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Módosítás 23
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A 2011-es 
Fukusima-Daiichi baleset megerősítette, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni a 
nukleáris biztonság javítására annak 
érdekében, hogy megfeleljünk a 
legmagasabb szintű előírásoknak. A 
lakosság életét és egészségét fenyegető 
veszélyek kiküszöböléséhez szükséges 
biztonsági feltételek megteremtése 
érdekében az Európai Atomenergia-
közösségnek (a továbbiakban: a Közösség) 
képesnek kell lennie harmadik országok 
nukleáris biztonságának támogatására

(3) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A 2011-es 
Fukusima-Daiichi baleset megerősítette, 
hogy minden atomreaktor rejt magában 
nukleáris kockázatokat, és ezek a 
kockázatok kiszámíthatatlanok. A 
fukusimai nukleáris baleset a nukleáris 
biztonsággal kapcsolatos paradigma végét 
jelöli. Mindazonáltal a nukleáris 
létesítmények élettartama alatt, de a 
leszerelésük során is a legmagasabb 
szintű előírásoknak megfelelő és a 
legkorszerűbb technikai gyakorlatokat 
tükröző erőfeszítéseket kell tenni a 
nukleáris biztonság javítására. E biztonsági 
kultúra ösztönzése érdekében az Európai 
Uniónak képesnek kell lennie harmadik 
országok nukleáris biztonságának 
támogatására.

Or. en

Módosítás 24
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A 2011-es 
Fukusima-Daiichi baleset megerősítette, 
hogy további erőfeszítéseket kell tenni a 

(3) Az 1986. évi csernobili baleset 
rávilágított a nukleáris biztonság 
világméretű jelentőségére. A 2011-es 
Fukusima-Daiichi baleset megerősítette, 
hogy – ameddig atomerőművek 
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nukleáris biztonság javítására annak 
érdekében, hogy megfeleljünk a 
legmagasabb szintű előírásoknak. A 
lakosság életét és egészségét fenyegető 
veszélyek kiküszöböléséhez szükséges 
biztonsági feltételek megteremtése 
érdekében az Európai Atomenergia-
közösségnek (a továbbiakban: a Közösség) 
képesnek kell lennie harmadik országok 
nukleáris biztonságának támogatására

üzemelnek – további erőfeszítéseket kell
tenni a nukleáris biztonság javítására annak 
érdekében, hogy megfeleljünk a 
legmagasabb szintű előírásoknak. A 
lakosság életét és egészségét fenyegető 
veszélyek kiküszöböléséhez szükséges 
biztonsági feltételek megteremtése 
érdekében az Európai Atomenergia-
közösségnek (a továbbiakban: a Közösség) 
képesnek kell lennie harmadik országok 
nukleáris biztonságának támogatására

Or. de

Módosítás 25
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ameddig atomerőművek léteznek és –
az elvárásokkal ellentétben – újabbakat 
építenek, tárgyalásokat kell folytatni 
annak biztosítására, hogy az európai 
biztonsági előírásokat betartják.

Or. de

Módosítás 26
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ameddig atomerőművek léteznek és –
az elvárásokkal ellentétben – újabbakat 
építenek, tárgyalásokat kell folytatni 
annak biztosítására, hogy a független 
tanácsadó hatóságoktól érkező 
segítségnyújtást elsőbbségi kérdésként 
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kezelik.

Or. de

Módosítás 27
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös szakpolitikák és stratégiák 
terén a tagállamaival együtt fellépő 
Európai Unió rendelkezik egyedül a 
globális kihívások kezeléséhez szükséges 
kritikus tömeggel és a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
koordinációja szempontjából legjobb 
pozícióval.

(4) A közös szakpolitikák és stratégiák 
terén a tagállamaival együtt fellépő 
Európai Unió rendelkezik egyedül a 
globális kihívások kezeléséhez szükséges 
kritikus tömeggel és a harmadik 
országokkal folytatott együttműködés 
koordinációja szempontjából legjobb 
pozícióval. E tekintetben az Európai 
Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell 
és konzultálni kell vele a tagállamok és 
harmadik országok nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos terveiről. 

Or. de

Módosítás 28
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Tanácsa azzal a céllal fogadta el a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
2009/71/Euratom irányelvet, hogy 
biztosítsa és elősegítse a nukleáris 
biztonságnak, valamint annak 
szabályozásának folyamatos javítását. A 

(6) A Tanácsa azzal a céllal fogadta el a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
2009/71/Euratom irányelvet, hogy 
biztosítsa és elősegítse a nukleáris 
biztonságnak, valamint annak 
szabályozásának folyamatos javítását. A 
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Tanács elfogadta a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok felelősségteljes és 
biztonságos kezelését szolgáló közösségi 
keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom irányelvet is. Ezen 
irányelvek, továbbá a nukleáris 
biztonságnak, valamint a radioaktív 
hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
kezelésének az Unióban alkalmazott 
szigorú normái szolgálnak példaként a 
harmadik országok számára, ösztönözve 
őket arra, hogy hasonlóan szigorú 
normákat vezessenek be.

Tanács elfogadta a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok felelősségteljes és 
biztonságos kezelését szolgáló közösségi 
keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom irányelvet is. A 
fukusimai balesetet követően a Bizottság 
által elismerteknek megfelelően, ezen 
irányelveket sürgősen felül kell vizsgálni a 
nukleáris biztonságnak, valamint a 
radioaktív hulladékok és a kiégett 
fűtőelemek kezelésének az Unióban 
alkalmazott legszigorúbb normáinak 
bevezetése érdekében, amit a 
továbbiakban fel lehet használni a 
harmadik országok esetében, ösztönözve 
őket arra, hogy ők is bevezessék a 
legszigorúbb normákat, amelyek a 
legkorszerűbb technikai és 
sugárzásvédelmi gyakorlatokat tükrözik.

