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Módosítás 28
Zigmantas Balčytis

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen annak 203. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 203. és 4. cikkére, 
valamint 4. jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 29
Alejo Vidal-Quadras

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt 
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett 
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a 
Magyar Köztársaság, a Máltai 
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a 
Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság csatlakozása feltételeiről, 
valamint az Európai Unió alapját képező 
szerződések kiigazításáról szóló 
okmányának 4. jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 30
Zigmantas Balčytis

2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elismerve, hogy a Szovjetuniótól 
örökölt két 1500 MW teljesítményű 
RBMK-reaktorral rendelkező Ignalina 
atomerőmű idő előtti leállítása és az azt 
követő leszerelése példa nélküli, és 
Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet 
jelent, amely az ország méretével és 
gazdasági erejével nem áll arányban, a 4. 
jegyzőkönyv leszögezi, hogy az Ignalina-
program keretében biztosított uniós 
támogatás zavartalanul folytatódik és a 
2006 utáni időszakra is 
meghosszabbításra kerül, a következő 
pénzügyi keret időszakára. Ez a 
meghosszabbított program ugyanazokon 
az elemeken és elveken nyugszik, mint a 
2004–2006-os és a 2007–2013-as 
időszakban.

Or. en

Módosítás 31
Zigmantas Balčytis

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el, 
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
leszerelési, sugármentesítési és bontási, 
továbbá a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezelésével 
kapcsolatos műveletek folytatásához, 
valamint a leszerelési folyamat végső 
állapotának elérése felé vezető, vonatkozó 
leszerelési tervnek megfelelő, stabil 
folyamat végrehajtásához még további 
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befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

munkára van szükség, amelynek során 
biztosítani kell a legmagasabb szintű 
biztonsági előírások alkalmazását. A 
rendelkezésre álló becslések szerint a 
leszerelési munkálatok befejezése jelentős 
mértékű további pénzügyi forrásokat 
igényel.

Or. en

Módosítás 32
Algirdas Saudargas

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el,
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
leszerelési, sugármentesítési és bontási 
műveletek folytatásához, valamint a 
leszerelési folyamat végső állapotának
elérése felé vezető stabil folyamat 
végrehajtásához még további munkára van 
szükség, amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

Or. en

Módosítás 33
Rolandas Paksas

4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el,
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
leszerelési, sugármentesítési és bontási 
műveletek folytatásához, valamint a 
leszerelési folyamat végső állapotának 
elérése felé vezető stabil folyamat
végrehajtásához még további munkára van 
szükség, amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
pénzügyi forrásokat igényel.

Or. en

Módosítás 34
Ivailo Kalfin

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműveket, és jelentős előrelépést 
tettek a leszerelésük felé. A tényleges 
bontási műveletek folytatásához addig, 
amíg a biztonságos leszerelési folyamat 
egy visszafordíthatatlan állapotot ér el, 
még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 

(4) A csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek megfelelően Bulgária, 
Litvánia és Szlovákia közösségi 
támogatással leállították az 
atomerőműblokkokat, és jelentős
előrelépést tettek a leszerelésük felé. A 
tényleges bontási műveletek folytatásához 
addig, amíg a biztonságos leszerelési 
folyamat egy visszafordíthatatlan állapotot 
ér el, még további munkára van szükség, 
amelynek során biztosítani kell a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
alkalmazását. A rendelkezésre álló 
becslések szerint a leszerelési munkálatok 
befejezése jelentős mértékű további 
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pénzügyi forrásokat igényel. pénzügyi forrásokat igényel.

Or. en

Módosítás 35
Andrey Kovatchev

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Elismerve, hogy a két 1500 MW 
teljesítményű RBMK-reaktorral 
rendelkező Ignalina atomerőmű, a 
Kozloduj atomerőmű 1760 MW 
összteljesítményű négy blokkjának és a 
Bohunice V1 atomerőmű két 880 MW 
teljesítményű blokkjának idő előtti 
leállítása és az azt követő leszerelése 
hosszú ideig súlyos terhet jelentett a 
három ország polgárai számára az 
energetikai, pénzügyi, gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatások 
tekintetében. Litvánia esetében az erőmű 
leállítása rendkívüli pénzügyi terhet 
jelent, amely az ország méretével és 
gazdasági erejével nem áll arányban.

Or. en

Módosítás 36
Rolandas Paksas

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Elismerve, hogy a Szovjetuniótól 
örökölt két 1500 MW teljesítményű 
RBMK-reaktorral rendelkező Ignalina 
atomerőmű idő előtti leállítása és az azt 
követő leszerelése példa nélküli, és 
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Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet 
jelent, amely az ország méretével és 
gazdasági erejével nem áll arányban, a 4. 
jegyzőkönyv leszögezi, hogy az Ignalina-
program keretében biztosított uniós 
támogatás zavartalanul folytatódik és a 
2006 utáni időszakra is 
meghosszabbításra kerül, a következő 
pénzügyi keret időszakára. Ez a 
meghosszabbított program ugyanazokon 
az elemeken és elveken nyugszik, mint a 
2004–2006-os és a 2007–2013-as 
időszakban.

Or. en

Módosítás 37
Algirdas Saudargas

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Elismerve, hogy az Ignalina 
atomerőmű leszerelése régóta esedékes és 
Litvánia számára kivételes pénzügyi terhet 
jelent, amely az ország méretével és 
gazdasági erejével nem áll arányban, a 
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a 
Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a 
Litván Köztársaság, a Magyar 
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a 
Lengyel Köztársaság, a Szlovén 
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 
csatlakozási okmányának 4. jegyzőkönyve 
leszögezi, hogy az Ignalina-program 
keretében biztosított uniós támogatás 
megszakítás nélkül folytatódik és 
meghosszabbodik 2006-ot követően is, a 
következő pénzügyi keret időszakára. Ez a 
meghosszabbított program ugyanazokon 
az elemeken és elveken nyugszik, mint a 
2004–2006-os és a 2007–2013-as 
időszakban.
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Or. en

Módosítás 38
Andrey Kovatchev

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy – annak az elvnek a sérelme nélkül, 
amely szerint a leszerelésért végső soron 
az érintett tagállamok felelnek –
támogatást nyújt Bulgária, Litvánia és 
Szlovákia számára a leszerelési folyamattal 
járó rendkívüli pénzügyi terhek 
viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól 
kezdve Bulgária, Litvánia és Szlovákia 
jelentős pénzügyi támogatást kapott az 
Uniótól, főként a 2007 – 2013 időszakra 
szóló Kozloduj-, Ignalina- és Bohunice-
programok keretében. Az Unió e 
programok keretében nyújtott pénzügyi 
támogatása 2013-ban megszűnik.

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy támogatást nyújt Litvánia számára a 
leszerelési folyamattal járó rendkívüli 
pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás 
előtti időszaktól kezdve Bulgária, Litvánia 
és Szlovákia jelentős pénzügyi támogatást 
kapott az Uniótól, főként Kozloduj-, 
Ignalina- és Bohunice-programok 
keretében. Az Unió e programok keretében 
nyújtott, a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó pénzügyi támogatása 2013-ban 
megszűnik.

Or. en

Módosítás 39
Algirdas Saudargas

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy – annak az elvnek a sérelme nélkül, 
amely szerint a leszerelésért végső soron 
az érintett tagállamok felelnek –
támogatást nyújt Bulgária, Litvánia és 
Szlovákia számára a leszerelési folyamattal 
járó rendkívüli pénzügyi terhek 
viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól 

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy támogatást nyújt Litvánia számára a 
leszerelési folyamattal járó rendkívüli 
pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás 
előtti időszaktól kezdve Bulgária, Litvánia 
és Szlovákia jelentős pénzügyi támogatást 
kapott az Uniótól, főként a 2007 – 2013 
időszakra szóló Kozloduj-, Ignalina- és 
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kezdve Bulgária, Litvánia és Szlovákia 
jelentős pénzügyi támogatást kapott az 
Uniótól, főként a 2007 – 2013 időszakra 
szóló Kozloduj-, Ignalina- és Bohunice-
programok keretében. Az Unió e 
programok keretében nyújtott pénzügyi 
támogatása 2013-ban megszűnik.

Bohunice-programok keretében. Az Unió e 
programok keretében nyújtott pénzügyi 
támogatása 2013-ban megszűnik.

Or. en

Módosítás 40
Zigmantas Balčytis

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy – annak az elvnek a sérelme nélkül, 
amely szerint a leszerelésért végső soron 
az érintett tagállamok felelnek –
támogatást nyújt Bulgária, Litvánia és 
Szlovákia számára a leszerelési folyamattal 
járó rendkívüli pénzügyi terhek 
viseléséhez. A csatlakozás előtti időszaktól 
kezdve Bulgária, Litvánia és Szlovákia 
jelentős pénzügyi támogatást kapott az 
Uniótól, főként a 2007 – 2013 időszakra 
szóló Kozloduj-, Ignalina- és Bohunice-
programok keretében. Az Unió e 
programok keretében nyújtott pénzügyi 
támogatása 2013-ban megszűnik.

(5) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, 
hogy támogatást nyújt Litvánia számára a
leszerelési folyamattal járó rendkívüli 
pénzügyi terhek viseléséhez. A csatlakozás 
előtti időszaktól kezdve Bulgária, Litvánia 
és Szlovákia jelentős pénzügyi támogatást 
kapott az Uniótól, főként a 2007 – 2013 
időszakra szóló Kozloduj-, Ignalina- és 
Bohunice-programok keretében. Az Unió e 
programok keretében nyújtott pénzügyi 
támogatása 2013-ban megszűnik.

