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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Ο πυρηνικός παροπλισµός αποτελεί το τελικό βήµα στον κύκλο ζωής µιας πυρηνικής 
εγκατάστασης, για το οποίο απαιτείται µακροπρόθεσµος χρηµατοοικονοµικός 
προγραµµατισµός. Στην πράξη, ο παροπλισµός ξεκινάει µε την οριστική παύση λειτουργίας 
µιας πυρηνικής εγκατάστασης µε σκοπό την αποδέσµευση της εγκατάστασης από 
ρυθµιστικούς ελέγχους και την άρση των περιορισµών ραδιολογικής προστασίας που 
επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Ο παροπλισµός συνεχίζεται µέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση του χώρου και την ασφαλή διαχείριση όλων των ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωµένων καυσίµων. Κατά συνέπεια, οι εργασίες παροπλισµού έχουν 
εξαιρετικά µεγάλη χρονική διάρκεια. 

Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθµού πριν από το αρχικά 
προβλεπόµενο τέλος της εκ σχεδιασµού διάρκειας ζωής του πρέπει να αντιµετωπιστούν οι 
συνέπειες της χαµένης παραγωγικής ικανότητας στον ενεργειακό τοµέα, όπως η διατήρηση 
της παραγωγικής ικανότητας µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασµού καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους τοµείς. 

Η Κοινότητα παρέχει χρηµατοδοτική συνδροµή στη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη 
Βουλγαρία ως µέτρο αλληλεγγύης για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών µελών για 
υλοποίηση των δεσµεύσεών τους αναφορικά µε το κλείσιµο πυρηνικών αντιδραστήρων 
πρώτης γενιάς. Η στήριξη προς τη Βουλγαρία τελειώνει το 2009, ενώ στην περίπτωση της 
Λιθουανίας και της Σλοβακίας η στήριξη συνεχίζεται µέχρι το 2013. Προκειµένου να υπάρξει 
ίση µεταχείριση, η προτεινόµενη παράταση στήριξης για τη Βουλγαρία πρέπει να καλύψει 
την περίοδο 2010-2013. 

Η Βουλγαρία έχει ζητήσει περαιτέρω χρηµατοδότηση από το 2005 (σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2005). Το 2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή έγγραφο 
στρατηγικής αιτιολόγησης. 

2. Η κατάσταση στη Βουλγαρία 

Η διαφανής διαχείριση και η έγκαιρη διαθεσιµότητα επαρκών χρηµατοδοτικών πόρων για το 
σκοπό για τον οποίον προορίζονται είναι πολύ σηµαντικές για τη διασφάλιση του ασφαλούς 
παροπλισµού πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη σχετική διαχείριση αποβλήτων. Τα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία χρησιµοποιούν πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή 
της ηλεκτρικής τους ενέργειας έχουν δηµιουργήσει συστήµατα, τα οποία διαφέρουν µεταξύ 
των κρατών µελών, ώστε να εξασφαλίσουν τη διαθεσιµότητα της απαραίτητης 
χρηµατοδότησης για τον παροπλισµό των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

Η Βουλγαρία δηµιούργησε τέτοιο σύστηµα σχετικά πρόσφατα λαµβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες και τις κληρονοµηµένες από το παρελθόν υποχρεώσεις της. Άλλα νέα κράτη µέλη 
τα οποία έχουν κληρονοµήσει πυρηνικούς σταθµούς από το παρελθόν συνεχίζουν να 
λειτουργούν τους σταθµούς τους και έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα 
απαιτούµενα κεφάλαια. Ωστόσο, οι πυρηνικοί σταθµοί στη Βουλγαρία έπρεπε να κλείσουν 
πρόωρα (βλ. παρακάτω). Εποµένως, η Βουλγαρία δεν είχε χρόνο να συγκεντρώσει επαρκή 
εθνικά κεφάλαια για την κάλυψη του πλήρους κόστους για τον παροπλισµό των πυρηνικών 
σταθµών. 



 

EL 3   EL 

Αυτή η κατάσταση καθιστά αναγκαία την κοινοτική αλληλεγγύη: η χώρα έχει πυρηνικούς 
αντιδραστήρες για τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν εκ των προτέρων διαπραγµατεύσεις 
όσον αφορά τις δεσµεύσεις µε στόχο την παύση της λειτουργίας τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προσχώρησης, οι οποίες και συµπεριλήφθηκαν στην πράξη προσχώρησης η 
οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. 

3. ∆εσµεύσεις για πρόωρη παύση της λειτουργίας και οι χρηµατοοικονοµικές τους 
συνέπειες 

Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων η Βουλγαρία δεσµεύθηκε να κλείσει τις 
µονάδες 1 και 2 του πυρηνικού σταθµού Kοζλοντούι έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 και τις 
µονάδες 3 και 4 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 το αργότερο (όλους τους αντιδραστήρες τύπου 
VVER 440/230). Οι εν λόγω δεσµεύσεις για κλείσιµο και επακόλουθο παροπλισµό 
συµπεριλήφθηκαν στο άρθρο 30 της πράξης περί των όρων προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας 
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των προσαρµογών των συνθηκών επί των οποίων 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση («πράξη προσχώρησης του 2005»). 

Η πράξη προσχώρησης του 2005 προβλέπει, µεταξύ άλλων, κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Kοζλοντούι ύψους 210 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2009. Η εν 
λόγω στήριξη εξασφάλισε την αδιάκοπη συνέχιση της προενταξιακής στήριξης του 
προγράµµατος PHARE στο πλαίσιο της οποίας 340 εκατ. ευρώ προορίζονταν για τη 
Βουλγαρία µέχρι το 2006. Η στήριξη της περιόδου 2007 – 2009 συνιστά την συνεισφορά της 
ΕΕ στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Kοζλοντούι (KIDSF), το οποίο 
διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και στο οποίο 
η Κοινότητα καταβάλλει τη µεγαλύτερη συνεισφορά. 