Or. en

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy a nukleaáris biztonságra vonatkozó európai irányelvek nem 
tartalmaznak biztonságtechnikai előírásokat. A meglévő és potenciális, új nukleáris 
létesítmények biztonsági előírásainak a legmagasabb szintűeknek kell lenniük. Ebben sz 
összefüggésben a Bizottság – 2011. évi munkaprogramjában – úgy döntött, hogy 
felülvizsgálja a legutóbbi nukleáris biztonsággal foglalkozó irányelvet.

Módosítás 29
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szükség van annak biztosítására, 
hogy valamennyi tagállamban és az 
esetleg érintett harmadik országokban 
stresszteszteket hajtsanak végre, és 
szükség esetén az atomerőművek 
lekapcsolását is teljesítsék.

Or. de
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Módosítás 30
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Valamennyi olyan országban, 
amelyre 2007 óta kiterjesztették az 
együttműködési mechanizmust (a déli 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok, Latin-Amerika és Ázsia 
országai) számos Nukleáris Biztonsági 
Együttműködési Eszköz keretében 
elindított új projektet leállítottak vagy 
beszüntettek, továbbá a jelentős nukleáris 
fejlesztésekkel rendelkező országok 
(például India, Brazília vagy az Öböl-
menti Együttműködési Tanács országai) 
nem mutatnak érdeklődést a Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
keretében való együttműködésre. A 
korábbi tapasztalatok alapján
elmondható, hogy az atomerőművek 
szintjén megvalósuló ezen új 
együttműködési mechanizmussal 
különösen az EU-val szomszédos 
országokban kell foglalkozni.

Or. en

Módosítás 31
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Nukleáris Biztonsági 
Együttműködési Eszköz számára a 2007–
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2013 közötti időszakra 524 millió euró 
összköltségvetést irányoztak elő az uniós 
tevékenységek és a nukleáris biztonság, a 
sugárzásvédelem és a hatékony nukleáris 
biztosítékok világszerte való támogatása 
céljából. Ezen összeg közel felét 
különítették el a Csernobil Alapok 
számára. Az alapoknak szánt utolsó 
kifizetések várhatóan 2013 végéig 
teljesülnek. Ezért nem lesz szükség a 
Csernobil Alapokhoz való uniós
hozzájárulásra a 2014–2020 közötti 
pénzügyi tervben. Az új Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszköz 
számára javasolt 631,1 millió euró 
részleges átcsoportosításával a Fukusima 
Dajicsi helyszínén a káros környezeti 
hatások mérsékléséhez és a 
sugárzásvédelemhez nyújtanak 
támogatást.

Or. en

Módosítás 32
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 2014–2020 közötti új kutatási és 
innovációs keretprogram (Horizont 2020) 
és az Európai Atomenergia-közösségnek a 
Horizont 2020-t kiegészítő kutatási és 
képzési programja (2014–2018) kiemelt 
figyelmet fordít a nemzetközi 
együttműködésre és az EU harmadik
országokkal fenntartott kapcsolataira. E 
tekintetben különös figyelmet kell 
fordítani az emberi erőforrások 
fejlesztésére.

Or. sl
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Módosítás 33
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban 
finanszírozást nyújt harmadik 
országokban a magas szintű nukleáris 
biztonság és a sugárvédelem előmozdítását, 
valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó 
eredményes és hatékony biztosítéki 
intézkedések alkalmazását támogató 
intézkedésekhez.

Az Európai Unió 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. 
Az e rendelet alapján a nukleáris 
biztonság és biztosítékok terén zajló 
együttműködés nem az atomenergia 
felhasználásának előmozdítására irányul.

Or. en

Indokolás

The present proposed Regulation tries to make it clear that safety and not the promotion of 
nuclear energy is the overriding aim. This amendment seeks to simply move up this aim from 
the Annex – Criteria – final point to the first Article.

Módosítás 34
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban
finanszírozást nyújt harmadik országokban 
a magas szintű nukleáris biztonság és a 
sugárvédelem előmozdítását, valamint a 
nukleáris anyagokra vonatkozó 
eredményes és hatékony biztosítéki 
intézkedések alkalmazását támogató 

Az Európai Unió e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban 
finanszírozást nyújt harmadik országokban 
a magas szintű nukleáris biztonság és a 
sugárvédelem előmozdítását, valamint a 
nukleáris anyagokra vonatkozó 
eredményes és hatékony biztosítéki 
intézkedések alkalmazását támogató 
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intézkedésekhez. intézkedésekhez. Ez fogja biztosítani, hogy 
a nukleáris anyagokat kizárólag 
rendeltetésszerűen, azaz polgári célokra 
használják.

Or. de

Módosítás 35
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hatékony nukleáris biztonsági kultúra és 
a legmagasabb szintű nukleáris biztonság 
és sugárvédelem előmozdítása;

a) hatékony nukleáris biztonsági kultúra és 
a legmagasabb szintű nukleáris biztonság 
és sugárvédelem előmozdítása, különösen 
az olyan, EU szomszédságpolitikájában 
résztvevő és tagjelölt országokban, ahol a 
rendelet hatálybalépésekor atomerőművek 
működnek;

Or. en

Indokolás

Valamennyi olyan országban, amelyre 2007 óta kiterjesztették az együttműködési 
mechanizmust (a déli szomszédságpolitikában részt vevő országok, Latin-Amerika és Ázsia 
országai) számos Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében elindított új 
projektet leállítottak vagy beszüntettek, továbbá a jelentős nukleáris fejlesztésekkel rendelkező 
országok (például India, Brazília vagy az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai) nem 
mutatnak érdeklődést a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében való 
együttműködésre. A korábbi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az atomerőművek 
szintjén megvalósuló ezen új együttműködési mechanizmussal az EU-val szomszédos 
országokban kell foglalkozni.