Or. en

Módosítás 41
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kiemeli az Európai Számvevőszék1

következtetéseit, amelyek szerint 
Bulgáriában, Litvániában és 
Szlovákiában még tart a leszerelési 
folyamat és a befejezése jelentős 
(körülbelül 2,5 milliárd eurós) 
finanszírozási hiánnyal szembesül, 
különösen a főbb infrastrukturális 
projektek szenvedtek késedelmeket, és a 
legfontosabb leszerelési folyamat során a 
költségeket túllépték, a radioaktív 
hulladékokkal és/vagy a kezelésükhöz 
szükséges létesítményekkel és 
technológiákkal kapcsolatos 
kulcsfontosságú információk hiányában 
nem teljesek a költségbecslések, a 
Bizottság felülvizsgálata a pénzügyi 
előirányzatok költségvetési végrehajtására 
és a projektek végrehajtására 
összpontosított, és nem arra, hogy 
általánosságban mekkora előrelépés 
történt a program célkitűzéseinek 
megvalósítása felé.
__________________
1Az Európai Számvevőszék 16/2011. sz. 
különjelentése az atomerőművek 
leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának 
és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásról

Or. en

Módosítás 42
Ivailo Kalfin

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a 2007–2013-as időszak 
folyamán létrehozott programok 
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keretében a Bizottság felülvizsgálata főleg 
a pénzügyi előirányzatok költségvetési 
végrehajtására és a projektek 
végrehajtására összpontosított, és nem 
arra, hogy általánosságban mekkora 
előrelépés történt a program 
célkitűzéseinek megvalósítása felé.

Or. en

Módosítás 43
Zigmantas Balčytis

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a 2007–2013-as időszak 
folyamán létrehozott programok 
keretében a Bizottság felülvizsgálata főleg 
a pénzügyi előirányzatok költségvetési 
végrehajtására és a projektek 
végrehajtására összpontosított, és nem 
arra, hogy általánosságban mekkora 
előrelépés történt a program 
célkitűzéseinek megvalósítása felé.

Or. en

Módosítás 44
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Mélységes aggodalommal veszi 
tudomásul az Európai Számvevőszék 
következtetését, amely szerint az 
előrehozott leállítás következményeinek 
mérséklésére irányuló sokféle
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tevékenységet finanszírozták ugyan, de az 
elért mérséklés mértéke nem ismert; 
emlékeztet arra, hogy eddig az uniós 
alapok nagy részét energetikai projektekre 
használták fel és nem a pénzügyi 
támogatás fő céljára, azaz az 
atomerőművek leszerelésére; mivel az 
alapokat nem mindig az előirányzott 
célokra használták fel, e rendeletnek csak 
a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 
atomerőművek leszerelésére és bontására 
vonatkozó programokat kell támogatnia. 

Or. en

Módosítás 45
Ivailo Kalfin

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a 
nukleáris biztonság és az atomerőművek 
leszerelése céljára. Ebből az összegből 
2011-es árakon számítva 500 millió EUR 
– jelenlegi árakon számítva mintegy 553 
millió EUR – jut a Bohunice V1 
atomerőmű 1. és 2. blokkja és az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkja leszerelésének 
2014–2017. időszakban történő, valamint 
a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja 
leszerelésének 2014–2020. időszakban 
történő további támogatását szolgáló új 
program számára. Az új program 
keretében nyújtott támogatást fokozatosan 

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
2014–2020 időszakra vonatkozó program 
végrehajtására szolgáló pénzügyi 
keretösszegnek elegendő, minden egyes 
leszerelési terv tekintetében a jelentős 
finanszírozási hiánynak megfelelő uniós 
pénzügyi részvételt kell magában 
foglalnia.
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csökkenő mértékben kell folyósítani.

Or. en

Módosítás 46
Andrey Kovatchev

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja, az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének, valamint a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja 
leszerelésének 2014–2020. időszakban 
történő további támogatását szolgáló új 
program számára.

Or. en

Módosítás 47
Marian-Jean Marinescu

6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani. A leszerelés 
célja, hogy a végrehajtás a leszerelési 
tervben előírtak szerint és a folyamat 
befejezésének elérése szándékával
haladjon, hangsúlyt fektetve a 
kulcsfontosságú leszerelési projektekre. 

Or. en

Módosítás 48
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 



PE496.524v01-00 16/83 AM\913763HU.doc

HU

költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének, valamint a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja 
leszerelésének 2014–2020. időszakban 
történő további támogatását szolgáló új 
program számára. Az új program keretében 
nyújtott támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

Or. en

Indokolás

A módosítás e támogatási programnak Szlovákia és Litvánia esetében már 2017-ben történő 
leállítása indokaival kapcsolatban törekszik pontosításra.

Módosítás 49
Zigmantas Balčytis

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 

(6) Elismerve az Unió kötelezettségeit és
Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
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céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

Or. en

Módosítás 50
Algirdas Saudargas

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 
Az új program keretében nyújtott 

(6) Elismerve az Unió kötelezettségeit és
Bulgária, Litvánia és Szlovákia további 
támogatás iránti kérelmét követően a 
Bizottság „Az Európa 2020 stratégia 
költségvetése” című közleményében a 
2014–2020 időszakra vonatkozó következő 
több éves pénzügyi keretet illetően 
megfogalmazott javaslatában 700 millió 
EUR összeget különített el az Európai 
Unió általános költségvetéséből a nukleáris 
biztonság és az atomerőművek leszerelése 
céljára. Ebből az összegből 2011-es árakon 
számítva 500 millió EUR – jelenlegi 
árakon számítva mintegy 553 millió EUR –
jut a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkja és az Ignalina atomerőmű 1. és 2. 
blokkja leszerelésének 2014–2017. 
időszakban történő, valamint a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
2014–2020. időszakban történő további 
támogatását szolgáló új program számára. 



PE496.524v01-00 18/83 AM\913763HU.doc

HU

támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

Az új program keretében nyújtott 
támogatást fokozatosan csökkenő 
mértékben kell folyósítani.

Or. en

Módosítás 51
Alejo Vidal-Quadras

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Litvánia esetében a 4. jegyzőkönyv 
leszögezi, hogy „az Ignalina-program 
keretében biztosított uniós támogatás 
zavartalanul folytatódik és a 2006 utáni 
időszakra is meghosszabbításra kerül”, 
hozzátéve azt, hogy „a következő pénzügyi 
terv időszakára vonatkozó, 
meghosszabbított Ignalina-program 
alapján meghatározott átlagos 
előirányzatoknak összességükben 
megfelelőnek kell lenniük”. Ezzel 
szemben Bulgária esetében a 2005. évi 
csatlakozási okmány 30. cikke csak a 
2007–2009-es időszakot említi, Szlovákia 
esetében pedig a 2003. évi csatlakozási 
szerződés csupán a 2004–2006-os 
időszakot. Ennélfogva a Bulgáriának és 
Szlovákiának szóló további finanszírozás 
vonatkozásában az Euratom-Szerződés 
203. cikkét kell alkalmazni, mivel a 4. 
jegyzőkönyv Litvánia esetében szolgál 
jogalapul. 

Or. en

Módosítás 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A program számára juttatott 
előirányzatokat, valamint a programozási 
időszakot és a Kozloduy-, Ignalina- és 
Bohunice-program közötti elosztást a 
időközi és végső értékelő jelentés 
eredményei alapján lehet felülvizsgálni, 
tekintettel arra, hogy ne kerüljenek 
veszélybe a legmagasabb szintű biztonsági 
előírások és a vonatkozó leszerelési 
terveknek megfelelő, stabil leszerelési 
folyamat.

Or. en

Módosítás 53
Andrey Kovatchev

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy 
visszafordíthatatlan állapot elérését a 
biztonságos leszerelési folyamatban, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott
érték teremtését teszik lehetővé, miközben 
a leszerelés végrehajtásának tagállami 
finanszírozására való átmenetet is 
biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség –
a leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat
terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan intézkedésekre irányul, 
amelyek elősegítik a leszerelési folyamat 
végső állapotának elérése érdekében a 
leszerelési folyamatra alkalmazandó, 
legmagasabb szintű, vonatkozó biztonsági 
előírásoknak megfelelő, stabil folyamat 
végrehajtását, mivel ezek az intézkedések 
eredményezik a legnagyobb uniós 
hozzáadott értéket, miközben a nukleáris 
biztonságért a felelősség végső soron 
továbbra is az érintett tagállamot terheli. 
Ez a rendelet nem vetíti előre az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikke alapján lefolytatott, esetleges 
jövőbeli állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárások eredményét.
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Or. en

Módosítás 54
Zigmantas Balčytis

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy 
visszafordíthatatlan állapot elérését a
biztonságos leszerelési folyamatban, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé, miközben 
a leszerelés végrehajtásának tagállami 
finanszírozására való átmenetet is 
biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség –
a leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan intézkedésekre irányul, 
amelyek elősegítik a leszerelési folyamat 
végső állapotának elérését, miközben 
biztosítják a legmagasabb szintű 
biztonsági előírások alkalmazását, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé, miközben
a nukleáris biztonságért való felelősség
végső soron továbbra is az érintett 
tagállamokat terheli. Ez a rendelet nem 
vetíti előre a Szerződés 107. és 108. cikke 
alapján lefolytatott, esetleges jövőbeni 
állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárások eredményét.