Επί του παρόντος και οι 4 µονάδες έχουν κλείσει και έχουν εκκενωθεί τα καύσιµα και από 
τους τέσσερις αντιδραστήρες. Αρχικά, το 2001, είχε επιλεγεί µια «στρατηγική 
ετεροχρονισµένης αποξήλωσης». Εν τω µεταξύ, κατόπιν αξιολόγησης της στρατηγικής η 
κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε, το 2006, να αλλάξει την επιλογή της σε «στρατηγική 
άµεσης αποξήλωσης». Αυτό συνάδει µε τις διεθνείς συστάσεις και καθιστά δυνατή µια 
διαδικασία επιτάχυνσης του παροπλισµού, µε σκοπό τη διατήρηση της διαθέσιµης 
τεχνογνωσίας του προσωπικού του σταθµού και την απασχόλησή του σε δραστηριότητες 
αποξήλωσης, και, ως εκ τούτου, µειώνονται οι κοινωνικές επιπτώσεις του κλεισίµατος. Οι 
επιπτώσεις που έχει η αλλαγή της στρατηγικής παροπλισµού είναι ότι η χρηµατοδότηση 
πρέπει να διατεθεί πολύ πιο νωρίς. Η Βουλγαρία έχει ζητήσει σχετική χρηµατοδότηση από το 
2005. 

Η στήριξη της Βουλγαρίας µέχρι σήµερα διεπόταν από τη συνθήκη προσχώρησης. Κατά τη 
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων των δηµοσιονοµικών προοπτικών η Βουλγαρία δεν ήταν 
κράτος µέλος της ΕΕ. Η στρατηγική απόφαση της Βουλγαρίας για υλοποίηση άµεσης 
αποξήλωσης λήφθηκε αργότερα. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε καµία πρόβλεψη στη 
δηµοσιονοµική προοπτική της περιόδου 2007-2013 για την παρατεταµένη χρηµατοδότηση 
της Βουλγαρίας. Το 2005η Βουλγαρία ζήτησε περαιτέρω χρηµατοδότηση στη σύνοδο του 
Συµβουλίου. Αποφασίστηκε ότι αυτό θα εξεταζόταν στην αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό, για µια συγκεκριµένη περίοδο, να µην διακοπεί 
η χρηµατοδότηση προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας της επιτόπιας 
εµπειρογνωµοσύνης και να µην τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής αποξήλωση. 

Η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται για την στήριξη των έργων παροπλισµού του πυρηνικού 
σταθµού, συµπεριλαµβανοµένων των έργων διαχείρισης και ασφαλούς αποθήκευσης 
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αποβλήτων και αναλωµένων καυσίµων αποξήλωσης. Η κοινοτική ενίσχυση καλύπτει επίσης 
µέτρα στον τοµέα της ενέργειας για τη µείωση των επιπτώσεων λόγω του πρόωρου 
κλεισίµατος των εν λόγω σταθµών. Τα µέτρα αυτά είναι, για παράδειγµα, η αντικατάσταση 
της παραγωγικής ικανότητας, µέτρα τα οποία σχετίζονται µε την ασφάλεια του εφοδιασµού ή 
η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους δηµόσιους και ιδιωτικούς τοµείς. 

4. Τρέχον καθεστώς της κοινοτικής ενίσχυσης 

Μέχρι τα τέλη του 2008 οι συµφωνίες συνολικής συνεισφοράς στο KIDSF κάλυπταν 525 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 490 εκατ. ευρώ προέρχονταν από την ΕΕ. Για το 2009 θα δοθεί 
πρόσθετη συνεισφορά της ΕΕ στο KIDSF η οποία θα υπερβαίνει τα 77,5 εκατ. ευρώ. Η 
ΕΤΑΑ έχει δεσµεύσει, µε συµφωνίες επιδότησης, 513 εκατ. ευρώ από τις τρέχουσες 
συνεισφορές. Συνολικά, 253 εκατ. ευρώ δεσµεύθηκαν για έργα παροπλισµού, εκ των οποίων 
76 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για έργα διαχείρισης αποβλήτων και 259 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν 
σε έργα ενέργειας. Μέχρι τα τέλη του 2009 αποµένουν προς κατανοµή 89,5 εκατ. ευρώ µέσω 
συµφωνιών επιχορήγησης του KIDSF. Το ποσό που έλαβε τελικά το KIDSF ανέρχεται 
συνολικά σε 383 εκατ. ευρώ. 

Η στήριξη που χορηγήθηκε µέχρι το 2009 χρησιµοποιήθηκε κυρίως για προπαρασκευαστικά 
έργα παροπλισµού. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την αξιοποίηση των 
κοινοτικών κεφαλαίων. Τα επιτεύγµατα όσον αφορά τον παροπλισµό µπορούν να 
περιληφθούν στον κατάλογο των υπό υλοποίηση, κατά την τρέχουσα περίοδο, κύριων έργων 
παγκόσµιας εµβέλειας: 

- αποθήκευση αναλωµένων καυσίµων, 

- εργαστηριακή και πλήρης ραδιολογική απογραφή των µετρήσεων των µονάδων 1-4, 

- προετοιµασίες υποδοµής παροπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του διαχωρισµού, της 
ασφάλειας και του ραδιολογικού ελέγχου πρόσβασης του χώρου, 

- επεξεργασία και µορφοποίηση αποβλήτων, 

- εργαλεία αποξήλωσης, εργαστήρια τεµαχισµού και απολύµανσης, 

- επιτόπιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης για αποσυντεθειµένα απόβλητα, απόβλητα χαµηλής 
ραδιενέργειας και συµβατικά απόβλητα, 

- µεταφορά αποβλήτων στο χώρο και συσκευές κατεργασίας, 

- περιβαλλοντική εκτίµηση έργων επεξεργασίας αποβλήτων, 

- συνολικές µετρήσεις ελεύθερης κυκλοφορίας, 

- εκθέσεις ανάλυσης ασφαλείας δραστηριοτήτων παροπλισµού, 

- διαχείριση έργου. 

Τα µέτρα µετρίασης επιπτώσεων στον ενεργειακό τοµέα για την περίοδο µέχρι το 2009, 
επικεντρώθηκαν σε προτεραιότητες οι οποίες στόχευαν κυρίως σε βελτιώσεις στη 
βιοµηχανική και οικιακή ενεργειακή απόδοση και στην παροχή βοήθειας για ενίσχυση της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα αντίστοιχα έργα ήταν έργα ταχείας εκκίνησης και 
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είχαν ως αποτέλεσµα µαζική εξοικονόµηση ενέργειες και µείωση εκποµπών CO2. Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2008, οι µειώσεις εκποµπών ανέρχονταν σε 1,2 εκατ. τόνους CO2 ετησίως και ο 
ρυθµός εξοικονόµησης ενέργειας ήταν 1,5 εκατ. MWh ετησίως που ισούται µε 242 MW 
παραγωγικής ικανότητας. 