Módosítás 36
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelése, a korábbi nukleáris telephelyek 
és létesítmények leszerelése és 
helyreállítása;

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelése, a harmadik országokban 
található korábbi nukleáris telephelyek és 
létesítmények leszerelése és helyreállítása;

Or. en

Indokolás

A lehetséges projektek magukban foglalják többek között a fukusimai helyszín stabilizációját 
és helyreállítását, a bezárt urániumbányák helyreállítását, a tengerben elsüllyedt tárgyak (pl. 
atom-tengeralattjárók) felkutatását, feldolgozását és tárolását, illetve a radioaktív hulladék 
atomenergia-előállítási kapacitással jelenleg nem rendelkező országokban történő 
felelősségteljes kezeléséhez kapcsolódó kérdéseket.

Módosítás 37
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelése, a korábbi nukleáris telephelyek 
és létesítmények leszerelése és 
helyreállítása;

b) a nukleáris fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelése, a korábbi nukleáris telephelyek 
és létesítmények leszerelése és 
helyreállítása;

Or. ro

Módosítás 38
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az atomenergia területét érintő és a 
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nukleárisüzemanyag-ciklushoz, a 
nukleáris hulladék kezeléséhez és a 
sugárzásvédelemhez kapcsolódó 
tájékoztatási, oktatási és szakképzési 
politikák előmozdítása;

Or. ro

Módosítás 39
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az a szint, amelyet a segítségben 
részesített országok által a nukleáris 
létesítményekben kialakított és az 
Unióban meglévő technikai, szabályozási 
és operációs vonatkozású legkorszerűbb 
gyakorlatokat tükröző nukleáris 
biztonsági normákhoz viszonyított 
legmagasabb biztonsági szint elér,

Or. en

Módosítás 40
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiégett üzemanyagra, nukleáris 
hulladékra és a leszerelésre vonatkozó 
stratégiák, a vonatkozó jogszabályi és 
szabályozási keret, és a projektek 
végrehajtása terén történt fejlődés állapota;

b) a kiégett üzemanyagra, nukleáris 
hulladékra és a leszerelésre vonatkozó 
stratégiák, a korábbi nukleáris telephelyek 
és létesítmények helyreállítása, a 
vonatkozó jogszabályi és szabályozási 
keret, és a projektek végrehajtása terén 
történt fejlődés állapota;
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Or. en

Módosítás 41
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a környezetre hosszú távon kifejtett 
kedvező hatás;

Or. sl

Módosítás 42
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) magas, az Európai Unió nukleáris 
biztonsági normáival összevethető 
nukleáris biztonsági szint elérése a 
harmadik országokban;

Or. sl

Módosítás 43
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendelet által támogatott konkrét 
intézkedéseket és a nukleáris biztonság 
célját szolgáló együttműködés kritériumait 
a melléklet részletezi.

(4) Az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt célt 
különösen a következő intézkedésekkel 
kell megvalósítani:
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a) a szabályozási keret megerősítésének 
támogatása;
b) az Európai Nukleáris Biztonsági 
Szabályozó Hatóságok Csoportja 
(ENSREG) által elfogadott módszertan 
alapján kialakított hatékony 
biztonságértékelési rendszerek 
kialakításának és megvalósításának, 
illetve a nyomonkövetési szakaszban a 
későbbi biztonsági ajánlásokra vonatkozó 
legjobb gyakorlatok cseréjének 
támogatása;
c) együttműködés a következő területeken: 
szaktudás és a szakértelem szerzése, 
balesetkezelési és -megelőzési 
intézkedések, a kiégett nukleáris 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes és biztonságos kezelésére 
vonatkozó stratégiák, valamint leszerelési 
stratégiák;
Az elért eredmények fenntarthatóságának 
megerősítése érdekében az 
intézkedéseknek számottevő 
ismeretátadást (a nukleáris biztonság 
terén szerzett szaktudás megosztása, 
meglévő vagy új oktatási és szakképzési 
programok támogatása) is magukban kell 
foglalniuk.
Ezeket nemzetközi szervezetekkel –
különösen a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökséggel – koordinálva, valamint a
harmadik országok hatóságaival, 
nukleáris szabályozó hatóságaikkal és a 
technikai támogatást nyújtó 
szervezeteikkel, valamint – adott esetben 
és különösen átfogó biztonsági és 
kockázatértékelési keretek között – a 
nukleáris üzemeltetőkkel folytatott 
együttműködés révén kell végrehajtani.
Az e rendelet által támogatott konkrét 
intézkedéseket és a nukleáris biztonság 
célját szolgáló együttműködés kritériumait 
a melléklet részletezi.

Or. en
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Módosítás 44
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e rendelet által támogatott konkrét 
intézkedéseket és a nukleáris biztonság 
célját szolgáló együttműködés kritériumait 
a melléklet részletezi.