Or. en

Módosítás 55
Algirdas Saudargas

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
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zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy 
visszafordíthatatlan állapot elérését a
biztonságos leszerelési folyamatban, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé, miközben 
a leszerelés végrehajtásának tagállami 
finanszírozására való átmenetet is 
biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség –
a leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan intézkedésekre irányul, 
amelyek elősegítik a leszerelési folyamat 
végső állapotának elérését, miközben 
biztosítják a legmagasabb szintű 
biztonsági előírások alkalmazását, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé, miközben 
a nukleáris biztonságért való felelősség 
végső soron továbbra is az érintett 
tagállamokat terheli. Ez a rendelet nem 
vetíti előre a Szerződés 107. és 108. cikke 
alapján lefolytatott, esetleges jövőbeni 
állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárások eredményét.

Or. en

Módosítás 56
Alejo Vidal-Quadras

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy 
visszafordíthatatlan állapot elérését a 
biztonságos leszerelési folyamatban, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé, miközben 
a leszerelés végrehajtásának tagállami 
finanszírozására való átmenetet is 
biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan intézkedésekre irányul, 
amelyek elősegítik a leszerelési folyamat 
végső állapotának elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtását, miközben 
biztosítják a legmagasabb szintű 
biztonsági előírások alkalmazását, és 
ekként a legnagyobb uniós hozzáadott 
érték teremtését teszik lehetővé. A 
nukleáris biztonságért és annak 
finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
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terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeli állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

Or. en

Módosítás 57
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy visszafordíthatatlan 
állapot elérését a biztonságos leszerelési 
folyamatban, és ekként a legnagyobb uniós 
hozzáadott érték teremtését teszik lehetővé, 
miközben a leszerelés végrehajtásának 
tagállami finanszírozására való átmenetet 
is biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásnak csak az a célja, hogy a 
leszerelés zökkenőmentesen folytatódjék, 
és elsősorban olyan rendelkezésekre 
irányul, amelyek elősegítik egy 
visszafordíthatatlan állapot elérését a 
biztonságos leszerelési és bontási 
folyamatban, és ekként a legnagyobb uniós 
hozzáadott érték teremtését teszik lehetővé, 
miközben a bontás végrehajtásának 
tagállami finanszírozására való átmenetet 
is biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli.

Or. en

Módosítás 58
Marian-Jean Marinescu
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7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy visszafordíthatatlan 
állapot elérését a biztonságos leszerelési 
folyamatban, és ekként a legnagyobb uniós 
hozzáadott érték teremtését teszik lehetővé, 
miközben a leszerelés végrehajtásának 
tagállami finanszírozására való átmenetet 
is biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó 
támogatás célja, hogy a leszerelés 
zökkenőmentesen folytatódjék, és 
elsősorban olyan rendelkezésekre irányul, 
amelyek elősegítik egy visszafordíthatatlan 
állapot elérését a biztonságos leszerelési 
folyamatban, és ekként a legnagyobb uniós 
hozzáadott érték teremtését teszik lehetővé, 
miközben a leszerelés végrehajtásának 
tagállami finanszírozására való átmenetet 
is biztosítják. A nukleáris biztonságért és 
annak finanszírozásáért való felelősség – a 
leszerelés finanszírozásáért vállalt 
felelősséget is beleértve – azonban végső 
soron továbbra is az érintett tagállamokat 
terheli. E kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása veszélynek teszi ki az uniós 
polgárokat. Ez a rendelet nem vetíti előre a 
Szerződés 107. és 108. cikke alapján 
lefolytatott, esetleges jövőbeni állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárások 
eredményét.

Or. en

Módosítás 59
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel kevés tényleges előrelépést 
történt a kiégett fűtőelemek és a nagy 
aktivitású radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezése, valamint e hulladékok 
kivitelének és a kiégett fűtőelemek 
külföldi újrafeldolgozásának 
megszüntetése terén, az Unió elismeri, 
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hogy pénzügyi támogatásra van szükség 
ezen a téren az előrelépés 
felgyorsításához.

Or. en

Módosítás 60
Andrey Kovatchev

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
leszerelési tevékenységek költségeit a 
leszerelési költségek becslésére vonatkozó, 
nemzetközileg elismert szabványok – úgy 
mint például a Nukleáris Energia 
Ügynökség, a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség és a Bizottság által közösen 
közzétett, a leszereléssel kapcsolatos 
költségszámításra vonatkozó nemzetközi 
struktúra – szerint kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 61
Vladko Todorov Panayotov

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság annak érdekében, hogy az 
e rendeletben odaítélt uniós támogatás a 
legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, 
gondoskodni fog a leszerelési folyamat 
alakulásának hatékony ellenőrzéséről, 
jóllehet a leszerelésért végső soron a 
tagállamok felelnek. Ez magában foglalja a 
hatékony teljesítménymérést és a 
korrekciós intézkedések értékelését a 

(11) A Bizottság annak érdekében, hogy az 
e rendeletben odaítélt uniós támogatás a 
legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, 
gondoskodni fog a leszerelési folyamat 
alakulásának hatékony ellenőrzéséről, 
jóllehet a leszerelésért végső soron a 
tagállamok felelnek. Ez magában foglalja a 
hatékony teljesítménymérést és a 
korrekciós intézkedések értékelését a 
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program során. program során. Az ellenőrzés a Bizottság 
által előre meghatározott egyértelmű, 
kapcsolódó mennyiségi és minőségi 
teljesítménymutatókon fog alapulni.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó mennyiségi és minőségi teljesítménymutatókat előre ismerni kell, és a három 
tagállamra egyformán kell alkalmazni.

Módosítás 62
Marian-Jean Marinescu

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság annak érdekében, hogy az 
e rendeletben odaítélt uniós támogatás a 
legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, 
gondoskodni fog a leszerelési folyamat 
alakulásának hatékony ellenőrzéséről, 
jóllehet a leszerelésért végső soron a 
tagállamok felelnek. Ez magában foglalja a 
hatékony teljesítménymérést és a 
korrekciós intézkedések értékelését a 
program során.

(11) A Bizottság annak érdekében, hogy az 
e rendeletben odaítélt uniós támogatás a 
legnagyobb hozzáadott értéket teremtse, 
gondoskodni fog a leszerelési folyamat 
alakulásának hatékony ellenőrzéséről, 
jóllehet a leszerelésért végső soron a 
tagállamok felelnek. Ez magában foglalja a 
használható teljesítménymutatók útján 
ellenőrzött, előre meghatározott 
egyértelmű célkitűzések segítségével 
történő, hatékony teljesítménymérést és a 
korrekciós intézkedések értékelését a 
program során.

Or. en

Módosítás 63
Marian-Jean Marinescu

12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét arányos intézkedések révén a 
teljes kiadási ciklus során biztosítani kell, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul 
felhasznált pénzeszközök behajtását, 
valamint szükség esetén a megfelelő 
szankciók alkalmazását.

(12) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmét arányos intézkedések révén a 
teljes kiadási ciklus során biztosítani kell, 
ideértve a szabálytalanságok megelőzését, 
feltárását és kivizsgálását, az eltűnt, 
jogtalanul kifizetett vagy szabálytalanul 
felhasznált pénzeszközök behajtását, 
valamint szükség esetén a megfelelő 
szankciók alkalmazását. Az alkalmazandó 
mechanizmusnak a kohéziós politikán 
belül a megosztott irányításhoz 
használthoz hasonlónak kell lennie.

Or. en

Módosítás 64
Zigmantas Balčytis

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Ignalina-program keretében 
megvalósuló egyes intézkedésekre 
folyósított hozzájárulás összege elérheti a 
teljes ráfordítások 100%-át. Törekedni 
kell egyfelől a Litvánia leszerelési 
erőfeszítéseivel kapcsolatosan nyújtott 
előcsatlakozási támogatás és a 2007–
2013-as időszakban nyújtott támogatás 
keretében kialakított társfinanszírozási 
gyakorlat folytatására, másfelől adott 
esetben egyéb forrásoknak a 
társfinanszírozásba történő bevonására.

Or. en

Módosítás 65
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a 2014–2020 időszakra szóló több éves 
atomerőmű leszerelést támogató programot 
(„a Program”) létrehozó rendelet az Unió 
által a Kozloduj atomerőmű (1–4. blokk; a 
Kozloduj-program), az Ignalina 
atomerőmű (1. és 2. blokk; az Ignalina-
program) és a Bohunice V1 atomerőmű (1. 
és 2. blokk; a Bohunice-program) 
leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez 
nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására 
vonatkozó szabályokat határozza meg.

Ez a 2014–2020-as időszakra szóló több 
éves atomerőmű leszerelést támogató 
programot („a Program”) létrehozó 
rendelet az Unió által csak a Kozloduj 
atomerőmű (1–4. blokk; a Kozloduj-
program), az Ignalina atomerőmű (1. és 2. 
blokk; az Ignalina-program) és a Bohunice 
V1 atomerőmű (1. és 2. blokk; a Bohunice-
program) visszafordíthatatlan
leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez 
nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására 
vonatkozó szabályokat határozza meg.

Or. en

Módosítás 66
Zigmantas Balčytis

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a 2014–2020 időszakra szóló több éves 
atomerőmű leszerelést támogató programot 
(„a Program”) létrehozó rendelet az Unió 
által a Kozloduj atomerőmű (1–4. blokk; a 
Kozloduj-program), az Ignalina 
atomerőmű (1. és 2. blokk; az Ignalina-
program) és a Bohunice V1 atomerőmű (1. 
és 2. blokk; a Bohunice-program) 
leszereléséhez kapcsolódó intézkedésekhez 
nyújtott pénzügyi támogatás végrehajtására 
vonatkozó szabályokat határozza meg.