5. Παράταση της χρηµατοδοτικής στήριξης 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η παράταση της στήριξης στη Βουλγαρία 
προκειµένου να συνοδεύσει και να εξασφαλίσει την ασφαλή συντήρηση και τον παροπλισµό 
των µονάδων 1 - 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy. Στο συγκεκριµένο στόχο 
περιλαµβάνεται και η πρόοδος του εγκεκριµένου σχεδίου παροπλισµού. Σε αυτό 
περιλαµβάνεται η ασφαλής συντήρηση, ο πραγµατικός φυσικός παροπλισµός και η 
αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού – µονάδες 1 έως 4 – καθώς και η επεξεργασία 
αποβλήτων. Παράλληλα, συµβάλλει στη µείωση των κοινωνικών/οικονοµικών επιπτώσεων 
του πρόωρου κλεισίµατος µέσω της συνεχούς απασχόλησης του προσωπικού του πυρηνικού 
σταθµού που έκλεισε. Αυτό είναι σηµαντικό για τη διατήρηση ενός επαρκώς υψηλού 
προτύπου ασφαλείας µετά το κλείσιµο. Όσον αφορά τη µη-πυρηνική πτυχή, πρέπει να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασµού µετά την παύση λειτουργίας, καθώς και η επαρκής 
αντικατάσταση παραγωγικής ικανότητας για τις εγκαταστάσεις παραγωγής που έκλεισαν. 

Όπως προαναφέρεται, δεν είχε αποταµιευτεί κανένα κεφάλαιο για το µεταγενέστερο 
παροπλισµό πριν κληρονοµηθεί ο πυρηνικός σταθµός από τη Βουλγαρία. Η δέσµευση 
πρόωρου κλεισίµατος που περιλήφθηκε στη συνθήκη προσχώρησης αποτέλεσε εµπόδιο 
συγκέντρωσης των απαραίτητων κεφαλαίων από τη Βουλγαρία. Η αλλαγή στρατηγικής η 
οποία ενισχύει την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος παροπλισµού 
απαιτεί τη συνεχή διαθεσιµότητα κεφαλαίων µετά το 2009. 

Η συνέχιση χρηµατοδοτικής στήριξης είναι πολύ σηµαντική για τη διατήρηση της ασφάλειας 
στο επίπεδο των απαιτούµενων προτύπων. Η ασφάλεια θα µπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο 
χάνοντας την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη, το οποίο αποτελεί διεθνή βέλτιστη πρακτική 
χρήσης σε µεγάλο βαθµό ιδίου προσωπικού, το οποίο αποτελεί σαφή κίνδυνο εάν δεν υπάρξει 
διαθέσιµη επαρκής χρηµατοδότηση κατά τα επόµενα χρόνια για τη διατήρηση της εν λόγω 
εµπειρογνωµοσύνης και την πρόοδο µε τις εργασίες αποξήλωσης. 

Η Βουλγαρία έχει παρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσµατα στη χρήση των κεφαλαίων 
παροπλισµού µέχρι το 2009. Για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων και 
λαµβάνοντας υπόψη την ικανότητα απορρόφησης που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης που δόθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, µία συνολική κοινοτική 
συνεισφορά 300 επιπλέον εκατοµµυρίων ευρώ θα δώσουν στη Βουλγαρία τη δυνατότητα να 
σηµειώσει πρόοδο στον παροπλισµό και να µειώσει τις επιπτώσεις του πρόωρου κλεισίµατος. 
Η παράταση της χρηµατοδοτικής στήριξης σχετίζεται φυσικά µε την άµεση αποξήλωση και 
των τεσσάρων µονάδων. 

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης κανονισµού είναι η θέσπιση του νοµικού πλαισίου 
ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή κοινοτικής στήριξης από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

5.1. Πεδίο εφαρµογής της χρηµατοδοτικής στήριξης 

Το 2009, υποβλήθηκε στην Επιτροπή ένα έγγραφο στρατηγικής αιτιολόγησης. Στο εν λόγω 
έγγραφο υπήρχε εκτενής ανάλυση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 
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5.1.1. Παροπλισµός: 

Ο παροπλισµός πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα της παράτασης της κοινοτικής 
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς τη Βουλγαρία. Η προπαρασκευαστική εργασία παροπλισµού 
σηµειώνει µεγάλη πρόοδο στην αξιοποίηση των κοινοτικών κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα 
µέχρι το 2009. Για την οριστικοποίηση του προπαρασκευαστικού σταδίου και για την έναρξη 
των πραγµατικών εργασιών αποξήλωσης απαιτείται περαιτέρω χρηµατοδοτική στήριξη για 
την περίοδο 2010 - 2013, δεδοµένου του µεγέθους των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Η αδιάκοπη συνέχεια του παροπλισµού είναι σηµαντική για την εγγύηση εγκεκριµένων 
επιπέδων ασφαλείας, τη διατήρηση της τρέχουσας εµπειρογνωµοσύνης η οποία είναι 
διαθέσιµη στο σταθµό και για την αποφυγή δηµιουργίας κοινωνικο-οικονοµικού 
προβλήµατος λόγω της αύξησης ανεργίας (κατά την τρέχουσα περίοδο 715 µέλη προσωπικού 
απασχολούνται σε εργασίες παροπλισµού). 

Η παράταση της χρηµατοδοτικής στήριξης θα εξασφαλίσει τη συνέχιση του ασφαλούς 
παροπλισµού. Η στήριξη θα αφιερωθεί στα ακόλουθα επιµέρους αντικείµενα: 

(1) ∆ιαχείριση έργου, µηχανολογική και τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του προγράµµατος παροπλισµού. 

(2) Η παροχή µισθών 715 εµπειρογνωµόνων στον πυρηνικό σταθµό Kozloduy 
(εκµετάλλευση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση έργου) στο Kozloduy, οι 
οποίοι εργάζονται για τον παροπλισµό των µονάδων 1-4. Η ενεργή συµµετοχή του 
προσωπικού του σταθµού µειώνει την ανάγκη για εξωτερικούς οργανισµούς και 
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους παροπλισµού. 

(3) Συνεισφορά στην κατασκευή της Εθνικής Εγκατάστασης ∆ιάθεσης Ραδιενεργών 
Αποβλήτων, η οποία είναι πολύ σηµαντική για την υλοποίηση του προγράµµατος 
παροπλισµού. 