(4) A fenti (1) bekezdésben foglalt 
célkitűzéseket elsősorban a következő 
intézkedésekkel kell elérni:

a) a szabályozó testületek támogatása 
függetlenségük, kompetenciájuk és 
fejlődésük biztosítása érdekében, valamint 
az emberi erőforrásokba való beruházás 
céljából;
b) a jogszabályi keretek erősítését és 
végrehajtását célzó intézkedések 
támogatása;
c) az Európai Unióban alkalmazottakhoz 
hasonló normákon alapuló 
biztonságértékelési rendszer 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása;
d) együttműködés a következő területeken: 
a szaktudás fejlesztése, a 
tapasztalatszerzés és a készségek 
fejlesztése, balesetkezelési eljárások és 
balesetmegelőzés, a kiégett nukleáris 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes és biztonságos kezelésére 
vonatkozó stratégiák, valamint leszerelési 
stratégiák.
Az e rendelet által támogatott konkrét 
intézkedéseket és a nukleáris biztonság 
célját szolgáló együttműködés kritériumait 
a melléklet részletezi.

Or. sl
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Módosítás 45
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e rendelet által biztosított pénzügyi, 
gazdasági és technikai segítségnyújtásnak 
ki kell egészítenie azt az együttműködést, 
amelyet az Európai Unió egyéb fejlesztési 
együttműködési eszközök keretében 
biztosít.

(5) Az e rendelet által biztosított pénzügyi, 
gazdasági és technikai segítségnyújtásnak 
ki kell egészítenie azt az együttműködést, 
amelyet az Európai Unió egyéb fejlesztési 
együttműködési eszközök, valamint a 
2014–2020 közötti kutatási és innovációs 
keretprogram (Horizont 2020) és az 
Európai Atomenergia-közösségnek a 
Horizont 2020-t kiegészítő kutatási és 
képzési programja (2014–2018) keretében 
biztosít.

Or. sl

Módosítás 46
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlamentet 
rendszeresen tájékoztatni kell és 
konzultálni kell vele a tagállamok és 
harmadik országok nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos terveiről. 

Or. de

Módosítás 47
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezeket a stratégiai dokumentumokat a 
Bizottság a közös végrehajtási rendelet 15. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
hagyja jóvá. A stratégiai dokumentumokat 
az időtartam felénél, vagy bármely 
szükséges esetben felül lehet vizsgálni 
ugyanazon eljárás szerint. A stratégia olyan 
jellegű frissítéséhez, amely nem 
befolyásolja a dokumentumban 
meghatározott eredeti prioritási területeket 
és célkitűzéseket, nem szükséges ezen 
eljárás alkalmazása.

(5) Ezeket a stratégiai dokumentumokat a 
Bizottság a közös végrehajtási rendelet 15. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
hagyja jóvá. A stratégiai dokumentumokat 
az időtartam felénél, vagy bármely 
szükséges esetben felül kell vizsgálni 
ugyanazon eljárás szerint. A stratégia olyan 
jellegű frissítéséhez, amely nem 
befolyásolja a dokumentumban 
meghatározott eredeti prioritási területeket 
és célkitűzéseket, nem szükséges ezen 
eljárás alkalmazása.

A stratégiai dokumentumot be kell 
nyújtani a Parlamenthez, amely arról a 
félidős értékelésben ad elemzést.

Or. sl

Módosítás 48
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves indikatív programoknak 
meg kell határozniuk a finanszírozásra 
kiválasztott, elsőbbséget évező területeket, 
a konkrét célkitűzéseket, a várt 
eredményeket, a teljesítménymutatókat és 
az indikatív keretösszegeket, mind az 
átfogóan, mind pedig a prioritásterületek 
szerint, valamint magukban kell foglalniuk 
a felhasználatlan pénzeszközök ésszerű 
tartalékkeretét; e keretösszegek adott 
esetben tartományként vagy minimumként 
is megadhatók.

(2) A többéves indikatív programoknak 
meg kell határozniuk a finanszírozásra 
kiválasztott, elsőbbséget évező területeket, 
a konkrét célkitűzéseket, a várt 
eredményeket, a teljesítménymutatókat és 
az indikatív keretösszegeket, mind az 
átfogóan, mind pedig a prioritásterületek 
szerint, valamint magukban kell foglalniuk 
a felhasználatlan pénzeszközök ésszerű 
tartalékkeretét; e keretösszegek adott 
esetben tartományként vagy minimumként 
is megadhatók. A többéves indikatív 
programoknak szabályokat kell 
tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy 
miként lehet elkerülni az átfedéseket, 
valamint biztosítani a rendelkezésre álló 
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források megfelelő felhasználását.

Or. en

Módosítás 49
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy az érintett 
ország vagy régió megfelelő mértékben 
felelősséget vállaljon az eljárás iránt és a 
nemzeti fejlesztési stratégiákra ösztönzőleg 
hassanak, a többéves indikatív 
programokat alapvetően a 
partnerországokkal vagy -régiókkal 
folytatott párbeszédre kell alapozni, 
amelyben részt vesznek az érintett felek.

(3) Annak érdekében, hogy az érintett 
ország vagy régió megfelelő mértékben 
felelősséget vállaljon az eljárás iránt és a 
nemzeti fejlesztési stratégiákra ösztönzőleg 
hassanak, a többéves indikatív 
programokat alapvetően a 
partnerországokkal vagy -régiókkal 
folytatott párbeszédre kell alapozni, 
amelyben részt vesznek az érintett felek. E 
többéves indikatív programoknak 
figyelembe kell venniük a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség 
munkaprogramját a nukleáris biztonság 
és hulladékkezelés területén.