Ez a 2014–2020-as időszakra szóló több 
éves atomerőmű leszerelést támogató 
programot („a Program”) létrehozó 
rendelet az Unió által a Kozloduj 
atomerőmű (1–4. blokk; a Kozloduj-
program), az Ignalina atomerőmű (1. és 2. 
blokk; az Ignalina-program) és a Bohunice 
V1 atomerőmű (1. és 2. blokk; a Bohunice-
program) leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedésekhez nyújtott pénzügyi 
támogatás további végrehajtására 
vonatkozó szabályokat határozza meg.

Or. en
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Módosítás 67
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Fogalommeghatározás

A leszerelés magába foglalja a végleges 
bezárást megelőző előkészítő 
tevékenységeket (mint pl. a leszerelési terv 
kidolgozása, az engedélyezési 
dokumentációk elkészítése és a 
hulladékgazdálkodási infrastruktúrára 
vonatkozó projektek), valamint a 
reaktorok bezárását követő összes 
tevékenységet (például: a kiégett
fűtőelemek eltávolítása, a nukleáris 
berendezések megtisztítása, szétszerelése 
illetve lebontása, a radioaktív hulladék 
ártalmatlanítása, és a szennyezett 
telephely környezetvédelmi helyreállítása). 
A leszerelés folyamata akkor ér véget, 
amikor a létesítmény kikerül mindenfajta 
szabályozói ellenőrzés és radiológiai 
korlátozás hatálya alól.

Or. en

Indokolás

(Fontos tisztában lenni azzal, miről is beszélünk. A „leszerelés” fogalommeghatározása 
megegyezik az Európai Számvevőszéknek „Az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, 
Litvániának és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatás: eredmények és jövőbeni 
kihívások” című 16/2011. sz. különjelentésében szereplővel.)

Módosítás 68
Gaston Franco

2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek, valamint 
a munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelvnek
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

Or. fr

Módosítás 69
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési és bontási
folyamatában a munkavállalók és a 
lakosság egészségének és a környezet 
védelmére vonatkozó legkorszerűbb
biztonsági szint fenntartása mellett.

Or. en



PE496.524v01-00 30/83 AM\913763HU.doc

HU

Módosítás 70
Algirdas Saudargas

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjának, az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkjának valamint a 
Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkjának leszerelési folyamatában a 
végső állapot elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtása a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelően, a 
legmagasabb biztonsági szint fenntartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 71
Rolandas Paksas

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjának, az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkjának valamint a 
Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkjának leszerelési folyamatában a 
végső állapot elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtása a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelően, a 
legmagasabb biztonsági szint fenntartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 72
Zigmantas Balčytis
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2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjának, az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkjának valamint a 
Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkjának leszerelési folyamatában a 
végső állapot elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtása a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelően, a 
legmagasabb biztonsági szint fenntartása
mellett.

Or. en

Módosítás 73
Ivailo Kalfin

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett, a munkavállalók 
és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmét szolgáló alapvető 
biztonsági előírások megállapításáról 
szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom 
tanácsi irányelvvel1 és a nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
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2009/71/Euratom tanácsi irányelvvel 
összhangban.
1HL L 159., 1996.6.29, 1. o.
2HL L 172., 2009.7.2, 18. o.

Or. en

Módosítás 74
Andrey Kovatchev

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 
valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjának, az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkjának valamint a 
Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
blokkjának leszerelési folyamatában a 
végső állapot elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtása a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelően, a 
legmagasabb biztonsági szintnek a teljes 
leszerelési folyamat során történő
fenntartása mellett.

Or. en

Módosítás 75
Alejo Vidal-Quadras

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – egy 
visszafordíthatatlan állapot elérése a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának, az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkjának 

(1) A Program általános célja – az érintett 
tagállamok támogatása révén – a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjának, az Ignalina 
atomerőmű 1. és 2. blokkjának valamint a 
Bohunice V1 atomerőmű 1. és 2. 
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valamint a Bohunice V1 atomerőmű 1. és 
2. blokkjának leszerelési folyamatában a 
vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelően, a legmagasabb biztonsági 
szint fenntartása mellett.

blokkjának leszerelési folyamatában a 
végső állapot elérése felé vezető stabil 
folyamat végrehajtása a vonatkozó 
leszerelési terveknek megfelelően, a 
legmagasabb biztonsági szintnek a 
nukleáris biztonságról szóló uniós joggal 
összhangban történő fenntartása mellett.

Or. en

Módosítás 76
Zigmantas Balčytis

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A finanszírozási időszakokon belül a 
Kozloduj-, Ignalina- és Bohunice-
programok konkrét célkitűzései:

(2) A finanszírozási időszakokon belül a 
Kozloduj-, Ignalina- és Bohunice-
programok fő konkrét célkitűzései:

Or. en

Módosítás 77
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

iii. a leszerelésből származó hulladék –
többek között a kiégett fűtőelemek és a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok –
biztonságos kezelése nemzeti szinten a 
részletes nemzeti hulladékkezelési tervnek 
megfelelően, amelynek megvalósulását a 
kezelt hulladék mennyisége és típusa 
alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 78
Ivailo Kalfin

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

iii. a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelését szolgáló közösségi keret 
létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom tanácsi irányelvvel1

összhangban a leszerelésből származó 
hulladék biztonságos kezelése és hosszú 
távú elhelyezése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;
1HL L 199., 2011.8.2., 48. o.

Or. en

Módosítás 79
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az eltávolított kiégett fűtőelemek és a 
Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja 
leszereléséből és bontásából származó 
összes többi hulladék hosszú távú 
tárolásának és végleges elhelyezésének 
biztonságos kezelésére szolgáló nemzeti 
tárolóhely kijelölése és létrehozása, 
aminek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 80
Zigmantas Balčytis

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a reaktorblokkok biztonságos fenntartása 
a fűtőelemek eltávolításának elvégzéséig, 
amelynek megvalósulását a jegyzőkönyvbe 
vett véletlen események száma alapján kell 
mérni;

ii. a reaktorblokkok biztonságos 
fenntartása, amelynek megvalósulását a 
jegyzőkönyvbe vett véletlen események 
száma alapján kell mérni;

Or. en

Indokolás

A biztonság garantálása a leszerelés teljes folyamata során fontos, nem csupán a fűtőelemek 
eltávolításának szakaszában.

Módosítás 81
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. leszerelés megvalósítása a 
turbinateremben és az egyéb 
melléképületekben, valamint a 
leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a leszerelt 
segédrendszerek száma és típusa, illetve a 
kezelt hulladék mennyisége és típusa 
alapján kell mérni;

iii. leszerelés megvalósítása a 
turbinateremben és az egyéb 
melléképületekben, valamint a 
leszerelésből származó hulladék – többek 
között a kiégett fűtőelemek és a nagy 
aktivitású radioaktív hulladékok –
biztonságos kezelése nemzeti szinten a 
részletes nemzeti hulladékkezelési tervnek 
megfelelően, amelynek megvalósulását a 
kezelt hulladék mennyisége és típusa 
alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 82
Ivailo Kalfin

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. leszerelés megvalósítása a 
turbinateremben és az egyéb 
melléképületekben, valamint a 
leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a leszerelt 
segédrendszerek száma és típusa, illetve a 
kezelt hulladék mennyisége és típusa 
alapján kell mérni;

iii. a 2011/70/Euratom tanácsi irányelvvel 
összhangban leszerelés megvalósítása a 
turbinateremben és az egyéb 
melléképületekben, valamint a 
leszerelésből származó hulladék
biztonságos kezelése és hosszú távú 
elhelyezése a részletes hulladékkezelési 
tervnek megfelelően, amelynek 
megvalósulását a leszerelt segédrendszerek 
száma és típusa, illetve a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 83
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az eltávolított kiégett fűtőelemek és az 
Ignalina atomerőmű 1. és 2. blokkja 
leszereléséből és bontásából származó 
összes többi hulladék hosszú távú 
tárolásának és elhelyezésének biztonságos 
kezelésére szolgáló nemzeti tárolóhely 
kijelölése és létrehozása, aminek 
megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

Or. en
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Módosítás 84
Zigmantas Balčytis

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedésekre és az Ignalina 
Atomerőmű két reaktora helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedésekre;

Or. en

Indokolás

A 4. jegyzőkönyv egyértelműen rendelkezik ezekről az intézkedésekről.

Módosítás 85
Zigmantas Balčytis

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. valamint egyéb, az erőmű leállításáról 
és leszereléséről szóló határozat 
következményeként meghozandó 
intézkedésekre, amelyek hozzájárulnak
Litvániában a szükséges 
szerkezetátalakításhoz, környezeti 
rehabilitációhoz, és az energiatermelési, -
szállítási és -elosztási ágazatok 
modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának a 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához.

Or. en
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Indokolás

A 4. jegyzőkönyv egyértelműen rendelkezik ezekről az intézkedésekről.