(4) Υποδοµή χώρου και επεξεργασία αποβλήτων που αποτελούν αντικείµενο 
αποξήλωσης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσθετης πίστωσης για έργα τα οποία 
βρίσκονται ήδη στη διαδικασία υποβολής προσφορών. 

5.1.2. Μέτρα µετρίασης επιπτώσεων στον τοµέα της ενέργειας 

Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις πραγµατικές ανάγκες, οι προτεραιότητες του µη 
πυρηνικού τοµέα θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν µε σκοπό την αντιµετώπιση των 
βασικών ζητηµάτων βελτίωσης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού 
εφοδιασµού, της ποικιλοµορφίας της ενεργειακής κατανάλωσης, της ενεργειακής απόδοσης και 
της µείωσης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Η επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων, ως µελλοντικά µέτρα για τη µείωση των 
επιπτώσεων του πρόωρου κλεισίµατος, απαιτεί την καταβολή έντονων προσπαθειών για την 
παροχή των απαραίτητων ανασυγκροτήσεων, µέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
εκσυγχρονισµού και ποικιλοµορφίας των ενεργειακών τοµέων. Οι εν λόγω προτεραιότητες 
αντικατοπτρίζονται στην ενεργειακή στρατηγική της Βουλγαρίας, η οποία συντάχθηκε το 
Νοέµβριο του 2008, κατόπιν της ανάπτυξης της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. 

6. Υλοποίηση 
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Η συγκεκριµένη γραµµή προϋπολογισµού, 060505, έχει δηµιουργηθεί και χρησιµοποιείται 
για τη χρηµατοδότηση των διεθνών προγραµµάτων στήριξης παροπλισµού στο πλαίσιο της 
δηµοσιονοµικής προοπτικής για την περίοδο 2007-2013, και συγκεκριµένα µέχρι το 2009 για 
τη Βουλγαρία. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την περίοδο 2010-2013 για τη Βουλγαρία θα 
πρέπει επίσης να συµβαδίζει µε αυτήν τη γραµµή προϋπολογισµού. Εποµένως, τα επιπλέον 
300 εκατ. ευρώ θα πρέπει να διατεθούν για τη γραµµή προϋπολογισµού 060505. 

Η συνέχιση της τρέχουσας πορείας υλοποίησης της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 
θα οδηγήσει σε επιπλέον κοινοτική συνεισφορά στο KIDSF, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑΑ. 

Λεπτοµερείς διαδικασίες για την υλοποίηση της πρόσθετης στήριξης προς τη Βουλγαρία για 
την περίοδο 2010 – 2013 θα ευθυγραµµιστούν µε τις διαδικασίες για τη στήριξη της 
Λιθουανίας και της Σλοβακίας. Η απόφαση της Επιτροπής περί διαδικασιών (C(2007)5538) 
θα τροποποιηθεί αναλόγως. 

Όπως και στο πλαίσιο της τρέχουσας στήριξης, η δέσµευση της πρόσθετης στήριξης θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω µιας ετήσιας απόφασης της Επιτροπής περί χρηµατοδοτήσεων 
καθορίζοντας το ποσό της ετήσιας συνεισφοράς καθώς και τους στόχους της χρήσης των 
κεφαλαίων που αναφέρονται λεπτοµερώς στο ετησίως επικαιροποιηµένο έγγραφο 
συνδυασµένου προγραµµατισµού το οποίο παρατίθεται σε παράρτηµα της απόφασης της 
Επιτροπής περί χρηµατοδοτήσεων. 

7. Νοµική βάση 

Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, το άρθρο 30 της πράξης προσχώρησης του 2005 
αναφέρεται µόνο στην περίοδο 2007-2009. Στην πράξη δεν προβλέπεται συγκεκριµένη 
νοµική βάση για τη Βουλγαρία για συνέχιση της στήριξης πέραν του 2009, όπως στην 
περίπτωση της Λιθουανίας. Η συνθήκη προσχώρησης και το άρθρο 30 της πράξης 
προσχώρησης δεν µπορούν εποµένως να αποτελέσουν κατάλληλη νοµική βάση για χορήγηση 
περαιτέρω χρηµατοδότησης πέραν του 2009. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη νοµική βάση είναι 
το άρθρο 203 της συνθήκης Ευρατόµ. Η ίδια βάση έχει χρησιµοποιηθεί για την πρόσθετη 
κοινοτική ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε στη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας στο πλαίσιο της 
τρέχουσας δηµοσιονοµικής προοπτικής. Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «αν ενέργεια της 
Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την πραγµατοποίηση ενός από τους στόχους της στο 
πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη 
οι προς το σκοπό αυτόν απαιτούµενες εξουσίες, το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει οµοφώνως τις κατάλληλες 
διατάξεις». 

8. Συµπέρασµα 

Η χρηµατοδότηση του παροπλισµού των πυρηνικών εγκαταστάσεων, που αποτέλεσαν 
αντικείµενο δεσµεύσεων για πρόωρο κλείσιµο, αποτέλεσε πολύ σηµαντικό αντικείµενο κατά 
τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δέχθηκε να 
κλείσει τέσσερις µονάδες του σταθµού Kozloduy. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πλευράς της, 
εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς αυτή, µε τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για την 
υποστήριξη του παροπλισµού. Η Ένωση ήδη τήρησε τις δεσµεύσεις της για την περίοδο 
2007-2009. Ωστόσο, οι πραγµατικές ανάγκες και οι επιπτώσεις του πρόωρου κλεισίµατος των 
µονάδων του σταθµού Kozloduy αποκάλυψαν πρόσφατα ότι είναι πλέον απαραίτητο να 
θεσπιστούν τα µέσα στήριξης της Βουλγαρίας για το υπόλοιπο µέρος των παρόντων 
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δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο 2010-2013. Η Βουλγαρία έχει ζητήσει αυτήν 
την περαιτέρω στήριξη από το 2005. 