Or. en

Módosítás 50
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Reporting

(1) A Bizottság megvizsgálja az e 
rendeletnek megfelelően foganatosított 
intézkedések végrehajtásával elért 
eredményeket, és az együttműködési 
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segítségnyújtás végrehajtásáról szóló 
kétéves jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.
(2) A jelentésben tájékoztatást nyújt az 
előző két évre vonatkozóan a 
finanszírozott intézkedésekről, a 
megfigyelési és értékelési tevékenység 
eredményeiről, valamint a költségvetési 
kötelezettségvállalások és a kifizetések 
végrehajtásáról, országokra, régiókra és 
együttműködés-típusokra lebontva.

Or. en

Módosítás 51
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet 2014–2020-as időszakban 
történő végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege 631 100 000 EUR.

(1) A rendelet 2014–2020-as időszakban 
történő végrehajtásának pénzügyi 
referenciaösszege [316 000 000 -
631 100 000] EUR.

Or. en

Indokolás

A javasolt 631 millió eurós összeg a jelenlegi Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz 
átfogó költségvetésének növelését jelenti, habár a javasolt eszköz nem tartalmaz hozzájárulást 
a Csernobil Alaphoz, amely a jelenlegi Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz 
keretében finanszírozott intézkedések nagy többségét képviseli. A módosítás a 
költségvetésjavaslat reálisabb mértékre való csökkentését ajánlja, kivéve, ha intézkedéseket 
hoznak a fukusimai helyszín helyreállításának segítésére. Ez utóbbi esetben megtartható a 
javasolt 631 millió eurós összeg.

Módosítás 52
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legalább 315 100 000 eurót kell 
előirányozni a Fukusima-Dajicsi 
nukleáris erőmű helyszínének 
stabilizációjára és helyreállítására. 

Or. en

Indokolás

Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében Japánnal a Fukusima-Dajicsi 
atomerőmű balesete kapcsán folytatott együttműködés kézzel fogható konkrét javaslatot 
jelentene a nukleáris biztonsággal kapcsolatos politikai kötelezettségvállalás végrehajtására 
a 2011. májusi EU-Japán csúcstalálkozón megfogalmazott nyilatkozatban és mellékletében 
foglaltak szerint. Habár a helyreállítás elsődleges kötelessége az erőmű 
tulajdonosának/üzemeltetőjének és a japán illetékes hatóságok feladata marad, a fokozott, 
szervezett nemzetközi segítségnyújtás és tanácsadás óriási segítség lenne.

Módosítás 53
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A hatékony nukleáris biztonsági kultúra 
és a legmagasabb szintű nukleáris 
biztonság és sugárvédelem előmozdítása 
minden szinten, különösen a következők 
révén:

a) A hatékony nukleáris biztonsági kultúra 
és a legmagasabb szintű, a legkorszerűbb 
gyakorlatokat tükröző nukleáris biztonság 
és sugárvédelem megteremtése és 
előmozdítása minden szinten, különösen a 
következők révén:

Or. en

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy a nukleáris biztonságra vonatkozó európai irányelvek – a 
rendeletjavaslatban foglaltak alapján esetleg kialakuló benyomásokkal szemben – nem 
tartalmaznak biztonságtechnikai előírásokat. A meglévő és potenciális, új nukleáris 
létesítmények biztonsági előírásainak a legmagasabb szintűeknek kell lenniük. Ezeknek ezért 
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olyan szintre kell emelkedniük, amely megfelel a világszerte alkalmazott legkorszerűbb 
technológiai, szabályozási és operációs gyakorlatoknak.

Módosítás 54
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabályozó hatóságok és a technikai 
támogatást nyújtó szervezetek, valamint a 
szabályozási keretrendszer 
megerősítésének folyamatos támogatása, 
különösen az engedélyező tevékenységek, 
köztük a hatékony és átfogó kockázat- és 
biztonsági értékelések (úgynevezett 
ellenálló-képességi próbák) felülvizsgálata 
és nyomon követése tekintetében;

- a szabályozó hatóságok és a technikai 
támogatást nyújtó szervezetek, valamint a 
szabályozási keretrendszer 
megerősítésének folyamatos támogatása, 
különösen az engedélyező tevékenységek, 
köztük a nukleáris létesítményekben 
kialakított és az Unióban meglévő 
technikai, szabályozási és operációs 
vonatkozású legkorszerűbb gyakorlatokat 
tükröző nukleáris biztonsági normákhoz 
viszonyított legmagasabb biztonsági szint 
biztosításához szükséges intézkedések
felülvizsgálata és végrehajtása
tekintetében,

Or. en

Indokolás

A meglévő és potenciális, új nukleáris létesítmények biztonsági előírásainak a legmagasabb 
szintűeknek kell lenniük. Ezeknek ezért olyan szintre kell emelkedniük, amely megfelel a 
világszerte alkalmazott legkorszerűbb technológiai, szabályozási és operációs 
gyakorlatoknak.

Módosítás 55
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – 4 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– különleges esetekben a nukleáris 
üzemeltetők támogatása – konkrét és 
alaposan indokolt körülmények között –
az átfogó kockázat- és biztonsági 
értékeléseket (ellenálló-képességi 
próbákat) nyomon követő intézkedések 
keretében;

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU adófizetőinek pénzét nem lehet a nukleáris létesítmények tulajdonosainak és 
üzemeltetőinek finanszírozására használni.

