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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0841),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, 
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0014/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 106a. 
cikkének megfelelően;

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

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

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

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

különösen az irányítás és a szabályozói 
függetlenség tekintetében. A lakosság 
életét és egészségét fenyegető veszélyek 
kiküszöböléséhez szükséges biztonsági 
feltételek megteremtése érdekében az 
Európai Atomenergia-közösségnek (a 
továbbiakban: a Közösség) képesnek kell 
lennie harmadik országok nukleáris 
biztonságának támogatására

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió határainak közvetlen 
közelében atomerőművek jönnek létre, 
ami komoly biztonsági és védelmi 
kérdéseket vet fel, különösen az Unióval 
folytatott politikai együttműködés hiánya 
esetén.

Or. en

Módosítás3

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A világ számos országában 
fontolgatják vagy tervezik atomerőművek 
építését, ami számos vonatkozásban jelent 
kihívást, továbbá felveti a megfelelő 
nukleáris biztonsági kultúra és irányítási 
rendszerek létrehozásának szükségességét. 
Ebben az összefüggésben prioritást kell 
biztosítani az érintett szabályozók, 
valamint a többoldalú regionális és 
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nemzetközi struktúrák támogatásának, 
amelyek szakértői értékelési 
mechanizmusok révén erősíthetik a 
bizalmat és az normák alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Ezen eszköznek a szabályozókra kell összpontosítania. Mindazonáltal az olyan országokban, 
ahol nem találhatók nagyobb számban atomerőmvek és üzemeltetők, a szabályozók munkáját 
az atomerőművek megléte befolyásolja, ami a szigorúság enyhítésére ösztönözhet. A 
regionális szervezetek és a szakértői értékelések révén mindez részben ellenőrzés alatt 
tartható.

Módosítás4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A közös szakpolitikák és stratégiák 
terén a tagállamaival együtt fellépő és a 
nemzetközi és regionális szervezetekkel 
együttműködő Unió rendelkezik a globális 
kihívások kezeléséhez szükséges és a 
harmadik országokkal folytatott 
együttműködés koordinációja 
szempontjából legjobb pozícióval.

Or. en

Módosítás5

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

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

(6) A Tanácsa azzal a céllal fogadta el a 
nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
2009/71/Euratom irányelvet, hogy 
biztosítsa és elősegítse a nukleáris 
biztonságnak, valamint annak 
szabályozásának folyamatos javítását. Az 
Európai Unióban működő atomerőművek 
átfogó kockázat- és biztonsági 
értékeléséről (ellenállóképességi 
próbájáról) szóló időközi jelentésről szóló, 
2011. november 24-i bizottsági jelentés1

kiemeli e keretrendszer megerősítésének 
szükségességét. A Tanács elfogadta a 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos 
kezelését szolgáló közösségi keret 
létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 
2011/70/Euratom irányelvet is. Ezen 
irányelvek, továbbá a nukleáris 
biztonságnak, valamint a radioaktív 
hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
kezelésének az Unióban alkalmazott 
szigorú normái szolgálnak példaként a 
harmadik országok számára, ösztönözve 
őket arra, hogy hasonlóan szigorú 
normákat vezessenek be, de csak akkor 
hitelesek, ha azokat valamennyi tagállam 
megfelelően átülteti.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Közösség számára különösen 
szükséges – az Unión belüli, saját 
biztosítéki tevékenységéből származó 
tapasztalatokra építve – a harmadik 
országokbeli, a nukleáris anyagokra 

(10) A Közösség számára különösen 
szükséges – az Unión belüli, saját 
biztosítéki tevékenységéből származó 
tapasztalatokra építve – a harmadik 
országokbeli, a nukleáris anyagokra 
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vonatkozó hatékony biztosítéki 
intézkedések alkalmazását támogató 
erőfeszítések folytatása.

vonatkozó hatékony biztosítéki 
intézkedések alkalmazását támogató 
erőfeszítések folytatása. Az uniós 
szakértők által nukleáris területen a 
harmadik országoknak nyújtott segítség 
ugyancsak fontos az Unión belüli 
szaktudás magas szintjének 
fenntartásához, különösen a több 
atomerőművet is érintő, tervezett 
leállítások összefüggésében.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a szint, amelyet a segítségben 
részesített országok által kialakított és az 
Unióban meglévőkhöz hasonló nukleáris 
biztonsági normák elérnek.

