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Tisztelt Képviselő Úri

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett „Tényleg rábólintott az EU Paks II-re?” című , K/13725 . számú
írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a nukleáris
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttm űködésrő l szóló Egyezmén y
(Egyezmény) tekintetében az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerz ődés (Euratom
szerződés) 103 . cikke alapján előzetes véleményezési kötelezettség állt fenn. A kormány ezen
kötelezettségének eleget tett, amikor Magyarország megküldte az Európai Bizottság (Bizottság )
részére az Oroszországi Föderációval megkötendő egyezmény tervezetét . Mindezen
előzmények benne foglaltatnak az Egyezmény kihirdetéséről szóló, T/13628. számú
törvényjavaslat általános indoklásában, mint ahogyan az is, hogy a Bizottság az Egyezmén y
megkötése ellen nem emelt kifogást . Ennek következtében 2014. január 14-én sor kerülhetett a
megállapodás aláírására .

Az Euratom szerződés alapján, amennyiben a Bizottság kifogást emel, az egyezmény ne m
köthető meg egészen addig, amíg Magyarország meg nem szünteti a megállapodá s
megkötését gátló tényezőket, illetve az Európai Unió Bíróságának a tervezett rendelkezések é s
az Euratom szerződés rendelkezéseinek összeegyeztethetőségérő l hozott határozatába n
foglaltakat nem teljesíti . A kormányközi megállapodás és az arról adott tájékoztatás tehá t
mindenben megfelelt a Magyarországra rótt európai uniós kötelezettségeknek .

Emlékeztetném önt Sabine Bergemek, Günther Oettinger energiaügyi biztos szóviv őjének a
2014. január 15-i újságírói kérdésre adott válaszára, amely szerint a Magyar Kormány a z
Euratom szerződés vonatkozó, 103 . cikke alapján előzetesen megküldte a Bizottságnak a
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magyar-orosz megállapodás szövegtervezetét . Az Euratom szerződés szempontjából – ami a z
atomenergia békés célú és biztonságos felhasználására vonatkozik – tehát nem merült fel
semmilyen kétely.

Mindezek alapján egyértelműen kimondható, hogy az Egyezményt a vonatkozó uniós szabályok
és előírások figyelembevételével kötötték meg és hirdették ki .

Tájékoztatom továbbá, hogy az Egyezmény több rendelkezése is kitér az Európai Unió álta l
támasztott követelményeknek való 'megfelelésre . Mint azt Képviselő Úr is bizonyára tudja, az
Egyezmény 6. cikk (4) pontja szerint a magyar fél kötelezettsége "a jelen Egyezményben foglalt
projekt megvalósításához szükséges, a magyar és az Európai Uniós jogrendnek megfelelő
speciális engedélyek beszerzése", míg a 11 . cikk (3) pontja alapján A Felek elismerik, hogy a
Magyar Félnek, a Magyar Illetékes Hatóságnak és a Magyar Kijelölt Szervezetnek
kötelezettségei vannak az Európai Unióval és az Európai Atomenergia Közösséggel szemben. "

Magyarország Kormánya – mint az Egyezmény szövege is mutatja – elkötelezett a tekintetben ,
hogy a jövőben is folyamatosan együttm űködjön az Európai Unióval, és mindent megtegye n
annak érdekében, hogy biztosítsa az Egyezmény végrehajtásának szabályszer űségét, az
Egyezmény alapján kötendő megállapodásoknak az európai uniós joggal való összhangját .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2014. február „I + . p

Üdvözlettel :

Postacím : 1440 Budapest, Pl. 1 Telefon: (06 1) 795 5666 Fax: (061) 795 0631 E-mail : miniszter@ním,gov .hu


	page 1
	page 2

