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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 bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási 
programokhoz nyújtott uniós támogatásról szóló tanács rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0783),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0514/2011), 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa 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.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a 2007–2013-as időszak 
folyamán létrehozott programok 
keretében 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. A 
programok célkitűzéseinek megvalósítása 
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terén elért előrelépés elégtelen felmérése, 
illetve a forrásfelhasználás 
hatékonyságának nem megfelelő nyomon 
követése azt eredményezte, hogy senki sem 
volt igazán elszámoltatható a program 
átfogó teljesítménye vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
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”5 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 közleményében5 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. Az e rendelet 
hatálya alá tartozó támogatásnak hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy biztosított legyen 
a atomerőművek sikeres átállása a 
termelő üzemmódról a leszerelési 
üzemmódra.

Or. en
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
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 
hatékony teljesítménymérést és a 
korrekciós intézkedések értékelését a 
program során. Az ellenőrzésnek olyan 
lényegi minőségi és mennyiségi mutatók 
kialakításán kell alapulnia, amelyek 
könnyen nyomon követhetők és szükség 
esetén könnyen jelentést lehet tenni róluk.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
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 



PE491.251v01-00 8/21 PR\905128HU.doc

HU

tanácsi irányelvnek1 megfelelően.
____________________

1 HL L 159., 1996.6.29, 1. o.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a leszerelésből származó hulladék 
hosszú távú tárolásának és 
ártalmatlanításának biztonságos, részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően 
történő kezelése, amit a tárolt és 
ártalmatlanított hulladékmennyiség teljes 
termelt hulladékhoz képesti arányával kell 
mérni.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a leszerelésből származó hulladék 
hosszú távú tárolásának és 
ártalmatlanításának biztonságos, részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően 
történő kezelése, amit a tárolt és 
ártalmatlanított hulladékmennyiség teljes 
termelt hulladékhoz képesti arányával kell 
mérni.

Or. en
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a leszerelésből származó hulladék 
hosszú távú tárolásának és 
ártalmatlanításának biztonságos, részletes 
hulladékkezelési tervnek megfelelően 
történő kezelése, amit a tárolt és 
ártalmatlanított hulladékmennyiség teljes 
termelt hulladékhoz képesti arányával kell 
mérni.

Or. en

Indokolás

A hulladék hosszú távú tárolásának összhangban kell állnia a hulladéktárolási irányelvvel. A 
hulladék nyomon követhetősége fokozza a biztonságot, megakadályozva a szennyezett 
hulladék ellenőrizetlen szállítását. Geológiai tárolás esetén figyelembe kell venni a felszín 
alatti vízről szóló irányelvet. Hasznos lehet a geológiai hulladékelhelyezés gyakorlati 
megvalósításával foglalkozó technológiai platformmal való kapcsolatfelvétel, hiszen ez a 
platform hivatott a bizalomépítésre a mélyen fekvő geológiai rétegekben történő 
hulladéktárolás biztonságával és végrehajtásával kapcsolatosan.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
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

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 208 503 000 EUR a Kozloduj-program 
számára a 2014–2020 időszakra;

a) [208 503 000] EUR a Kozloduj-program 
számára a 2014–2020 időszakra;

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
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 2014–2017 időszakra;

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
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 időszakra.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
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 

(2) Az előzetesen meghatározott részletes 
program alapján 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 
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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.

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 13
Rendeletre irányuló javaslat
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 
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 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 
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. Szintén 
fedezhetők az információfeldolgozásra és -
cserére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokhoz 
kapcsolódó kiadások, továbbá minden 
egyéb műszaki és igazgatási 
segítségnyújtással kapcsolatos költség, 
amely a Bizottságra hárul a program 
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irányítása során.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Törekedni kell egyfelől az 
előcsatlakozási támogatás és a 2007-2013 
közötti időszakban a három tagállam 
leszerelési erőfeszítéseivel kapcsolatban 
nyújtott támogatás keretében kialakított 
társfinanszírozási gyakorlat folytatására, 
másfelől adott esetben egyéb források 
társfinanszírozásba történő bevonására.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
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-ig:

(1) Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának minden szükséges 
intézkedést meg kell tennie annak 
biztosítása érdekében, hogy 2014. január 
1-ig teljesítse a következő előzetes 
feltételrendszert:

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
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.

a) Megfelelés az Euratom-szerződés 
nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
vívmányainak; különösen a nukleáris 
biztonságról szóló 2009/71/Euratom 
tanácsi irányelv, valamint a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok
kezelését szabályozó 2011/70/Euratom 
tanácsi irányelv nemzeti jogba történő 
átültetése tekintetében.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
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 e rendelet hatálya alá tartozó 
nukleáris reaktoregységek leszerelésének
biztonságos végrehajtásához szükséges
valamennyi költséget azonosító átfogó 
finanszírozási terv, amely egyértelműen 
azonosítja a finanszírozási forrásokat, 
illeszkedik a nemzeti jogszabályi keretbe,
és megfelel az állami támogatásokkal 
kapcsolatos vonatkozó jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Átdolgozott részletes leszerelési terv 
benyújtása a Bizottság számára.

c) Átdolgozott, részletes, a leszerelési
költségek becslésére vonatkozó valamely 
nemzetközileg elismert normának 
megfelelően a leszerelési tevékenységek, a 
menetrend és a vonatkozó 
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költségstruktúra szintjére lebontott 
leszerelési terv benyújtása a Bizottság 
számára.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Bulgáriának, Litvániának és 
Szlovákiának 2014. január 1-je előtt 
tájékoztatást kell adnia a Bizottságnak 
arról, hogy megfelelnek-e a fenti előzetes 
feltételrendszernek.