Módosítás 86
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. a fűtőelemek, a reaktorépületek és a 
primer kör bontása;

Or. en

Módosítás 87
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

iii. a leszerelésből származó hulladék –
többek között a kiégett fűtőelemek és a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok –
biztonságos kezelése nemzeti szinten a 
részletes nemzeti hulladékkezelési tervnek 
megfelelően, amelynek megvalósulását a 
kezelt hulladék mennyisége és típusa 
alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 88
Ivailo Kalfin
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2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a leszerelésből származó hulladék 
biztonságos kezelése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

iii. a 2011/70/Euratom tanácsi irányelvvel 
összhangban a leszerelésből származó 
hulladék biztonságos kezelése és hosszú 
távú elhelyezése a részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően, 
amelynek megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 89
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az eltávolított kiégett fűtőelemek és a 
Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkja 
leszereléséből és bontásából származó 
összes többi hulladék hosszú távú 
tárolásának és elhelyezésének biztonságos 
kezelésére szolgáló nemzeti tárolóhely 
kijelölése és létrehozása, aminek 
megvalósulását a kezelt hulladék 
mennyisége és típusa alapján kell mérni;

Or. en

Módosítás 90
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. a fűtőelemek, a reaktorépületek és a 
primer kör bontása;

Or. en

Módosítás 91
Andrey Kovatchev

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
valamennyi leszerelési program az 
atomerőművekben a bezárással 
kapcsolatban szükséges magas szintű 
biztonság fenntartására, többek között az 
erőmű személyzetének támogatására 
vonatkozó intézkedéseket is tartalmazhat.

Or. en

Módosítás 92
Zigmantas Balčytis

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés b) pontjában említett 
Ignalina-program az atomerőműnek a 
leszerelési folyamatban érintett 
blokkjainál a magas szintű biztonság 
fenntartására, többek között az erőmű 
személyzetének támogatására vonatkozó 
intézkedéseket is tartalmazhat.

Or. en
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Indokolás

E megfogalmazás a 4. jegyzőkönyv 2. cikkének (4) bekezdéséből származik és az Ignalina 
atomerőmű személyzetének a leszerelési folyamat egésze során történő támogatása 
biztosítására vonatkozó fontos uniós kötelezettségvállalást fejezi ki.

Módosítás 93
Vladko Todorov Panayotov

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mérföldköveket és a teljesítendő 
határidőket a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett jogi aktus határozza meg.

(3) A többéves közös program 
mérföldköveit, várt általános eredményeit,
teljesítendő határidőit és 
teljesítménymutatóit 2013. december 31-ig 
kell meghatározni, a közös éves 
munkaprogramokat pedig a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett jogi aktus határozza 
meg.

Or. en

Indokolás

A kiegyensúlyozott optimális eredmények és teljesítmény biztosításának érdekében a teljes 
program fő céljait, mérföldköveit, határidőit és teljesítménymutatóit előre ismerni kell.

Módosítás 94
Ivailo Kalfin

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Program 2014–2020 időszakban történő 
megvalósítására szánt pénzügyi keret 
jelenlegi árakon számítva 552 947 000 
EUR.

A blokkok előrehozott leállítása miatt 
bekövetkezett veszteségek 
figyelembevételével és a legmagasabb 
szintű biztonsági előírások teljesítése 
érdekében a Program 2014–2020 
időszakban történő megvalósítására szánt 
pénzügyi keret elegendő, a vonatkozó 
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leszerelési tervek jelentős finanszírozási 
hiányának megfelelő uniós pénzügyi 
részvételt foglal magában.

Or. en

Indokolás

Hosszú távon a bulgáriai, litvániai és szlovákiai leszerelési tervek végrehajtása a hatékony és 
biztonságos leszerelés érdekében többletforrásokat és társfinanszírozást igényelt. Ennélfogva 
az átfogó finanszírozási tervet és a teljes költségek kiszámítását a kedvezményezetteknek és az 
irányító hatóságoknak kell meghatározniuk, és azokat évente aktualizálni kell.

Módosítás 95
Jaroslav Paška

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Program 2014–2020 időszakban történő 
megvalósítására szánt pénzügyi keret 
jelenlegi árakon számítva 552 947 000
EUR.

A Program 2014–2020 időszakban történő 
megvalósítására szánt pénzügyi keret 
jelenlegi árakon számítva 815 947 000
EUR.

Or. en

Módosítás 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Program 2014–2020 időszakban történő 
megvalósítására szánt pénzügyi keret 
jelenlegi árakon számítva 552 947 000
EUR.

A Program 2014–2020 időszakban történő 
megvalósítására szánt pénzügyi keret 
jelenlegi árakon számítva [552 947 000]
EUR.

Or. en
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Módosítás 97
Ivailo Kalfin

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az összeg a következőképpen oszlik 
meg a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok között:

törölve

a) 208 503 000 EUR a Kozloduj-program 
számára a 2014–2020 időszakra;
b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;
c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

Or. en

Módosítás 98
Andrey Kovatchev

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Módosítás 99
Zigmantas Balčytis

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
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számára a 2014–2017 időszakra; számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Módosítás 100
Algirdas Saudargas

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Módosítás 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) [229 629 000] EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Módosítás 102
Rolandas Paksas

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) [229 629 000] EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en
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Módosítás 103
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) [229 629 000] EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Indokolás

A módosítás e támogatási programoknak Litvánia esetében már 2017-ben történő leállítása 
indokaival kapcsolatban törekszik pontosításra.

Módosítás 104
Alejo Vidal-Quadras

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2017 időszakra;

b) 229 629 000 EUR az Ignalina-program 
számára a 2014–2020-as időszakra;

Or. en

Módosítás 105
Jaroslav Paška

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

c) 377 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017-es időszakra.
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Or. en

Indokolás

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Módosítás 106
Andrey Kovatchev

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2020-as időszakra.

Or. en

Módosítás 107
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

c) [114 815 000] EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2020-as időszakra.

Or. en

Indokolás

A módosítás e támogatási programoknak Szlovákia esetében már 2017-ben történő leállítása 
indokaival kapcsolatban törekszik pontosításra.
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Módosítás 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 114 815 000 EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017 időszakra.

c) [114 815 000] EUR a Bohunice-program 
számára a 2014–2017-es időszakra.

Or. en

Indokolás

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Módosítás 109
Zigmantas Balčytis

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 

(2) A Bizottság a 6. cikkben említett 
mérföldkövek és határidők alapján 2017
végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Programnak odaítélt előirányzat 
összege, valamint a Kozloduj-, az Ignalina-
és a Bohunice-programok közötti felosztás
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Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

és a programozási időszak felülvizsgálható 
az elért előrehaladás figyelembevétele és 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
programozás és a források elosztása a 
tényleges fizetési szükségleteken és a 
felvevőképességen alapuljon.

Or. en

Indokolás

A teljesítménynek a program kezdetétől (a többéves pénzügyi keret 2014-ben kezdődik) 
számított egy éven belül történő felülvizsgálata túlságosan korai. A 4. jegyzőkönyv leszögezi, 
hogy az Ignalina-program számára odaítélt források programozása a tényleges fizetési 
szükségleteken és a felvevőképességen alapul.

Módosítás 110
Jaroslav Paška

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot, betartva azt, 
hogy ne kerüljenek veszélybe a 
legmagasabb szintű biztonsági előírások 
és a vonatkozó leszerelési terveknek 
megfelelő, stabil leszerelési folyamat.

Or. en

Indokolás

A mondat kiegészítését javasoljuk, amely kiegészítés a leszerelés teljes biztonsági folyamatára 



AM\913763HU.doc 49/83 PE496.524v01-00

HU

a váratlan hatások megelőzésére irányul.

Módosítás 111
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság adott esetben, az Unió 
költségvetési hatóságaival egyetértésben
felülvizsgálja a Programnak odaítélt 
előirányzat összegét valamint a Kozloduj-, 
az Ignalina- és a Bohunice-programok 
közötti felosztását és a programozási 
időszakot.

Or. en

Módosítás 112
Marian-Jean Marinescu

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság a 2014–2020 közötti 
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Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret rendelkezései alapján
felülvizsgálhatja a Programnak odaítélt 
előirányzat összegét valamint a Kozloduj-, 
az Ignalina- és a Bohunice-programok 
közötti felosztását és a programozási 
időszakot.

Or. en

Módosítás 113
Andrey Kovatchev

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2017 végéig a 8. cikkben említett időközi
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

Or. en

Módosítás 114
Algirdas Saudargas

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2017 végéig a 8. cikkben említett időközi 
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értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

Or. en

Módosítás 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2015 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

(2) A Bizottság a 2. cikk (3) bekezdésében 
említett mérföldkövek és határidők alapján 
2017 végéig a 8. cikkben említett időközi 
értékelés keretében értékeli a Program 
megvalósulását és a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokban 
elért haladást. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság felülvizsgálhatja a 
Programnak odaítélt előirányzat összegét 
valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programok közötti felosztását és 
a programozási időszakot.

Or. en

Módosítás 116
Ingeborg Gräßle

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice- A Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
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programokra szánt keretösszegből olyan 
költségek is fedezhetők, amelyek a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; 
így különösen a tanulmányok, szakértői 
értekezletek, tájékoztató és kommunikációs 
intézkedések költségei, az Európai Unió 
politikai prioritásairól szóló vállalati 
kommunikációt is beleértve, amennyiben 
ezek az intézkedések az e rendeletben 
megfogalmazott általános célkitűzések 
megvalósításához kapcsolódnak, az 
információfeldolgozásra és -cserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
továbbá minden egyéb műszaki és 
igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos 
költség, amely a Bizottságra hárul a 
program irányítása során.

programokra szánt keretösszegből olyan 
költségek is fedezhetők, amelyek a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; 
így különösen a tanulmányok, szakértői 
értekezletek, tájékoztató és kommunikációs 
intézkedések költségei, az Európai Unió 
politikai prioritásairól szóló vállalati 
kommunikációt is beleértve, amennyiben 
ezek az intézkedések az e rendeletben 
megfogalmazott általános célkitűzések 
megvalósításához kapcsolódnak, az 
információfeldolgozásra és -cserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
továbbá minden egyéb műszaki és 
igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos 
költség, amely a Bizottságra hárul a 
program irányítása során.