Módosítás 56
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– különleges esetekben a nukleáris 
üzemeltetők támogatása – konkrét és 
alaposan indokolt körülmények között – az 
átfogó kockázat- és biztonsági 
értékeléseket (ellenálló-képességi 
próbákat) nyomon követő intézkedések 
keretében;

– különleges esetekben együttműködés a 
nukleáris üzemeltetőkkel, adott esetben és 
különösen az átfogó kockázat- és 
biztonsági értékelések (ellenálló-képességi 
próbák) keretében;

Or. en

Módosítás 57
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szabályozók, a technikai támogatást 
nyújtó szervezetek és az üzemeltetők 
magas szintű szaktudása és szakértelme az 
eszköz által érintett területeken, 
különösen a következők révén:
- a szabályozó hatóságok, a technikai 
támogatást nyújtó szervezetek és a 
nukleáris üzemeltetők személyzetének 
oktatásának és szakképzésének folyamatos 
támogatása;
- a megfelelő szakképzési létesítmények 
kialakításának előmozdítása.

Or. en

Módosítás 58
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szabályozók, a technikai támogatást 
nyújtó szervezetek és az üzemeltetők 
magas szintű készségét és ismereteit 
biztosító segítségnyújtás az ezen eszköz 
által érintett területeken, különösen a 
következők révén:
- a szabályozó hatóságok, a technikai 
támogatást nyújtó szervezetek és a 
nukleáris üzemeltetők alkalmazottai 
oktatásának és szakképzésének folyamatos
támogatása;
- a megfelelő szakképzési infrastruktúra 
kialakításának előmozdítása.

Or. sl
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Módosítás 59
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk az ismeretek átadásának jelentős 
hányadát az elért eredmények 
fenntarthatósága érdekében. Az 
intézkedéseket a harmadik országok 
hatóságaival, nukleáris szabályozó 
hatóságaikkal és a technikai támogatást 
nyújtó szervezeteikkel, egyes konkrét 
esetekben pedig a nukleáris üzemeltetőkkel 
folytatott együttműködés révén kell 
végrehajtani. Az intézkedéseket a nukleáris 
kutatási és képzési tevékenységekre 
vonatkozó Euratom keretprogramokkal 
való szinergiák további kiaknázása révén is 
támogatni kell.

Ezen intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk az ismeretek átadásának jelentős 
hányadát az elért eredmények 
fenntarthatósága érdekében. Az 
intézkedéseket a harmadik országok 
hatóságaival, nukleáris szabályozó 
hatóságaikkal és a technikai támogatást 
nyújtó szervezeteikkel – adott esetben – a 
nukleáris üzemeltetőkkel folytatott 
együttműködés révén kell végrehajtani. Az 
intézkedéseket a nukleáris kutatási és 
képzési tevékenységekre vonatkozó 
Euratom keretprogramokkal való 
szinergiák további kiaknázása révén is 
támogatni kell.

Or. en

Módosítás 60
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az együttműködés kiterjedhet 
valamennyi harmadik országra (nem uniós 
tagállamra) világszerte.

– Az együttműködésnek ki kell terjednie a 
harmadik országokra (nem uniós 
tagállamra) az e rendelet 1. cikkében 
foglalt célkitűzésekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

E mechanizmus speciális földrajzi alkalmazási körének összhangban kell állnia az 1. cikkben 
felsorolt konkrét nukleáris biztonsági területekkel.
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Módosítás 61
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–A magas jövedelmű országok csak 
kivételes intézkedések lehetővé tétele 
érdekében – például egy jelentős nukleáris 
balesetet követően – vonhatók be az 
együttműködésbe, amennyiben ez 
szükséges és helyénvaló.

– A magas jövedelmű országok csak 
kivételes intézkedések lehetővé tétele 
érdekében – például egy jelentős nukleáris 
balesetet követően – vonhatók be az 
együttműködésbe, amennyiben ez 
szükséges és helyénvaló. E rendelet 
alkalmazásában a nagy jövedelemmel 
rendelkező országok a hivatalos fejlesztési 
segítségnyújtástól eltérő tevékenységek 
esetében az iparosodott és egyéb, magas 
jövedelmű országokkal és területekkel, 
valamint az 1905/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
eső fejlődő országokkal folytatott 
együttműködés finanszírozási eszközének 
létrehozásáról szóló, 2006. december 21-i 
1934/2006/EK tanácsi rendelet I. 
mellékletében felsorolt országok és 
területek.

Or. sl

Módosítás 62
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az Európai Unióval együttműködni 
kívánó harmadik országoknak teljes 
mértékben el kell kötelezniük magukat az 
atomsorompó-elvek mellett. Ezen 
országoknak a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség nukleáris biztonságról és 

– Az Európai Unióval együttműködni 
kívánó harmadik országoknak teljes 
mértékben el kell kötelezniük magukat az 
atomsorompó-elvek mellett. Ezen 
országoknak a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség nukleáris biztonságról és 
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védelemről szóló megfelelő 
egyezményeinek részes feleivé is kell 
válniuk, illetve az ezen egyezményekhez 
való csatlakozás iránti szilárd 
elkötelezettségüket bizonyító lépéseket kell 
tenniük. Az Európai Unióval folyatott 
együttműködés feltételévé lehetne tenni a 
vonatkozó egyezményekhez történő 
csatlakozást vagy az egyezmények részes 
felévé válás érdekében tett lépéseket. 
Vészhelyzetekben ezen elvet kivételes 
esetben rugalmasan kell alkalmazni.

védelemről szóló megfelelő 
egyezményeinek részes feleivé is kell 
válniuk, illetve olyan országoknak kell 
lenniük, amelyek a radioaktív hulladékot 
biztonságosan kezelik.. Az Európai 
Unióval folyatott együttműködés 
feltételévé kell tenni a vonatkozó 
egyezményekhez történő csatlakozást és 
ezek végrehajtását. Vészhelyzetekben ezen 
elvet kivételes esetben rugalmasan kell 
alkalmazni.