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
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 2014–2020-as 
időszakban minden év elején 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 teljesítmény-mutatókat és 
határidőket.

Or. en
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2014–2020-as időszakban a 
Bizottságnak minden év végén értékelő 
jelentést kell benyújtania a közös éves 
munkaprogramok végrehajtásáról. A 
jelentés képezi a következő évi éves 
munkaprogram elfogadásának alapját.

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
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. A végrehajtási eljárásokat 
meghatározó jogi aktus tartalmazza a 
Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programokhoz tartozó elvárt általános és 
konkrét eredmények, tevékenységek, 
részletes mérföldkövek, valamint 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 23
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Időközi értékelés

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
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 
tagállamokkal és 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 25
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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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

(Áthelyezve a 8a. (új) cikk (1) bekezdésébe)

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Végső értékelés

(1) 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.
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(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

Indokolás

Az EU-ban egyre több olyan atomerőmű van, amelynek leszerelése már most zajlik vagy 
amelyet rövid- vagy középtávon tervezne leszerelni, ezért az uniós iparnak szakértelmet kell 
felhalmoznia, hogy világszintű vezető szerepre tegyen szert ezen a téren. Várhatóan az EU 
143 reaktorának egyharmadát le fogják állítani 2025-ig (COM(2007)794).
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INDOKOLÁS

Litvánia, Szlovákia és Bulgária régi nukleáris reaktorokat üzemeltettek, amelyek 
vonatkozásában a nemzetközi közösség arra a megállapításra jutott, hogy elavultak, és nem 
lehet költséghatékonyan modernizálni őket ahhoz, hogy megfeleljenek a modern biztonsági 
előírásoknak. A három ország az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során 
kötelezettséget vállalt e nukleáris reaktorok meghatározott határidőre történő bezárására, majd 
leszerelésére. Az Európai Unió felismerte, hogy az előrehozott leállítás rendkívüli szociális, 
környezeti, gazdasági és pénzügyi terhet jelent, ezért vállalta, hogy 2013 végéig pénzügyi 
támogatást nyújt e reaktorok leszereléséhez, valamint az előrehozott leállítás 
következményeinek kezeléséhez. 

Az előcsatlakozási szakaszban Litvánia és Szlovákia a PHARE-program1 keretében kapott 
támogatást. A csatlakozást követően, 2004 és 2006 között a csatlakozási szerződéshez csatolt 
jegyzőkönyv alapján folyósították a támogatást, 2007 óta pedig a Litvániára2 és a Szlovákiára3

vonatkozó tanácsi rendelet biztosítja a támogatás folyamatosságát a 2007–2013-as időszakra.

Bulgária esetében az előcsatlakozási szakaszban 2007-ig az EU a PHARE-program keretében 
járult hozzá a Kozloduj atomerőmű leszereléséhez, a 2007–2009-es időszakban pedig a 
csatlakozási szerződéshez csatolt jegyzőkönyv alapján nyújtott támogatást. Bulgária 2009-ben 
kérte a finanszírozási támogatás meghosszabbítását annak érdekében, hogy folytathassa a 
módosított azonnali leszerelési stratégiát, és a tanácsi rendelet4 biztosítja, hogy a támogatás 
folytatódjon a 2010–2013-as időszakban.

2013 végéig az Európai Unió összesen 2 847,8 millió EUR pénzügyi támogatást irányzott elő 
a három tagállamnak (1 367 millió EUR Litvánia, 613 millió EUR Szlovákia és 867,8 millió 
EUR Bulgária számára). 

A kedvezményezett országok 2011 márciusában aktualizálták a leszerelési költségekre 
vonatkozó becsléseiket, amelyek így elérik az 5300 millió eurós összeget, ami 2500 millióval 
meghaladja a nemzeti és programszinten rendelkezésre álló források összegét. Megfelelő 
finanszírozási megoldás híján kétséges a leszerelési folyamat sikeres végrehajtása.

Jogalap

Litvánia esetében a 2003. évi csatlakozási szerződés kifejezetten előirányozza azt a 
lehetőséget, hogy a leszerelés (Ignalina 1. és 2. blokk) finanszírozása 2006 után tovább 
folytatódhat. 
Bulgária (Kozloduj 1–4. blokk) esetében a 2005. évi csatlakozási okmány 30. cikke csak a 
2007–2009-es időszakra utal. 
Szlovákia (Bohunice 1. és 2. blokk) esetében a 2003. évi csatlakozási szerződés csak a 2004–
2006-os időszakról tesz említést. 