Or. en
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Módosítás9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A stratégiai dokumentumok célja, hogy 
az Unió átfogó céljával és alkalmazási 
körével, célkitűzéseivel, alapelveivel és 
szakpolitikáival összhangban összefüggő 
keretet biztosítsanak az Unió és az érintett 
partnerország vagy -régió közötti 
együttműködéshez.

3. A stratégiai dokumentumok célja, hogy 
az Unió átfogó céljával és alkalmazási 
körével, célkitűzéseivel, alapelveivel és 
szakpolitikáival összhangban összefüggő 
keretet biztosítsanak az Unió, a tagállamok
és az érintett partnerország vagy -régió 
közötti együttműködéshez.

Or. en

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

és irányítás, valamint a legmagasabb 
szintű nukleáris biztonság és sugárvédelem 
előmozdítása minden szinten, különösen a 
következők révén:

Or. en

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hatékony szabályozási keretek, eljárások 
és rendszerek támogatása a radioaktív 
anyagok – különösen a nagy aktivitású 
sugárforrások – ionizáló sugárzásával 
szembeni megfelelő védelem biztosítása és 
a biztonságos elhelyezés céljából;

– hatékony és átlátható szabályozási 
keretek, eljárások és rendszerek támogatása 
a radioaktív anyagok – különösen a nagy 
aktivitású sugárforrások – ionizáló 
sugárzásával szembeni megfelelő védelem 
biztosítása és a biztonságos elhelyezés 
céljából;

Or. en

Módosítás13

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Konkrét támogatási intézkedések – a pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan hatékony nuleáris biztonsági 
irányítási rendszerek kialakításának 
elősegítése, amelyek biztosítják a 
szabályozó hatóságok függetlenségét, 
felelősségét és hatáskörét, valamint az 
ilyen hatóságok közötti regionális és 
nemzetközi együttműködési struktúrák 
kialakításának elősegítése;

Or. en
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Módosítás14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fenti területeken (többek között a 
meglevő nemzetközi szervezetek, 
különösen a NAÜ keretében) folytatott 
nemzetközi együttműködést előmozdító 
intézkedések, beleértve a nemzetközi 
egyezmények és szerződések végrehajtását 
és nyomon követését, az információcserét, 
a kapacitásépítést és képzést a nukleáris 
biztonság és a kutatás terén;

– a fenti területeken (többek között a 
meglevő nemzetközi szervezetek, 
különösen a NAÜ keretében) folytatott 
regionális és nemzetközi együttműködést 
előmozdító intézkedések, beleértve a 
nemzetközi egyezmények és szerződések 
végrehajtását és nyomon követését, az 
információcserét, a kapacitásépítést és 
képzést a nukleáris biztonság és a kutatás 
terén;

Or. en

Módosítás15

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A csatlakozó országok és az európai 
szomszédságpolitika régiójába tartozó 
országok elsőbbséget élveznek. Előnyben 
részesülnek a regionális megközelítések.

– A csatlakozó országok és az európai 
szomszédságpolitika régiójába tartozó 
országok elsőbbséget élveznek, különösen 
ha új atomenergia-termelő kapacitást 
dolgoznak ki, vagy a leszerelési 
szakaszban tartanak. Előnyben 
részesülnek a regionális megközelítések.

Or. en

Módosítás16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás17

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 1. Általános szempontok – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Annak érdekében, hogy biztosítva legyen 
az együttműködés célkitűzéseinek 
tiszteletben tartása és nyomon követése, a 
kedvezményezett harmadik országnak el 
kell fogadnia a végrehajtott tevékenységek 
értékelésének elvét. Ez az értékelés 
lehetővé teszi az elfogadott célkitűzések 
tiszteletben tartásának nyomon követését 
és ellenőrzését, továbbá feltétele lehet a 
közösségi hozzájárulás folyósítása 
folytatásának.