Or. lt

Módosítás 63
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az e rendelet alapján a nukleáris 
biztonság és biztosítékok terén zajló 
együttműködés nem az atomenergia 
felhasználásának előmozdítására irányul.

– Az e rendelet alapján a nukleáris 
biztonság és biztosítékok terén zajló 
együttműködés nem az atomenergia 
felhasználásának vagy a meglévő 
atomerőművek élettartama kibővítésének 
előmozdítására irányul.

Or. en

Módosítás 64
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 2. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon országok esetében, amelyek már Azon csatlakozó országok és az európai 
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részesültek közösségi finanszírozásban, a 
további együttműködés a közösségi 
költségvetésből finanszírozott fellépések 
értékelésétől és az új szükségletek 
megfelelő indoklásától függ. Az 
értékelésnek lehetővé kell tennie az 
együttműködés természetének, valamint az 
ezen országok számára a jövőben megítélt 
összegeknek a pontosabb meghatározását.

szomszédságpolitika régiójába tartozó 
országok esetében, amelyek már 
részesültek közösségi finanszírozásban, a 
további együttműködés – amely nem új 
atomenergia-termelő kapacitás 
kidolgozására vagy a meglévő 
atomerőművek élettartamának 
kibővítésére irányul – a közösségi 
költségvetésből finanszírozott fellépések 
értékelésétől és az új szükségletek 
megfelelő indoklásától függ. Az 
értékelésnek lehetővé kell tennie az 
együttműködés természetének, valamint az 
ezen országok számára a jövőben megítélt 
összegeknek a pontosabb meghatározását.

Or. en

Módosítás 65
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 2. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden már kiépített atomenergia-
termelő kapacitással rendelkező harmadik 
ország esetében elsőbbségi sorrendet kell 
felállítaniuk az együttműködési 
programoknak a meglévő létesítmények 
leszerelése, a korábbi nukleáris 
telephelyek, a sugárvédelem és élelmiszer-
biztonság stabilizálása és/vagy 
helyreállítása, különösen nagyobb 
nukleáris balesetet követően, a bezárt 
uránbányák területének stabilizálása 
és/vagy helyreállítása, valamint a 
tengerben elsüllyedt radioaktív tárgyak és 
anyagok felkutatása és kezelése, 
amennyiben ezek veszélyeztetik a 
népességet.

Or. en
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Indokolás

A program célja nem az, hogy nukleáris technológia bevezetésére ösztönözze az országokat.
Ez a módosítás segít ezt világossá tenni, ragaszkodva ahhoz, hogy a program kiadásainak 
nagy része – különösen a fukusimai helyszínnel kapcsolatos – leszerelésre és helyreállításra 
irányuljon.

Módosítás 66
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 2. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nukleáris biztonság és védelem 
tekintetében fennálló helyzet fényében 
mennyire sürgető a fellépés az adott 
országban; továbbá

a) a nukleáris biztonság és védelem 
tekintetében fennálló helyzet fényében 
mennyire sürgető a fellépés az adott 
országban.

Or. en

Módosítás 67
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 2. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyes olyan országokban, ahol az 
atomenergia-termelő kapacitás 
ambiciózus fejlesztésére irányuló 
programot irányoztak elő, mennyire 
fontos a megfelelő pillanatban történő 
fellépés, amely azt célozza, hogy e 
fejlesztéssel együtt erősödhessen a 
nukleáris biztonsági és védelmi kultúra, 
különösen a szabályozó hatóságok és a 
technikai segítséget nyújtó szervezetek 

törölve
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telepítése vagy megerősítése, valamint a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelésére 
vonatkozó stratégiák és keretrendszerek 
kidolgozása tekintetében.

Or. en

Módosítás 68
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 3. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon országok esetében, amelyek 
kutatóreaktorokkal rendelkeznek, de nem 
kívánnak atomenergia-termelő kapacitást 
kiépíteni, az együttműködés a sürgősség 
fokától függ a nukleáris biztonság és 
védelem tekintetében fennálló helyzet 
fényében.

Azon országok esetében, amelyek nem
rendelkeznek atomenergia-termelő 
kapacitással e rendelet hatálybalépésének 
idejében, az együttműködési 
programoknak sugárvédelemre 
(különösen nagyobb nukleáris balesetet 
követő esetben), a bezárt uránbányák 
területének helyreállítására, valamint –
amennyiben ezek veszélyeztetik a 
népességet – a tengerben elsüllyedt 
radioaktív tárgyak és anyagok 
felkutatására és kezelésére kell 
korlátozódniuk.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet alapján a nukleáris biztonság és biztosítékok terén zajló együttműködés nem az 
atomenergia felhasználásának előmozdítására irányul. Ezért az országok közvetett ösztönzése 
nukleáris technológia kifejlesztésére azáltal, hogy nukleáris programjaik az uniós támogatás 
révén egyfajta hitelességet nyernek, nem tartozik e rendelet hatályába.