Βάσει των ανωτέρω, το Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει τη συνηµµένη πρόταση κανονισµού. 
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2009/0172 (CNS) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας για τον παροπλισµό των µονάδων 
1 έως 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy στη Βουλγαρία 

 
«Πρόγραµµα Kozloduy» 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 
203, 

το αίτηµα της Βουλγαρίας για περαιτέρω χρηµατοδότηση, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Βουλγαρία δεσµεύθηκε να κλείσει τις µονάδες 1 και 2 και τις µονάδες 3 και 4 του 
πυρηνικού σταθµού Kozloduy έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 και τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 
αντίστοιχα, και να προβεί στο συνακόλουθο παροπλισµό των εν λόγω µονάδων. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη βούλησή της να εξακολουθήσει να παρέχει, έως το 2009, 
οικονοµική βοήθεια ως παράταση της προενταξιακής βοήθειας που προγραµµατίζεται στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Phare προς υποστήριξη των προσπαθειών παροπλισµού που 
ανέλαβε η Βουλγαρία. 

(2) Η συνθήκη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση του 2005, και ιδίως το άρθρο 30 της πράξης περί των όρων 
προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των προσαρµογών 
των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέσπισε, λαµβάνοντας 
υπόψη τη δέσµευση της Βουλγαρίας να κλείσει τη µονάδα 3 και τη µονάδα 4 του 
πυρηνικού σταθµού Kozloduy, πρόγραµµα ενίσχυσης (εφεξής αναφερόµενο ως 
«Πρόγραµµα Kozloduy») µε προϋπολογισµό 210 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2009. 
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(3) ∆ιεθνή ταµεία παροπλισµού, τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), λειτουργούν επί σειρά ετών. Η Κοινότητα 
καταβάλλει τη µεγαλύτερη συνεισφορά στα εν λόγω ταµεία. 

(4) Η Ένωση αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται και την καλή πρόοδο που 
σηµειώθηκε από τη Βουλγαρία στο στάδιο προετοιµασίας παροπλισµού του 
προγράµµατος Kozloduy χρησιµοποιώντας κοινοτικά κεφάλαια που είναι διαθέσιµα µέχρι 
το 2009, καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω χρηµατοδοτική στήριξη πέραν του 2009, 
προκειµένου να συνεχιστεί η πρόοδος µε τις πραγµατικές εργασίες αποξήλωσης. 

(5) Η χρήση ιδίων πόρων του πυρηνικού σταθµού Kozloduy είναι εξίσου σηµαντική, καθώς 
αυτό συµβάλλει στη διαθεσιµότητα της απαραίτητης εµπειρογνωµοσύνης και παράλληλα 
µετριάζει τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις του πρόωρου κλεισίµατος µέσω της 
συνεχούς απασχόλησης του προσωπικού του πυρηνικού σταθµού που έκλεισε. Εποµένως, 
η συνεχής χρηµατοδοτική στήριξη είναι σηµαντική για τη διατήρηση του απαιτούµενου 
προτύπου ασφαλείας. 

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη για χρηµατοδοτική στήριξη για να σηµειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος στη µείωση των µέτρων στον τοµέα της ενέργειας, δεδοµένου του 
βαθµού απώλειας παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του κλεισίµατος των πυρηνικών 
µονάδων και του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του εφοδιασµού στην περιφέρεια. 

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό προϋπολογισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση του παροπλισµού του 
πυρηνικού σταθµού Kozloduy κατά την περίοδο 2010-2013. 

(8) Οι πιστώσεις του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον παροπλισµό 
δεν θα πρέπει να επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων 
που εφοδιάζουν την αγορά της Ένωσης µε ενέργεια. Οι εν λόγω πιστώσεις θα πρέπει 
επίσης να χρησιµοποιούνται και για τη χρηµατοδότηση µέτρων για την αντιστάθµιση της 
απώλειας παραγωγικής ικανότητας, σύµφωνα µε το κεκτηµένο. 

(9) Η χρηµατοδοτική συνδροµή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται ως κοινοτική 
συνεισφορά στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Kozloduy, το οποίο 
διαχειρίζεται η ΕΤΑΑ. 

(10) Στα καθήκοντα της ΕΤΑΑ περιλαµβάνεται η διαχείριση των δηµόσιων κονδυλίων που 
διατίθενται για τα προγράµµατα παροπλισµού πυρηνικών σταθµών και η παρακολούθηση 
της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των εν λόγω προγραµµάτων µε σκοπό τη βέλτιστη 
χρήση των δηµόσιων κονδυλίων. Επιπλέον, η ΕΤΑΑ εκτελεί τα δηµοσιονοµικά 
καθήκοντα που της ανατίθενται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 
53 παράγραφος 5 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

(11) Για να εξασφαλισθεί η µέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, ο παροπλισµός του πυρηνικού 
σταθµού Kozloduy θα πρέπει να διεξαχθεί προσφεύγοντας στην καλύτερη διαθέσιµη 
τεχνική εµπειρογνωµοσύνη και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των µονάδων που πρόκειται να κλείσουν. 
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(12) Ο παροπλισµός του πυρηνικού σταθµού Kozloduy θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία, και συγκεκριµένα µε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1. 

(13) Ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 38 της διοργανικής 
συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση2, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό για 
ολόκληρη τη διάρκεια του Προγράµµατος Kozloduy, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις 
αρµοδιότητες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, όπως ορίζεται στη συνθήκη 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

(14) Για τη θέσπιση των µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή, η οποία θεσπίζεται 
από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 549/2007 του 
Συµβουλίου3, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το πρόγραµµα που καθορίζει λεπτοµερείς κανόνες για την 
υλοποίηση της οικονοµικής συνεισφοράς της Κοινότητας για την αντιµετώπιση του 
παροπλισµού των µονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίµατός τους στη Βουλγαρία (εφεξής αναφερόµενο ως «πρόγραµµα Kozloduy»). 

Άρθρο 2 
Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραµµα Kozloduy χορηγείται προκειµένου να παρασχεθεί 
χρηµατοδοτική στήριξη στα µέτρα που συνδέονται µε τον παροπλισµό του πυρηνικού σταθµού 
Kozloduy, µέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση σύµφωνα µε το κεκτηµένο και τον 
εκσυγχρονισµό της συµβατικής παραγωγικής ικανότητας προς αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθµού Kozloduy, και σε άλλα µέτρα 
τα οποία απορρέουν από την απόφαση για το κλείσιµο και τον παροπλισµό του εν λόγω σταθµού 
και τα οποία συµβάλλουν στην απαιτούµενη αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική αναβάθµιση και 
στον εκσυγχρονισµό των τοµέων της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ενέργειας στη 
Βουλγαρία, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού και τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία. 

