképes energiaforrások fejlesztését,
és kellőképpen meg kell fontolni egy
megfelelő kompenzációs mechanizmus 
létrehozását a leállítás költségeinek
meghatározott szintig való fedezésére, ami 
után a három érintett ország maga is állni 
tudja a fennmaradó költségeket;

Or. en

Módosítás 17
Ivailo Kalfin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy elő kell mozdítani az alternatív és a 
versenyképes energiaforrások fejlesztését, 
és kellőképpen meg kell fontolni egy 
kompenzációs mechanizmus létrehozását a 
leállítás költségeinek fedezésére;

4. megjegyzi, hogy az előrehozott 
bezárással való leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy elő kell mozdítani az alternatív és 
versenyképes energiaforrások fejlesztését, 
és előrehozott bezárás esetén kellőképpen 
meg kell fontolni egy kompenzációs 
mechanizmus létrehozását a leállítás 
költségeinek fedezésére;

Or. en
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Módosítás 18

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy elő kell mozdítani az alternatív és a
versenyképes energiaforrások fejlesztését, 
és kellőképpen meg kell fontolni egy 
kompenzációs mechanizmus létrehozását a 
leállítás költségeinek fedezésére;

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen 
hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, 
hogy elő kell mozdítani az alternatív és 
versenyképes energiaforrások fejlesztését, 
és kellőképpen meg kell fontolni egy 
kompenzációs mechanizmus létrehozását a 
leállítás és a hulladékártalmatlanítás
költségeinek fedezésére;

Or. en

Módosítás 19
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy fokozott 
koordinációt kell kialakítani a három 
program között a tevékenységek jobb 
tervezhetősége és a szerzett tapasztalatok 
hatékonyabb cseréje érdekében; az 
Európai Unió is teljes egészében hasznára 
fordíthatja ezt a tapasztalatot, mivel az 
atomerőműveket gazdasági élettartamuk 
végén kivonják a használatból; ezért 
valamennyi érdekelt felet felkéri, hogy 
biztosítsa a bevált leállítási gyakorlatok 
megvalósítását és gyűjtését, valamint a 
többi tagállam atomerőművek terén 
szerzett tapasztalatainak és adatainak 
legjobb felhasználását;
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Módosítás 20

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhív egy olyan biztosítás 
bevezetésére, amelyet kizárólag az 
atomerőmű üzemeltetője finanszírozna 
állami segítség nélkül, és amelynek célja 
az üzemeltető polgári jogi felelősségének 
lefedése a leállítási eljárás teljes 
időtartama alatt esetlegesen bekövetkező 
váratlan vészhelyzetek és balesetek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 21
Vladimir Urutchev

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy térképezze 
fel a leállítás finanszírozását szolgáló 
eljárások összehangolásának lehetséges 
módjait az EU-ban, figyelembe véve a 
tagállamok által alkalmazott különböző 
stratégiákat és nem veszélyeztetve a 
leállítási folyamat biztonságos voltát.

5. figyelembe véve a tagállamok által 
alkalmazott különböző stratégiákat,
felhívja a Bizottságot, hogy térképezze fel 
a leállítás finanszírozását szolgáló 
eljárások összehangolásának lehetséges 
módjait az EU-ban, hogy biztosítani 
lehessen a szükséges pénzügyi források 
időben történő felhalmozását, a leállítási 
folyamat biztonságosságának
veszélyeztetése nélkül;

Or. en
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Módosítás 22
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy ha a leállítási eljárást 
harmonizálják, figyelembe kell venni a 
tagállamok megfelelő adminisztratív 
struktúráit, valamint egyszerűsíteni kell az 
erőforrás-gazdálkodási eljárást;

Or. lt

Módosítás 23
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy az e három atomerőmű 
leállítására előirányzott pénzügyi források 
felhasználásáról a Bizottság nem küld 
éves jelentéseket az Európai 
Parlamentnek; felkéri a Bizottságot, hogy 
évente tájékoztassa az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot e pénzügyi 
források felhasználásáról, és nyújtson be 
átfogó és pontos költségvetést a leállítás 
költségeiről;

Or. en