                                               
1 Közép- és kelet-európai országok támogatási programja
2 HL L 411., 2006.12.30., 10. o.
3 HL L 131., 2007.5.23., 1. o.
4 HL L 189., 2010.7.13., 9. o.
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Litvániától eltérően Bulgária és Szlovákia esetében az okmány illetve a szerződés nem nyújt 
határozott jogi alapot a támogatás 2009 illetve 2006 utáni folytatására. Ezért a csatlakozási 
szerződés és a csatlakozási okmány 30. cikke nem képez megfelelő jogi alapot a 2013 utáni 
finanszírozáshoz.
Következésképpen az Euratom-Szerződés 203. cikke a megfelelő jogi alap. E cikk szerint „ha 
a Közösség fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a Közösség valamely célkitűzése 
megvalósuljon, és e szerződés nem biztosítja a szükséges hatáskört, a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag 
meghozza a megfelelő rendelkezéseket”.
Ez a javaslat több egyszerűsítést indítványoz: az Unió által a 2014 – 2020 időszakra szóló 
több éves pénzügyi keretből Bulgária, Litvánia és Szlovákia számára nyújtott pénzügyi 
támogatás szabályozását három különálló és független rendelet helyett egyetlen tanácsi 
rendelettel kívánja megoldani. A javasolt rendelet semmilyen kivételt nem tenne lehetővé a 
költségvetési rendelet alól.

Költségvetési vonzatok

A 2014–2020-as időszakot fedező teljes költségvetési keret jelenlegi árakon [552 947 000] 
EUR, ami a Bizottság következő többéves pénzügyi keretet (2014–2020) illetően 
megfogalmazott javaslatával. Ez az összeg a következőképpen oszlik meg: [208 503 000] 
EUR a Kozloduj-program számára, [229 629 000] EUR az Ignalina-program számára, illetve 
[114 815 000] EUR a Bohunice-program számára.

Irányítás és ellenőrzés
2007-ben bevezették a tagállami irányítóbizottságokat, hogy segítsék a Bizottságot a 
támogatási programok végrehajtásában, valamint módosultak a bizottsági eljárások is. A 
Bizottság és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank egyetértési megállapodást írt alá, és a 
program jobb összehangolása érdekében egy vegyes irányítóbizottságot hoztak létre a 
kedvezményezett országok részvételével.

A támogatási programot rendszeresen ellenőrizték és értékelték, az Európai Számvevőszék 
emellett mindhárom program teljesítményellenőrzését elvégezte, a különjelentés (16/2011) 
rendelkezésre áll, annak következtetéseit figyelembe kell venni az uniós támogatás 
mértékének meghatározásakor. 

A Bizottság az országprogramokra szánt uniós pénzügyi támogatás nagy részének (83%) 
kezelését az EBRD-re bízta, amelynek a kilencvenes évek eleje óta van tapasztalata a 
atomerőművek leszerelésének irányítása terén. Végeredményben azonban a Bizottság a 
felelős az uniós források felhasználásáért, ezért mindvégig felelősséget kell vállalnia a 
programok végrehajtásáért, és bármikor elszámoltatható a források felhasználását illetően. 

A programok kialakításával kapcsolatos felelősség a Bizottságra, az EBRD-re, a CPMA-ra 
(központi projektmenedzser ügynökség), a leszerelést támogató nemzetközi alap 
hozzájárulóinak közgyűlésére, az atomerőművek üzemeltetőire és az érintett tagállamra hárul. 
A Bizottság nem biztosította, hogy a csatlakozási szerződésekben és az azokat követő tanácsi 
rendeletekben megfogalmazott általános prioritásokat koherens célkitűzés-rendszerbe és 
mutatókba ültessék át. 
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A fent említett testületek egyike sem alakított ki rendszert a programok általános 
célkitűzéseinek elérése irányába tett előrelépések, illetve a nyolc reaktor leszerelése és 
bezárásuk hatásainak enyhítése terén elért eredmények nyomon követése és értékelése 
céljából. A program eredményeinek nyomon követése és jelentése ezért valamennyi szinten 
nehéznek bizonyult.

A Bizottságnak biztosítania kellene az uniós források hatékony, eredményes és gazdaságos 
felhasználásához szükséges feltételeket. A célokat össze kell hangolni a rendelkezésre 
bocsátott költségvetéssel, továbbá lényegi teljesítménymutatókat kell bevezetni, amelyeket 
később nyomon lehet követni és jelenteni lehet a program átfogó végrehajtásának 
előmozdítása céljából. 

A célok elérése és nyomon követése érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal és a 
kedvezményezettekkel szoros együttműködésben időközi és végső értékelő jelentést kell 
készítenie a célkitűzések megvalósulásáról, az eredmények és hatások szintjéről, valamint a 
források felhasználásának hatékonyságáról. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság 
számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy az időközi értékelés alapján felülvizsgálja a 
programnak odaítélt előirányzat összegét, valamint a Kozloduj-, az Ignalina- és a Bohunice-
programok közötti felosztását.