                                                 
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40. 
2 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
3 ΕΕ L 131 της 23.5.2007, σ. 1. 
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Άρθρο 3 

1. Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος Kozloduy κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2013, ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. 

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός 
των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

3. Το ποσό των πιστώσεων που έχουν κατανεµηθεί στο Πρόγραµµα Kozloduy µπορεί να 
αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η 
∆εκεµβρίου 2013, ώστε να λαµβάνεται υπόψη η πορεία της υλοποίησης του 
προγράµµατος και να εξασφαλίζεται ότι ο προγραµµατισµός και η κατανοµή των πόρων 
βασίζονται στις πραγµατικές ανάγκες χρηµατοδότησης και ικανότητες απορρόφησης. 

Άρθρο 4 

Σε παράταση των οριζόµενων στις πράξεις προσχώρησης, για ορισµένα µέτρα, η συνεισφορά 
µπορεί να ανέρχεται έως το 100% των συνολικών δαπανών. Καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να συνεχισθεί η πρακτική της συγχρηµατοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο 
της προενταξιακής βοήθειας και της ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά την περίοδο 2007-2009 για 
την προσπάθεια παροπλισµού της Βουλγαρίας και, κατά περίπτωση, την προσέλκυση 
συγχρηµατοδότησης από άλλες πηγές. 

Άρθρο 5 

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για µέτρα στο πλαίσιο του προγράµµατος Kozloduy 
καταβάλλονται ως κοινοτική συνεισφορά στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του 
Παροπλισµού του Kozloduy, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 53 
παράγραφος 5 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

2. Τα µέτρα στο πλαίσιο του προγράµµατος Kozloduy θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 
8 παράγραφος 2. 

Άρθρο 6 

1. Η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί λογιστικό έλεγχο της χρήσης της ενίσχυσης είτε 
απευθείας µέσω του προσωπικού της είτε µέσω εξωτερικού ειδικευµένου φορέα της 
επιλογής της. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ για τη διάθεση κοινοτικών κεφαλαίων 
στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Kozloduy, και για µία πενταετία 
µετά την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου της ενίσχυσης. Κατά περίπτωση, τα 
πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη λήψη 
αποφάσεων της Επιτροπής για ανάκτηση. 
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2. Το προσωπικό της Επιτροπής και οι εξωτερικοί φορείς που εξουσιοδοτούνται από την 
Επιτροπή διαθέτουν το ενδεδειγµένο δικαίωµα πρόσβασης, ιδιαιτέρως στα γραφεία του 
δικαιούχου και σε όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σε 
ηλεκτρονική µορφή, που απαιτούνται για τη διενέργεια των εν λόγω λογιστικών 
ελέγχων. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, ιδίως το δικαίωµα 
πρόσβασης. 

Επιπλέον, για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας από 
απάτες και άλλες παρατυπίες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Kozloduy σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που 
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες4. 

3. Για την κοινοτική δράση η οποία χρηµατοδοτείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, 
ως «παρατυπία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, για την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, νοείται κάθε 
παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης 
που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα, µε πραγµατικό ή 
ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης, ο γενικός 
προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζεται 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζονται άλλοι διεθνείς 
οργανισµοί για λογαριασµό των Κοινοτήτων. 

4. Οι συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ σχετικά µε τη διάθεση κοινοτικών 
κονδυλίων στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού του Kozloduy προβλέπουν 
κατάλληλα µέτρα προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας από 
απάτες, διαφθορά και λοιπές παρατυπίες και προβλέπουν τη δυνατότητα της Επιτροπής, 
της OLAF και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. 

Άρθρο 7 

Η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και υποβάλλει τακτικά σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάµεση 
αναθεώρηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3. 

                                                 
4 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
5 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
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Άρθρο 8 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή η οποία θεσπίζεται από το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 549/2007 του Συµβουλίου. 

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (Ευρατόµ) 
αριθ. 549/2007. 

Άρθρο 9 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 
µέλος. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Andris PIEBALGS 
 Μέλος της Επιτροπής
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

«Πρόγραµµα Kozloduy» για τον παροπλισµό του πυρηνικού σταθµού Kozloduy (Βουλγαρία) 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τοµέας(-είς) δραστηριότητας και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες): 

Μεταφορές και ενέργεια 

0605 Πυρηνική ενέργεια 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
3.1 Γραµµές προϋπολογισµού [επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές Β.Α)] συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

060505 Πυρηνική ασφάλεια — Μεταβατικά µέτρα (παροπλισµός) 

3.2 ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

2010-2013 

3.3 ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν σειρές, εάν είναι αναγκαίο): 

Γραµµή 
προϋπολογισµού Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 

ΕΖΕΣ 
Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 

060505 ΜΥ∆ ∆Π6 Καµία Καµία Καµία αριθ. 1α 

       

 

                                                 
6 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 
4.1 ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 
4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης Τµήµα 
αριθ. 

 2010 2011 2012 2013 ν +4 ν + 5 και 
επόµενα 

Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες7 

 
 

       

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α 75 75 75 75 0 0 300 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β 0 0 75 75 75 75 300 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς8 
 

   

Τεχνική και 
διοικητική βοήθεια 
(Μ∆Π) 

8.2.4 γ 
0 0 0 0 0 0 0 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ               

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 75 75 75 75 0 0 300 

Πιστώσεις 
πληρωµών 

 β+γ 0 0 75 75 75 75 300 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς9 

 

  

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες 
(Μ∆Π) 

8.2.5 δ 
0,305 0,305 0,305 0,305 0 0 1.220 

∆ιοικητικές δαπάνες, 
εκτός ανθρώπινων 
πόρων και συναφών 
δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο 
ποσό αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 ε 

0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 0 0 0,058 

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της δράσης 

                                                 
7 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
8 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx. 
9 ∆απάνες κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 α+γ
+δ+
ε 

75.319 75.319 75.319 75.319 0 0 301.28 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 β+γ
+δ+
ε 

0,319 0,319 75.319 75.319 75 75 301.28 

 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους οργανισµούς (να 
διευκρινιστεί από ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει εκτίµηση του επιπέδου 
της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές, εάν προβλέπεται η συµµετοχή 
πολλών οργανισµών στη συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδότης 
οργανισµός:  Έτος ν ν + 1 ν + 2 ν + 3 ν + 4 ν+5 και 

επόµενα Σύνολο 

…………………… στ 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ+
δ+ε+
στ 

75.319 75.319 75.319 75.319 0 0 301,28 

 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

* Χρήση του περιθωρίου για το σχετικό τοµέα. Εάν αυτό αποδειχτεί ανεπαρκές για το 
2010, η Επιτροπή θα προτείνει την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της διοργανικής 
συµφωνίας10 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

                                                 
10 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις – οι επιπτώσεις στα έσοδα είναι οι 
ακόλουθες: 

Σηµείωση: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο 
υπολογισµού των επιπτώσεων στα έσοδα πρέπει να περιλαµβάνονται σε ξεχωριστό 
παράρτηµα. 