– Annak érdekében, hogy biztosítva legyen 
az együttműködés célkitűzéseinek 
tiszteletben tartása és nyomon követése, a 
kedvezményezett harmadik országnak el 
kell fogadnia a végrehajtott tevékenységek 
értékelésének elvét. Az elfogadott 
célkitűzéseknek való ellenőrizhető és 
folyamatos megfelelés legyen feltétele a 
közösségi hozzájárulás folyósítása 
folytatásának.

Or. en



PE486.061v01-00 14/17 PR\896869HU.doc

HU

Módosítás18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás19

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kritériumok – 3. Kiépített atomenergia-termelő kapacitással nem 
rendelkező országok – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon országok esetében, amelyek 
atomenergia-termelő kapacitást kívánnak 
kiépíteni, függetlenül attól, hogy 
rendelkeznek-e kutatóreaktorokkal, és 
amelyek esetében felmerül a megfelelő 
pillanatban történő, azt célzó fellépés, hogy 
e fejlesztéssel együtt erősödhessen a 
nukleáris biztonsági és védelmi kultúra, 
különösen a szabályozó hatóságok és a 
technikai segítséget nyújtó szervezetek 
megerősítése tekintetében, az
együttműködés figyelembe veszi az 

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

tekintetében. Az együttműködés 
figyelembe veszi az atomenergia-fejlesztési 
programok hitelességét, az atomenergia 
felhasználásáról szóló kormányhatározat 
létezését, valamint előzetes ütemterv 
elkészítését.

Or. en

Módosítás20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e kategóriába tartozó országokkal zajló 
együttműködésnek elsősorban az előírt 
szabályozási irányítás és infrastruktúra 
kialakítását, valamint a nukleáris 
szabályozó hatóság és az adott technikai 
támogatást nyújtó szervezet(ek) műszaki 
szakértelmének fejlesztését kell 
megcéloznia. Az Uniónak ösztönöznie kell 
a regionális és nemzetközi szabályozói 
együttműködési struktúrák kialakítását. A 
kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes kezelésére 
vonatkozó stratégiák és keretrendszerek 
kidolgozását szintén meg kell fontolni, és 
adott esetben támogatni, többek között 
azon országokban is, amelyek nem 
tervezik, illetve úgy határoztak, hogy nem 
kívánnak atomenergia-termelő kapacitást 
kiépíteni.

Or. en
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Módosítás21

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Prioritások –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen eszköz keretében az együttműködés 
elsősorban a nukleáris szabályozó 
hatóságokra (és a technikai támogatást 
nyújtó szervezeteikre) irányul, az eszköz 
célkitűzése pedig a műszaki szakértelmük 
és függetlenségük biztosítása, a 
szabályozási keretrendszer megerősítése, 
különösen az engedélyező tevékenységek, 
köztük a hatékony és átfogó kockázat- és 
biztonsági értékelések (úgynevezett 
ellenálló-képességi próbák) felülvizsgálata 
és nyomonkövetése tekintetében. Ennek 
meg kell teremtenie a lakosság élete és 
egészsége veszélyeztetésének 
kiküszöböléséhez szükséges biztonsági 
feltételeket, és biztosítania kell, hogy a 
nukleáris anyagokat ne használják a 
rendeltetésüktől eltérő célok elérésére.

Or. en

Módosítás22

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Prioritások –3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ellenálló-képességi próbákat nyomon 
követő intézkedések keretében felmerülő 
konkrét helyzetekben megfontolásra kerül 
a harmadik országokbeli nukleáris 
létesítmények üzemeltetőivel folytatott 
együttműködés. A nukleáris létesítmények 
üzemeltetőivel folytatott ilyen 
együttműködés kizárja a berendezések 
rendelkezésre bocsátását, valamint olyan 
egyéb tevékenységeket vagy 
segítségnyújtást, amelyet az üzemeltető 
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kereskedelmi alapon beszerezhet és be kell 
szereznie a szabályozói biztonsági normák 
teljesítéséhez.

Or. en

Justification

Az EU nem támogathatja külföldi országok nukleáris üzemeltetőit.