Módosítás 69
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 3. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon országok esetében, amelyek 
atomenergia-termelő kapacitást kívánnak 
kiépíteni, függetlenül attól, hogy 
rendelkeznek-e kutatóreaktorokkal, és 
amelyek esetében felmerül a megfelelő 
pillanatban történő, azt célzó fellépés, 
hogy e fejlesztéssel együtt erősödhessen a 
nukleáris biztonsági és védelmi kultúra, 
különösen a szabályozó hatóságok és a 
technikai segítséget nyújtó szervezetek 
megerősítése tekintetében, az 
együttműködés figyelembe veszi az 
atomenergia-fejlesztési programok 
hitelességét, az atomenergia 
felhasználásáról szóló kormányhatározat 
létezését, valamint előzetes ütemterv 
elkészítését10.

törölve

Or. en

Indokolás

Az e rendelet alapján a nukleáris biztonság és biztosítékok terén zajló együttműködés nem az 
atomenergia felhasználásának előmozdítására irányul. Ezért az országok közvetett ösztönzése 
nukleáris technológia kifejlesztésére azáltal, hogy nukleáris programjaik az uniós támogatás 
révén egyfajta hitelességet nyernek, nem tartozik e rendelet hatályába.

Módosítás 70
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 3. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással rendelkező 
országok – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e kategóriába tartozó országokkal zajló 
együttműködésnek elsősorban az előírt 

törölve
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szabályozási infrastruktúra kialakítását, 
valamint a nukleáris szabályozó hatóság 
és az adott technikai támogatást nyújtó 
szervezet(ek) műszaki szakértelmének 
fejlesztését kell megcéloznia. A kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes kezelésére vonatkozó 
stratégiák és keretrendszerek kidolgozását 
szintén meg kell fontolni, és adott esetben 
támogatni, többek között azon 
országokban is, amelyek nem tervezik, 
illetve úgy határoztak, hogy nem kívánnak 
atomenergia-termelő kapacitást kiépíteni.

Or. en

Módosítás 71
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Prioritások – 1 és 2 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködés elsősorban a nukleáris 
szabályozó hatóságokra (és a technikai 
támogatást nyújtó szervezeteikre) irányul 
annak érdekében, hogy megteremtsék a 
lakosság élete és egészsége 
veszélyeztetésének kiküszöböléséhez 
szükséges biztonsági feltételeket, és a 
nukleáris anyagokat ne használják a 
rendeltetésüktől eltérő célok elérésére. A 
célkitűzés műszaki szakértelmük és 
függetlenségük biztosítása, a szabályozási 
keretrendszer megerősítése, különösen az 
engedélyező tevékenységek, köztük a 
hatékony és átfogó kockázat- és biztonsági 
értékelések (úgynevezett ellenálló-
képességi próbák) felülvizsgálata és 
nyomonkövetése tekintetében.

Ezen eszköz keretében az együttműködés 
elsősorban a nukleáris szabályozó 
hatóságokra (és a technikai támogatást 
nyújtó szervezeteikre) irányul, az eszköz 
célkitűzése pedig a műszaki szakértelmük 
és függetlenségük biztosítása, a 
szabályozási keretrendszer megerősítése, 
különösen az alábbiak tekintetében:

Az e rendelettel összefüggésben 
kialakítandó együttműködési programok 
egyéb prioritásai között szerepel:
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– engedélyezési tevékenységek;
– a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelésére 
vonatkozó stratégiák és keretrendszerek 
kidolgozása;

– a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelésére 
vonatkozó stratégiák és keretrendszerek 
kidolgozása;

– a meglévő létesítmények leszerelése, a 
korábbi nukleáris telephelyek és az 
uránbányászat után fennmaradt helyszínek 
helyreállítása, valamint a tengerben 
elsüllyedt radioaktív tárgyak és anyagok 
felkutatása és kezelése, amennyiben ezek 
veszélyeztetik a népességet.

– a meglévő létesítmények leszerelése, a 
korábbi nukleáris telephelyek és az 
uránbányászat után fennmaradt helyszínek 
helyreállítása, valamint a tengerben 
elsüllyedt radioaktív tárgyak és anyagok 
felkutatása és kezelése, amennyiben ezek 
veszélyeztetik a népességet;

– annak biztosítása, hogy a nukleáris 
anyagokat ne használják a 
rendeltetésüktől eltérő célok elérésére.

Or. en

Indokolás

Ahogyan azt az EGSZB 2012. május 23-i véleményében is megfogalmazták: „A Nukleáris 
Biztonsági Együttműködési Eszközről szóló javaslat kimondja, hogy az eszköz célja a 
nukleáris kockázat felszámolása. Megjegyzendő azonban, hogy – tisztán technikai 
szempontból – bármely más összetett ipari folyamatban rejlő kockázat felszámolásához 
hasonlóan ennek a célnak a megvalósítása – és különösen a katasztrofális nukleáris balesetek 
megelőzése – sem garantálható. [...] Megjegyzendő az is, hogy bármely folyamatban a 
kockázat felszámolásának vélelmezése nem ösztönöz magas szintű biztonsági kultúrát.”

Módosítás 72
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Prioritások – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a nukleáris létesítmények üzemeltetése 
és leszerelése, a nukleáris hulladék 
kezelése és a sugárzásvédelem terén 
szükséges készségek kialakítása

Or. ro
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Módosítás 73
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Prioritások – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenálló-képességi próbákat nyomon 
követő intézkedések keretében felmerülő 
konkrét helyzetekben megfontolásra kerül 
a harmadik országokbeli nukleáris 
létesítmények üzemeltetőivel folytatott 
együttműködés. A nukleáris létesítmények 
üzemeltetőivel folytatott ilyen 
együttműködés kizárja a berendezések 
rendelkezésre bocsátását.

A harmadik országokbeli nukleáris 
létesítmények tulajdonosaival és/vagy
üzemeltetőivel folytatott együttműködést 
ki kell zárni az eszköz hatálya alól.

Or. en

Indokolás

Az EU adófizetőinek pénzét nem lehet a nukleáris létesítmények tulajdonosainak és 
üzemeltetőinek finanszírozására használni.