εκατ. ευρώ (µε 1 δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
από τη 
δράση 

[Έτος 
ν-1] 

[Έτος ν] [ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5]11

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Μεταβολή εσόδων ∆       

(Να αναφερθεί κάθε σχετική γραµµή εσόδων του προϋπολογισµού και να προστεθεί ο 
κατάλληλος αριθµός σειρών στον πίνακα, εάν οι επιπτώσεις αφορούν περισσότερες 
της µιας γραµµές του προϋπολογισµού) 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ: Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης) (περιλαµβανοµένων των 
µονίµων υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλ. λεπτοµέρειες στο 
σηµείο 8.2.1. 

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος ν 

 

ν + 1 

 

ν + 2 

 

ν + 3 

 

ν + 4 

 

ν+5 και 
επόµενα 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να εκτίθενται στην 
αιτιολογική έκθεση. Το παρόν τµήµα του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου πρέπει να 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες: 
5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, η Βουλγαρία δεσµεύθηκε να κλείσει τις 
µονάδες 1 και 2 του πυρηνικού σταθµού το 2002 και τις µονάδες 3 και 4 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 

                                                 
11 Να προστεθούν στήλες ένα είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη. 
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2006 το αργότερο. Οι εν λόγω δεσµεύσεις για κλείσιµο συµπεριλήφθηκαν στο πρωτόκολλο της 
πράξης περί των όρων προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υπενθυµίζεται ότι η ενίσχυση καλύπτει τη διαδικασία παροπλισµού και τις µη πυρηνικές 
επιπτώσεις της. 

Στη µελέτη που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος Phare (η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από τη σύµπραξη ΕΤΑ/Framatome και επιβεβαιώθηκε και από άλλες διεθνείς 
µελέτες), το κόστος του παροπλισµού των µονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy 
(τύπου VVER 440/230) υπολογίστηκε σε περίπου 710 εκατ. ευρώ (τιµές 2000) για το σύνολο 
των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των αποβλήτων, αλλά εξαιρουµένης της 
οριστικής απόθεσης αναλωµένων καυσίµων. Οι αρχές τις Βουλγαρίας υπέβαλλαν πάντα 
υψηλότερες εκτιµήσεις. Πρέπει επίσης να προστεθεί το κόστος το οποίο δεν σχετίζεται µε την 
πυρηνική ενέργεια (παραδείγµατος χάριν, για αντικατάσταση της παραγωγικής ικανότητας και 
για µέτρα που σχετίζονται µε την ασφάλεια του εφοδιασµού), το οποίο συνεπάγεται ο 
παροπλισµός. 

∆εδοµένου του σηµαντικού ύψους χρηµατοδότησης που απαιτείται για τον παροπλισµό των εν 
λόγω εγκαταστάσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε επίσης ότι, για την περίοδο που καλύπτεται 
από την επόµενη δηµοσιονοµική προοπτική, οι συνολικές πιστώσεις θα πρέπει να είναι οι 
ενδεδειγµένες και ο προγραµµατισµός των πόρων αυτών θα πρέπει να βασίζεται στις 
πραγµατικές ανάγκες πληρωµών και την πραγµατική ικανότητα απορρόφησης. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της πρότασης και των 
άλλων δηµοσιονοµικών µέσων, δυνατότητα συνέργειας. 

Η χρηµατοδότηση του παροπλισµού των πυρηνικών εγκαταστάσεων, που αποτέλεσαν 
αντικείµενο δεσµεύσεων για πρόωρο κλείσιµο, αποτέλεσε πολύ σηµαντικό αντικείµενο κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχετικά κράτη 
συµφώνησαν να προβούν σε παύση λειτουργίας ορισµένων αντιδραστήρων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από πλευράς της, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς αυτά, µε τη χορήγηση 
χρηµατοδοτικής συνδροµής για την υποστήριξη του παροπλισµού. Η ΕΕ ήδη τήρησε τις 
δεσµεύσεις της για την περίοδο 2007-09. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν τα απαραίτητα 
µέσα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της 
δηµοσιονοµικής προοπτικής για την περίοδο 2010-13. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της 
∆Β∆ 

Στόχος: 

Χρηµατοδότηση του παροπλισµού του πυρηνικού σταθµού Kozloduy – µονάδες 1 έως 4, και 
ενεργειακά µέτρα ως συνέπεια του κλεισίµατος 

Οι πιστώσεις που διατέθηκαν στο πρόγραµµα Kozloduy θα χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση διαφόρων µέτρων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του 
πρωτοκόλλου της συνθήκης προσχώρησης. 
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Θα δοθεί προτεραιότητα στις πραγµατικές εργασίες παροπλισµού, προκειµένου να εξασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, σε µέτρα για τον εκσυγχρονισµό συµβατικών ικανοτήτων παραγωγής 
ενέργειας, για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας µέσω της σύνδεσης µε διευρωπαϊκά 
δίκτυα, και σε µέτρα για την παροχή βοήθειας στο προσωπικό του σταθµού ώστε να διατηρηθεί 
υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας στο σταθµό µε την προοπτική του κλεισίµατος και κατά 
τη διάρκεια του παροπλισµού των αντιδραστήρων. 

Αποτέλεσµα: 

Η παύση λειτουργίας των αντιδραστήρων 1 έως 4 και η έναρξη του παροπλισµού του πυρηνικού 
σταθµού 

∆είκτης: 

Οι δείκτες παρακολούθησης θα περιλαµβάνουν, συγκεκριµένα: 

• Το πραγµατικό κλείσιµο µέχρι τις προγραµµατισµένες προθεσµίες των σχετικών 
αντιδραστήρων, δηλαδή των µονάδων 1 και 2 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2002, και των µονάδων 3 και 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 

• ∆ιαθεσιµότητα ετήσιων σχέδια χρηµατοδότησης βάσει εκθέσεων προόδου 

• Κατάρτιση συµφωνιών επιδότησης µε την ΕΤΑΑ 

• Κατάρτιση λεπτοµερών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων 
κόστους 

• Τακτική υποβολή εκθέσεων 

• Έναρξη του παροπλισµού σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική παροπλισµού 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους12 που επιλέχθηκε(-αν) για την υλοποίηση της 
δράσης. 