A keretösszeg felhasználható a végleges 
tároló felszerelésének előkészítésére is. 
A leállítás és a leszerelés 
következményeinek kezelésére irányuló 
intézkedések nem finanszírozhatók.

Or. de

Módosítás 117
Silvia-Adriana Ţicău

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokra szánt keretösszegből olyan 
költségek is fedezhetők, amelyek a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; 
így különösen a tanulmányok, szakértői 

A Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokra szánt keretösszegből olyan 
költségek is fedezhetők, amelyek a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak; 
így különösen a tanulmányok, szakértői 
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értekezletek, tájékoztató és kommunikációs 
intézkedések költségei, az Európai Unió 
politikai prioritásairól szóló vállalati 
kommunikációt is beleértve, amennyiben 
ezek az intézkedések az e rendeletben 
megfogalmazott általános célkitűzések 
megvalósításához kapcsolódnak, az 
információfeldolgozásra és -cserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
továbbá minden egyéb műszaki és 
igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos 
költség, amely a Bizottságra hárul a 
program irányítása során.

értekezletek, képzési, tájékoztató és 
kommunikációs intézkedések költségei, az 
Európai Unió politikai prioritásairól szóló 
vállalati kommunikációt is beleértve, 
amennyiben ezek az intézkedések az e 
rendeletben megfogalmazott általános 
célkitűzések megvalósításához 
kapcsolódnak, az információfeldolgozásra 
és -cserére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokhoz 
kapcsolódó kiadások, továbbá minden 
egyéb műszaki és igazgatási 
segítségnyújtással kapcsolatos költség, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

Or. ro

Módosítás 118
Ivailo Kalfin

3 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A blokkok előrehozott leállítása miatt 
bekövetkezett veszteségek 
figyelembevételével törekedni kell egyfelől 
az előcsatlakozási támogatás és a 2007–
2013 közötti időszakban mindhárom 
tagállam leszerelési erőfeszítéseivel 
kapcsolatban nyújtott támogatás 
keretében kialakított társfinanszírozási 
gyakorlat folytatására, másfelől adott 
esetben egyéb források 
társfinanszírozásba történő bevonására.

Or. en

Módosítás 119
Ingeborg Gräßle
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3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szerződések különféle 
értelmezésével és a szerződések 
odaítélésével kapcsolatos vitákat 
vitarendezési eljárás alá kell vonni. Az 
építkezésben ebből adódó késedelmek a 
kifizetések felfüggesztéséhez és a 
keretösszeg csökkentéséhez vezethetnek. 
Az Európai Parlamentnek ezzel 
kapcsolatban évente egyszer jelentést kell 
benyújtani. 

Or. de

Módosítás 120
Vladko Todorov Panayotov

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának a következő előzetes 
feltételrendszert kell teljesítenie 2014. 
január 1-jéig:

(1) Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának a következő előzetes 
feltételrendszert kell teljesítenie 2013. 
szeptember 1-jéig:

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Bizottság szükség esetén rendelkezzen egy kis idővel a közös 
többéves program és a 2014-re vonatkozó éves munkaprogram részleteinek kiigazításához.

Módosítás 121
Zigmantas Balčytis

4 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Megfelelés az uniós vívmányoknak; a 
nukleáris biztonság területén különösen a 
nukleáris biztonságról szóló 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv 
valamint a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv 
átültetése a nemzeti jogba.

törölve

Or. en

Indokolás

Az érintett országok szempontjából az uniós vívmányoknak való megfelelésre vonatkozó 
követelmény diszkriminatív, mivel az uniós vívmányoknak mind a 27 tagállamnak meg kell 
felelnie. Ennélfogva ezt a követelményt törölni kell, mivel felesleges. A vonatkozó irányelveket 
és az azoknak való megfelelést már a (10) preambulumbekezdés említi.

Módosítás 122
Rolandas Paksas

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Megfelelés az uniós vívmányoknak; a 
nukleáris biztonság területén különösen a 
nukleáris biztonságról szóló 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv 
valamint a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv 
átültetése a nemzeti jogba.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem csupán Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának, hanem valamennyi tagállamnak meg 
kell felelnie az uniós vívmányoknak.
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Módosítás 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Megfelelés az uniós vívmányoknak; a 
nukleáris biztonság területén különösen a 
nukleáris biztonságról szóló 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv 
valamint a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv 
átültetése a nemzeti jogba.

törölve

Or. en

Módosítás 124
Alejo Vidal-Quadras

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Megfelelés az uniós vívmányoknak; a 
nukleáris biztonság területén különösen a 
nukleáris biztonságról szóló 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv valamint 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok kezeléséről szóló 
2011/70/Euratom tanácsi irányelv
átültetése a nemzeti jogba.

a) Megfelelés az uniós vívmányoknak a 
nukleáris biztonság területén különösen a 
nukleáris biztonságról szóló 
2009/71/Euratom tanácsi irányelvnek,
valamint a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok kezeléséről szóló 
2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek.

Or. en

Módosítás 125
Zigmantas Balčytis

4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A leszerelés biztonságos 
végrehajtásához szükséges, és az állami 
támogatásokról szóló szabályoknak
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
nemzeti pénzügyi források időben történő 
felhalmozását biztosító megfelelő 
rendelkezéseket tartalmazó nemzeti jogi 
keret létrehozása.

b) Stratégiai leszerelési tervdokumentum 
(leszerelési stratégia) elfogadása és 
benyújtása a Bizottságnak, amely a végső 
állapot eléréséig a leszerelési folyamat 
egészére kiterjed és meghatározza a fő 
folyamatokat, a leszerelés módszerét, a 
leszerelés végső állapotát és előre jelzi az 
összes költséget (a rendelettel érintett 
atomerőműblokkok leszerelésének
biztonságos végrehajtásához szükséges
költségeket), a fő tevékenységeket 
ütemezéssel együtt, (a leszerelés 
előkészítését, a biztonságos működést, a 
fűtőelemek eltávolítását, a működéssel és
a leszereléssel kapcsolatos hulladékok 
kezelését, a sugármentesítést, a bontást),
az állami támogatásokról szóló 
szabályoknak megfelelő lehetséges
pénzügyi forrásokat, pénzügyi 
programokat.

Or. en

Módosítás 126
Andrey Kovatchev

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A leszerelés biztonságos 
végrehajtásához szükséges, és az állami 
támogatásokról szóló szabályoknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
nemzeti pénzügyi források időben történő 
felhalmozását biztosító megfelelő 
rendelkezéseket tartalmazó nemzeti jogi 
keret létrehozása.

b) Egy nemzeti kereten belül olyan 
finanszírozási terv kidolgozása, amely 
meghatározza az e rendelet hatálya alá 
tartozó atomerőműblokkok biztonságos 
leszerelésének – beleértve a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
kezelését is – teljes költségét, valamint a 
leszerelés biztonságos végrehajtásához 
szükséges finanszírozási forrásokat;

Or. en
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Módosítás 127
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A leszerelés biztonságos 
végrehajtásához szükséges, és az állami 
támogatásokról szóló szabályoknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
nemzeti pénzügyi források időben történő 
felhalmozását biztosító megfelelő 
rendelkezéseket tartalmazó nemzeti jogi 
keret létrehozása.

b) Az atomerőművek – többek között a
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok – leszerelésének biztonságos 
végrehajtásához szükséges, „a szennyező 
fizet” elvnek és az állami támogatásokról 
szóló szabályoknak megfelelően elegendő 
és időben rendelkezésre bocsátott nemzeti 
pénzügyi forrásokat biztosító nemzeti jogi 
keret létrehozása.

Or. en

Módosítás 128
Zigmantas Balčytis

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára.

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozóan, 
amely meghatározza a leszerelési 
tevékenységek szintjére lebontott fő 
célkitűzéseket és feladatokat, az előre 
tervezett projekteket, az ütemezést, 
költségszerkezetet és a társfinanszírozási 
arányokat. A tervet a leszerelési költségek 
becslésére vonatkozó, nemzetközileg 
elismert szabványoknak megfelelően kell 
elkészíteni.

Or. en
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Indokolás

Mivel a rendelettervezet a többéves pénzügyi keret időszakát fedi le, a tervdokumentumnak 
ugyanezen időszakra kell vonatkoznia. Továbbá a nemzetközi gyakorlat szerint a leszerelési 
terveket rendszeres időszakonként felül kell vizsgálni.

Módosítás 129
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára.

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára, beleértve a 
konkrét mérföldköveket és az uniós 
hozzáadott érték vonatkozásában bevált 
peremfeltételeket, ami a fűtőelemek 
eltávolítási folyamatában és a leszerelési 
folyamatban időben történő, tényleges 
fizikai előrehaladást idéz elő, és biztosítja, 
hogy a leállítás visszafordíthatatlan 
legyen.

