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BEKNOPTE MOTIVERING

Er wordt financiële steun van de Gemeenschap gegeven aan Litouwen, Slowakije en 
Bulgarije om hen te helpen bij het nakomen van hun belofte om kernreactoren van de eerste 
generatie te sluiten. De steun aan Bulgarije werd toegekend in het kader van het 
Associatieverdrag en was bedoeld af te lopen in 2009, terwijl de steun voor Litouwen en 
Slowakije tot 2013 zal doorgaan. Ten tijde van de onderhandelingen over het meerjarig 
financieel kader was Bulgarije nog geen lid van de EU en bovendien nam dit land het besluit 
tot ontmanteling in een tamelijk laat stadium. Daarom was er in het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2007-2013 geen rekening gehouden met financiering na 2009. 

De financiële steun die tot 2009 voor ontmanteling werd toegekend, betrof voornamelijk 
voorbereidende werkzaamheden. Het doel van dit voorstel is verlenging van de financiële 
steun aan Bulgarije met het oog op het begeleiden en garanderen van het veilige beheer en de 
veilige ontmanteling van de kerncentrale van Kozloduy volgens een overeengekomen plan. 
Het voorstel voorziet tevens in verdere verlichtende maatregelen in de energiesector. De 
financiële steun van de Gemeenschap zal in de periode 2007-2013 300 miljoen EUR 
bedragen. De financiële steun wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een bijdrage van de 
Gemeenschap aan het Internationale steunfonds voor de ontmanteling van Kozloduy, dat 
beheerd wordt door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

De Commissie presenteerde haar voorstel voor voortzetting van de steun voor de 
ontmanteling van Kozloduy in oktober 2009, middenin de begrotingsprocedure voor 2010. 
Het begrotingsvoorstel voor het jaar 2010 was opgenomen in de tweede Nota van 
wijzigingen. Het feit dat het voorstel zo laat werd gedaan, plaatste de begrotingsautoriteit 
voor een flinke uitdaging, aangezien de begrotingsbehoeften voor de ontmanteling van 
Kozloduy (net als die voor het Europees herstelplan) onder rubriek 1a zouden vallen, 
waardoor in 2010 financiering nodig was van bijna 2 miljard EUR. Met het oog op de 
politieke toezeggingen die bij de toetredingsonderhandelingen waren gedaan, alsmede gezien 
de absolute noodzaak van een veilige ontmanteling van centrales met een verouderde 
kerntechnologie, werd het belangrijk geacht financiering voor Kozloduy te vinden. 
Uiteindelijk zijn de in 2010 benodigde begrotingsmiddelen, te weten 75 miljoen EUR, 
beschikbaar gekomen middels gebruik van het Flexibiliteitsinstrument.

De vervolgfinanciering, d.w.z. 225 miljoen EUR in de periode 2011-2013, moet in principe in 
rubriek 1a worden gevonden. De Commissie heeft de nodige bedragen in de financiële 
planning voor die periode opgenomen. In combinatie met andere voorziene wijzigingen neemt 
de marge in rubriek 1a in snel tempo af en komt in 2012 dicht in de buurt van 34 miljoen 
EUR. De marge zal in 2011 en 2013 iets groter zijn. In het wetgevend financieel 
memorandum dat bij het voorstel is gevoegd, geeft de Commissie toe dat het voorstel 
eventueel de toepassing van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord behoeft. 
Volgens punt 38 van dat Interinstitutioneel Akkoord, en omdat dit programma niet onder de 
medebeslissingsprocedure valt, zal de financiële referentie die de Raad mogelijkerwijs zal 
willen opnemen geen invloed hebben op de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit. De 
bedragen worden derhalve in de jaarlijkse begrotingsprocedures vastgesteld. Gezien de 
beperkte marge en de mogelijke nieuwe behoeften is het belangrijk om vantevoren, of, indien 
geen akkoord wordt bereikt over een oplossing voor meedere jaren, tijdens elke 
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begrotingsprocedure na te denken wat de beste wijze van financiering voor Kozloduy is.

Op het moment van opstelling van dit ontwerpadvies heeft de rapporteur nog geen definitieve 
keuze gemaakt over de beste oplossing wat betreft de financiële compatibiliteit van het 
voorstel van de Commissie. Vandaar dat zij twee opties voorlegt:

- optie A (in AM 1) bevestigt de financiële compatibiliteit van het voorstel
- optie B (in AM 2) bevestigt de financiële incompatibiliteit van het voorstel

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. beschouwt het voorstel voor een 
verordening van de Raad verenigbaar met 
het plafond voor subrubriek 1a van het 
meerjarig financieel kader voor 2007-
2013, maar vindt de marge die in 
subrubriek 1a voor de periode 2011-2013 
overblijft zeer klein; onderstreept dat de 
financiering van nieuwe activiteiten niet 
ten koste mag gaan van bestaande 
programma's en initiatieven onder 
subrubriek 1a;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herhaalt derhalve zijn oproep 
betreffende de presentatie van een 
meerjarenstrategie voor het programma 
voor de ontmanteling van Kozloduy, 
alsook voor andere beleidsprioriteiten 
onder subrubriek 1a, in de context van de 
tussentijdse evaluatie van het bestaande 
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meerjarig financieel kader, in combinatie 
met concrete voorstellen voor de 
aanpassing en herziening daarvan vóór 
het eind van het eerste semester van 2010 
op basis van de mechanismen die 
beschikbaar zijn krachtens het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer (IA van 17 mei 2006), 
met name de punten 21 tot 23;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. onderstreept dat het jaarlijkse 
bedrag voor het programma voor de 
ontmanteling van Kozloduy wordt 
vastgesteld in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure, overeenkomstig de 
bepalingen van punt 38 van het IA van 17 
mei 2006;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het financiële referentiebedrag dat 
vereist is voor de uitvoering van het 
Kozloduy-programma in de periode van 
1 januari 2010 tot 31 december 2013 
bedraagt 300 miljoen euro.

1. Het financiële referentiebedrag zoals 
bedoeld in punt 38 van het IA van 17 mei 
2006 dat vereist is voor de uitvoering van 
het Kozloduy-programma in de periode 
van 1 januari 2010 tot 31 december 2013 
bedraagt 300 miljoen euro.
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