 Κεντρική διαχείριση 

 απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

  εκτελεστικούς οργανισµούς, 

                                                 
12 Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας µέθοδοι, να δοθούν συµπληρωµατικές διευκρινήσεις στο τµήµα 

«Σχετικές παρατηρήσεις» του παρόντος σηµείου. 
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  οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, σύµφωνα µε το άρθρο 185 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού, 

  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας 
υπηρεσίας. 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 

Σχετικές παρατηρήσεις: Οι πιστώσεις µπορούν να διατεθούν ως κοινοτική συνεισφορά στο 
∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του Παροπλισµού, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Παρακολούθηση δύο φορές το χρόνο 

6.2 Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγησης 

Έχει πραγµατοποιηθεί εκ των προτέρων αξιολόγηση µε χρήση ιδίων πόρων. 

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα από 
ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

Μετά την ενδιάµεση αξιολόγηση των προγραµµάτων Ignalina και Bohunice, καταρτίστηκε µια 
στρατηγική για την υλοποίηση των προγραµµάτων παροπλισµού. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Μεσοπρόθεσµη ενδιάµεση αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Η Επιτροπή µπορεί να πραγµατοποιεί λογιστικό έλεγχο της χρήσης της επιδότησης είτε 
απευθείας µέσω του προσωπικού της είτε µέσω εξωτερικού ειδικευµένου φορέα της επιλογής 
της. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συµφωνίας και µία 
πενταετία µετά την ηµεροµηνία καταβολής του υπόλοιπου της επιδότησης. Κατά περίπτωση, τα 
πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη λήψη αποφάσεων της 
Επιτροπής για ανάκτηση. 
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Το προσωπικό της Επιτροπής και οι εξωτερικοί φορείς που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή 
πρέπει να διαθέτουν το ενδεδειγµένο δικαίωµα πρόσβασης στα γραφεία του δικαιούχου και σε 
όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, που 
απαιτούνται για τη διενέργεια των εν λόγω λογιστικών ελέγχων. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, ιδίως το δικαίωµα πρόσβασης. 

Επιπλέον, για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από 
απάτες και άλλες παρατυπίες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 
δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο αυτού του 
προγράµµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου13. 

Για την κοινοτική δράση η οποία χρηµατοδοτείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ως 
«παρατυπία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2988/95 του Συµβουλίου, νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε 
αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού 
φορέα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα να ζηµιωθεί, λόγω αδικαιολόγητης δαπάνης, ο 
γενικός προϋπολογισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή προϋπολογισµοί τους οποίους 
διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ή προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζονται άλλοι 
διεθνείς οργανισµοί για λογαριασµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης σχετικά µε τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων στο ∆ιεθνές Ταµείο Στήριξης του 
Παροπλισµού προβλέπουν κατάλληλα µέτρα προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας από απάτες, διαφθορά και λοιπές παρατυπίες και προβλέπουν τη δυνατότητα της 
Επιτροπής, της OLAF και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. 

                                                 
13 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 
8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 και 
επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, δράσεων 
και υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιήσ
εων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολι
κό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 114 

KOZLODUY 

   75  75  75  75  0  0  300 

∆ράση 1….                 

Υλοποίηση 1                 

Υλοποίηση 2                 

∆ράση 2….                 

Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο Στόχος 
1 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2… 

                

∆ράση 1….                 

Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο Στόχος 
2 

                

                                                 
14 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.3. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. ν 

                

Υποσύνολο Στόχος 
ν 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

   75  75  75  75  0  0  300 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους ή/και 
συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 

A*/
AD 

2 2 2 2 0 0 Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 
υπάλληλοι15 
(XX 01 01) B*, 

C*/
AST 

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 

Προσωπικό16 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 02 

      

Λοιπό προσωπικό17 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 

 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Ετήσιος προγραµµατισµός 

Τακτική παρακολούθηση 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας πηγές ανθρώπινων πόρων, να διευκρινιστεί ο αριθµός 
θέσεων που προέρχεται από κάθε πηγή). 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 
(Ετήσια Στρατηγική Πολιτική/Προσχέδιο Προϋπολογισµού) για το έτος ν 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

                                                 
15 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
16 Το κόστος του οποίου ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
17 Το κόστος του οποίου περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν, αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτος 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 
 (XX 01 04/05 – ∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) 

Έτος ν Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος ν+5 
και επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ

1. Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (περιλαµβανοµένων 
των σχετικών δαπανών 
προσωπικού) 

       

Εκτελεστικοί οργανισµοί18        

Άλλη τεχνική και διοικητική 
βοήθεια 

       

- Εσωτερική (intra muros)         

- Εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας 

       

 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων 
Έτος ν Έτος 

ν+1 
Έτος 
ν+2 

Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 

και επόµενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι (XX 
01 01) 

0.305 0.305 0.305 0.305 0 

 

0 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από 
το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 

      

                                                 
18 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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υπάλληλοι, αποσπασµένοι εθνικοί 
υπάλληλοι, συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους 
πόρους και συναφείς δαπάνες (ΜΗ 

περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0.305 0.305 0.305 0.305 0 0 

 

Υπολογισµός – Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

2.5 ΙΠΑ * 122 000 = 305 000 

Υπολογισµός – Προσωπικό που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του άρθρου XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 
εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 

Έτος ν Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος ν+5 

και 
επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ

XX 01 02 11 01 – Αποστολές 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 0 0 0,058 

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις        

XX 01 02 11 03 - Επιτροπές19        

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήµατα        

2. Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3. Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

       

                                                 
19 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 
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Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται στο 
ποσό αναφοράς) 

0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 0 0 0,058 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

4 αποστολές το χρόνο για 2 άτοµα (1.000 ευρώ ανά αποστολή) 

2 αποστολές το χρόνο στην ΕΤΑΑ για 4 άτοµα (800 ευρώ ανά αποστολή) 

Σύνολο 14.400 ευρώ 