Or. en

Módosítás 130
Marian-Jean Marinescu

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára.

c) Átdolgozott megbízható és teljes
részletes leszerelési terv benyújtása a 
Bizottság számára, beleértve a tagállami 
társfinanszírozás mértékének egyértelmű 
jelzését és a nemzeti források hosszabb 
távon történő biztosításának a módját.

Or. en
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Módosítás 131
Andrey Kovatchev

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi
támogatást.

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Amennyiben a Bizottság
kötelezettségszegésre vonatkozó, 
indokolással ellátott véleményt ad az (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt feltétel 
teljesítésének elmulasztása, illetve az (1) 
bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt 
feltételek nem kielégítő teljesítése miatt, az 
uniós pénzügyi támogatás egészének vagy 
egy részének a felfüggesztésére irányuló 
határozatot a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően meg lehet hozni. A 2014-re 
szóló éves munkaprogram elfogadása 
során ezt a határozatot figyelembe kell 
venni. A felfüggesztett támogatás összegét 
a 6. cikk (2) bekezdésében említett jogi 
aktusban meghatározott kritériumok 
mentén kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 132
Zigmantas Balčytis

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 

(2) A Bizottság a 6. cikkben említett, 2014-
re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
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feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi
támogatást.

feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Amennyiben a Bizottság
kötelezettségszegésre vonatkozó, 
indokolással ellátott véleményt ad az (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt feltétel 
teljesítésének elmulasztása, illetve az (1) 
bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt 
feltételek nem kielégítő teljesítése miatt, az 
uniós pénzügyi támogatás egészének vagy 
egy részének a felfüggesztésére irányuló 
határozatot a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően meg lehet hozni.

Or. en

Indokolás

A támogatás felfüggesztésére vonatkozó határozatot nem hozhatja meg egyoldalúan a 
Bizottság, abba a tagállamokat is be kell vonni.

Módosítás 133
Silvia-Adriana Ţicău

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást, amennyiben a felfüggesztés 
nem veszélyezteti az 1. cikkben említett 
atomerőművekben a biztonságot.

Or. ro
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Módosítás 134
Vladko Todorov Panayotov

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.

(2) A Bizottság a közös többéves program 
és a 6. cikk (1) bekezdésében említett, 
2014-re szóló közös éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.

Or. en

Indokolás

A 2. módosítással összhangban.

Módosítás 135
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
kielégítő teljesítésétől függően az éves 
munkaprogram elfogadásakor a Bizottság 
dönthet úgy, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.

(2) A Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2014-re szóló éves munkaprogram 
összeállításakor értékeli az előzetes 
feltételrendszer teljesítésére vonatkozó 
információkat. Az előzetes feltételrendszer 
maradéktalan teljesítésétől függően az 
éves munkaprogram elfogadásakor a 
Bizottság eldönti, hogy részben vagy teljes 
mértékben felfüggeszti az uniós pénzügyi 
támogatást.
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Or. en

Módosítás 136
Andrey Kovatchev

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Éves munkaprogramok

(1) A Bizottság a 2014–2020-as 
időszakban minden év elején közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, a 
Bohunica- és az Ignalina-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatos célkitűzéseket, elvárt 
eredményeket, kapcsolódó teljesítmény-
mutatókat és határidőket. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.
(2) A Bizottság a 2014–2020-as 
időszakban minden év végén elkészíti a 
munka végrehajtása terén az előző 
években elért eredményekről szóló 
jelentést. Ezt a jelentést be kell nyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 
az képezi majd a következő közös éves 
munkaprogram elfogadásának az alapját.

Or. en

Módosítás 137
Andrey Kovatchev

6 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves munkaprogramok és végrehajtási
eljárások

Végrehajtási eljárások

Or. en

Módosítás 138
Andrey Kovatchev

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatos célkitűzéseket, elvárt 
eredményeket, kapcsolódó mutatókat és 
határidőket.

törölve

Or. en

Módosítás 139
Vladko Todorov Panayotov

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 

(1) A Bizottság a 2013–2020-as 
időszakban minden év végén egy közös 
éves munkaprogramot fogad el a Kozloduj-
, az Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
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célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó mutatókat és határidőket.

pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 
célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó teljesítménymutatókat és 
határidőket. A következő közös éves 
munkaprogram elfogadásának az alapját 
az előző évre vonatkozó közös éves 
program végrehajtásáról szóló értékelő 
jelentés képezi.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja 2013-ig bezárólag a finanszírozás segítségével folyamatban lévő munka 
folyamatosságához szükséges feltételeket.

Módosítás 140
Silvia-Adriana Ţicău

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság egy közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 
célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó mutatókat és határidőket.

1. A Bizottság, a tagállamoktól kapott 
információk alapján egy közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, az
Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 
célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó mutatókat és határidőket.

Or. ro

Módosítás 141
Zigmantas Balčytis

6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság egy közös éves 
munkaprogramot fogad el a Kozloduj-, az 
Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 
célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó mutatókat és határidőket.

(1) A Bizottság külön éves 
munkaprogramokat fogad el a Kozloduj-, 
az Ignalina- és a Bohunice-programokra 
vonatkozóan, amelyben meghatározza az 
egyes évekre előirányzott pénzügyi 
kötelezettségvállalások keretében nyújtott 
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 
célkitűzéseket, elvárt eredményeket, 
kapcsolódó mutatókat és határidőket.

Or. en

Módosítás 142
Andrey Kovatchev

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt eredmények, 
tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó 
teljesítménymutatók részletesebb 
meghatározását. Tartalmazza továbbá a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
átdolgozott részletes leszerelési terveket, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A 
végrehajtási eljárásokat meghatározó jogi 
aktus tartalmazza az Ignalina-programhoz 
tartozó célkitűzések, elvárt eredmények, 
mérföldkövek, célok és határidők, 
valamint a kapcsolódó 
teljesítménymutatók részletesebb 
meghatározását. Tartalmazza továbbá a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
átdolgozott részletes leszerelési tervet, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

Or. en
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Módosítás 143
Zigmantas Balčytis

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program
időtartamára vonatkozó részletes 
végrehajtási eljárásokat. A végrehajtási 
eljárásokat meghatározó jogi aktus 
tartalmazza a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programokhoz tartozó elvárt 
eredmények, tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók 
részletesebb meghatározását. Tartalmazza 
továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett átdolgozott részletes 
leszerelési terveket, amelyek a haladás 
nyomon követésének és az elvárt 
eredmények időben történő elérése 
ellenőrzésének az alapját képezik.

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Programok
időtartamára vonatkozó részletes 
végrehajtási eljárásokat. A végrehajtási 
eljárásokat meghatározó jogi aktus 
tartalmazza a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programokhoz tartozó elvárt 
eredmények, tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók 
részletesebb meghatározását. Tartalmazza 
továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett átdolgozott részletes 
leszerelési terveket, amelyek a haladás 
nyomon követésének és az elvárt 
eredmények időben történő elérése 
ellenőrzésének az alapját képezik.

Or. en

Módosítás 144
Vladko Todorov Panayotov

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt eredmények, 
tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó 
teljesítménymutatók részletesebb 
meghatározását. Tartalmazza továbbá a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 

(2) Legkésőbb 2014. június 1-jéig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt általános és 
konkrét jelentős mérföldkövek és
eredmények, tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók és 
határidők részletesebb meghatározását. 
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átdolgozott részletes leszerelési terveket, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

Tartalmazza továbbá a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
átdolgozott részletes leszerelési terveket, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja 2013-ig bezárólag a finanszírozás segítségével már megkezdett munka 
folyamatosságához szükséges feltételeket. A tagállamok időben értesülni fognak azon 
teljesítménymutatókról, amelyeket az előrehaladásuk értékelése során alkalmazni kell.

Módosítás 145
Zigmantas Balčytis

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program 
időtartamára vonatkozó részletes 
végrehajtási eljárásokat. A végrehajtási 
eljárásokat meghatározó jogi aktus 
tartalmazza a Kozloduj-, az Ignalina- és a 
Bohunice-programokhoz tartozó elvárt 
eredmények, tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók 
részletesebb meghatározását. Tartalmazza 
továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett átdolgozott részletes 
leszerelési terveket, amelyek a haladás 
nyomon követésének és az elvárt 
eredmények időben történő elérése 
ellenőrzésének az alapját képezik.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok 
útján, a 9. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően
legkésőbb 2014. december 31-ig részletes 
végrehajtási eljárásokat fogad el a 
programok időtartamára vonatkozóan. A 
végrehajtási eljárásokat meghatározó jogi 
aktus tartalmazza a Kozloduj-, az Ignalina-
és a Bohunice-programokhoz tartozó elvárt 
eredmények, tevékenységek és az azokhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók 
részletesebb meghatározását. Tartalmazza 
továbbá a 4. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett átdolgozott részletes 
leszerelési terveket, amelyek a haladás 
nyomon követésének és az elvárt 
eredmények időben történő elérése 
ellenőrzésének az alapját képezik.

Or. en
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Módosítás 146
Silvia-Adriana Ţicău

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legkésőbb 2014. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt eredmények, 
tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó 
teljesítménymutatók részletesebb 
meghatározását. Tartalmazza továbbá a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
átdolgozott részletes leszerelési terveket, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

2. Legkésőbb 2013. december 31-ig a 
Bizottság elfogadja a Program időtartamára 
vonatkozó részletes végrehajtási 
eljárásokat. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt eredmények, 
tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó 
teljesítménymutatók részletesebb 
meghatározását. Tartalmazza továbbá a 4. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett 
átdolgozott részletes leszerelési terveket, 
amelyek a haladás nyomon követésének és 
az elvárt eredmények időben történő 
elérése ellenőrzésének az alapját képezik.

Or. ro

Módosítás 147
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság biztosítja e rendelet 
végrehajtását és az (1) bekezdésben 
említett közös éves munkaprogramok 
végrehajtása terén elért előrehaladásról 
évenként jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság a 8. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elvégzi a program időközi 
értékelését.
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Or. en

Módosítás 148
Andrey Kovatchev

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett, az 
éves munkaprogramokat és a végrehajtási 
eljárásokat meghatározó jogi aktusokat a 
9. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 149
Zigmantas Balčytis

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Időközi értékelés

Or. en

Módosítás 150
Andrey Kovatchev

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Időközi értékelés

Or. en
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Módosítás 151
Ivailo Kalfin

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben időközi értékelő 
jelentést készít az egyes intézkedések 
célkitűzéseinek – eredmények és hatások 
szintjén mért – megvalósulásáról, valamint 
a források felhasználásának 
hatékonyságáról és annak uniós hozzáadott 
értékéről, és mindezek alapján döntést hoz 
az intézkedések esetleges módosításáról 
vagy felfüggesztéséről. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság 
felülvizsgálhatja a Programnak odaítélt 
előirányzat összegét, valamint a Kozloduj-
, az Ignalina- és a Bohunice-programok 
közötti felosztását. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 152
Andrey Kovatchev

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
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intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

időközi értékelő jelentést készít 
valamennyi intézkedés célkitűzéseinek –
eredmények és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja a konkrét célkitűzések 
és a részletes végrehajtási eljárások 
módosításának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 153
Alejo Vidal-Quadras

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések
eredményét.

(1) Szlovákia esetében 2015 végén, 
Bulgária és Litvánia esetében pedig 2017-
ben a Bizottság időközi értékelő jelentést 
készít az egyes intézkedések 
célkitűzéseinek – eredmények és hatások 
szintjén mért – megvalósulásáról, valamint 
a források felhasználásának 
hatékonyságáról és annak uniós hozzáadott 
értékéről, és mindezek alapján döntést hoz 
az intézkedések esetleges módosításáról 
vagy felfüggesztéséről. Az értékelésben 
ezen kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en
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Módosítás 154
Marian-Jean Marinescu

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések
eredményét.

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján – a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
rendelkezésein belül – döntést hoz az 
intézkedések esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság 
időközi értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
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uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 157
Rolandas Paksas
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8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 158
Jaroslav Paška

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
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koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 159
Algirdas Saudargas

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2017 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 160
Zigmantas Balčytis

8 cikk – 1 bekezdés



AM\913763HU.doc 77/83 PE496.524v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
időközi értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Indokolás

Az eredményeknek az új többéves pénzügyi időszak kezdetétől számított egy év elteltével 
történő értékelése túlságosan korai lenne a program tényleges hatásainak értékeléséhez, ezért 
javaslom 2017-et (a 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidejét).

Módosítás 161
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 

(1) Legkésőbb 2015 végéig a Bizottság 
időközi értékelő jelentést készít az egyes 
intézkedések célkitűzéseinek – eredmények 
és hatások szintjén mért –
megvalósulásáról, valamint a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
uniós hozzáadott értékéről, és mindezek 
alapján döntést hoz az intézkedések 
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esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

esetleges módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelésben ezen 
kívül megvizsgálja az egyszerűsítés 
lehetőségét, annak belső és külső 
koherenciáját, a célkitűzések továbbra is 
érvényes relevanciáját. Figyelembe veszi 
továbbá a korábbi intézkedések hosszú 
távú hatásairól készült értékelések 
eredményét.

Or. en

Módosítás 162
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb 2018. 
december 31-ig elkészít egy, az (1) 
bekezdésben említettekkel azonos 
kritériumokon alapuló, második időközi 
értékelő jelentést. A második időközi 
értékelő jelentés célja a Program 
eredményességének és hatékonyságának, 
valamint a leszerelésre gyakorolt 
hatásának a vizsgálata is. A jelentés 
alapján a Bizottság adott esetben a 
Program 2020 utáni folytatására 
vonatkozó javaslatokat nyújt be. 

Or. en

Módosítás 163
Andrey Kovatchev

8 cikk – 2 bekezdés



AM\913763HU.doc 79/83 PE496.524v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben utólagos értékeléseket 
végez. Az utólagos értékelések célja a 
Program eredményességének és 
hatékonyságának, valamint a leszerelésre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata.

törölve

Or. en

Módosítás 164
Zigmantas Balčytis

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben utólagos értékeléseket 
végez. Az utólagos értékelések célja a 
Program eredményességének és 
hatékonyságának, valamint a leszerelésre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata.

(2) A Bizottság a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben utólagos értékeléseket 
végez. Az utólagos értékelések célja a 
Programok eredményességének és 
hatékonyságának, valamint a leszerelésre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata.

Or. en

Módosítás 165
Jaroslav Paška

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben utólagos értékeléseket 
végez. Az utólagos értékelések célja a 
Program eredményességének és 

(2) A Bizottság a kedvezményezett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
utólagos értékeléseket végez. Az utólagos 
értékelések célja a Program 
eredményességének és hatékonyságának, 
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hatékonyságának, valamint a leszerelésre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata.

valamint a leszerelésre gyakorolt hatásának 
a vizsgálata.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek kiküszöbölésére tekintettel és a hatékonyság miatt javasoljuk, hogy 
az utólagos értékelést csak a kedvezményezett tagállamokkal szoros együttműködésben, azaz a 
Bizottság és a kedvezményezettek között végezzék el. Az összes tagállammal való 
együttműködés minden projekten belül valamennyi jóváhagyási eljárás során biztosított, az 
értékelés eredményeit pedig nyilvánosan ismertetni fogják, és az értékelések következtetéseit 
közölni kell az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, amennyiben abban valamennyi tagállam 
részt vett.

Módosítás 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros 
együttműködésben utólagos értékeléseket 
végez. Az utólagos értékelések célja a 
Program eredményességének és 
hatékonyságának, valamint a leszerelésre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata.

(2) A Bizottság a kedvezményezett 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
utólagos értékeléseket végez. Az utólagos 
értékelések célja a Program 
eredményességének és hatékonyságának, 
valamint a leszerelésre gyakorolt hatásának 
a vizsgálata.

Or. en

Módosítás 167
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékelések a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 

(3) Az értékelések a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 
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teljesítménymutatókhoz viszonyítják a 
végrehajtás során elért eredményeket.

teljesítménymutatókhoz, valamint ahhoz 
viszonyítják a végrehajtás során elért 
eredményeket, hogy Bulgária, Litvánia és 
Szlovákia mennyire képes egyedül 
finanszírozni az atomerőművek 
leszerelését, beleértve a radioaktív 
hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket, a 
4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említettek szerint, legkésőbb 2020 után.

Or. en

Módosítás 168
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az értékelések során 
megfogalmazott következtetéseit közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

(4) A Bizottság az értékelések során 
megfogalmazott következtetéseit benyújtja
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 169
Ivailo Kalfin

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
végleges értékelés
(1) A Bizottság a kedvezményezettekkel 
szoros együttműködésben utólagos 
értékeléseket végez. Az utólagos 
értékelések célja a Program 
eredményességének és hatékonyságának, 
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valamint a leszerelésre gyakorolt 
hatásának a vizsgálata.
(2) 2020. december 31-ig a Bizottság a 
tagállamokkal és a kedvezményezettekkel 
szoros együttműködésben végső értékelő 
jelentést készíti a program 
eredményességéről és hatékonyságáról, 
valamint arról, hogy a finanszírozott 
intézkedések hatékonyak voltak-e a hatás, 
a forrásfelhasználás és az Unió számára 
jelentkező hozzáadott érték tekintetében.
(3) A végső értékelés a 2. cikk (2) 
bekezdésében említett 
teljesítménymutatókhoz viszonyítja a 
végrehajtás során elért eredményeket.
(4) A Bizottság az értékelés során 
megfogalmazott következtetéseit közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.
(5) A Bizottság tekintetbe veszi a szóban 
forgó tagállamok által a leszereléshez 
kapcsolódóan igénybe vett szakértői 
segítséget és alkalmazott stratégiákat 
annak feltárása érdekében, hogy miként 
lehet harmonizálni az Unión belül a 
leszereléssel kapcsolatos megközelítéseket, 
biztosítva ezáltal a szükséges szakértelem 
megfelelő időben történő megszerzését 
azzal a céllal, hogy fokozni lehessen az 
Unió nukleáris iparának e területen való 
versenyképességét.

Or. en

Módosítás 170
Zigmantas Balčytis

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Végleges értékelés
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2020. december 31-ig a Bizottság a 
tagállamokkal és a kedvezményezettekkel 
szoros együttműködésben végső értékelő 
jelentést készíti a programok 
eredményességéről és hatékonyságáról, 
valamint arról, hogy a finanszírozott 
intézkedések hatékonyak voltak-e a hatás, 
a forrásfelhasználás és az Unió számára 
jelentkező hozzáadott érték tekintetében. 
Litvánia esetében a leszerelési 
folyamatban a visszafordíthatatlan állapot 
eléréséig – amit 2029 végére irányoznak 
elő – az értékelő jelentés további uniós 
pénzügyi támogatásra vonatkozó 
szükségleteket állapít meg.

Or. en


