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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία ανέλαβαν τη δέσµευση να κλείσουν και στη 
συνέχεια να παροπλίσουν αντίστοιχα τις µονάδες 1 έως 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy, 
τις µονάδες 1 και 2 του σταθµού Ignalina και τις µονάδες 1 και 2 του σταθµού Bohunice V1 
έως µια από κοινού συµφωνηθείσα ηµεροµηνία. Το πρόωρο αυτό κλείσιµο αντιπροσώπευε 
µια εξαιρετική οικονοµική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη, η οποία δεν ήταν ανάλογη µε την 
οικονοµική αντοχή των οικείων χωρών. Σε αναγνώριση του γεγονότος αυτού και ως πράξη 
αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε να συνεχίσει να παρέχει πρόσθετη 
χρηµατοδοτική ενίσχυση για τον παροπλισµό των αντιδραστήρων αυτών, στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και Bohunice, αντίστοιχα. Η δέσµευση των τριών κρατών 
µελών όσον αφορά το κλείσιµο των σταθµών, καθώς και η δέσµευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να παράσχει χρηµατοδοτική στήριξη, προβλεπόταν στις αντίστοιχες συνθήκες 
προσχώρησης. 

Η συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρία κράτη µέλη έως 
τα τέλη του 2013 προβλέπει 2 847,8 εκατ. ευρώ (1 367 εκατ. ευρώ για τη Λιθουανία, 613 
εκατ. ευρώ για τη Σλοβακία και 867,8 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία). 

Και τα τρία κράτη µέλη έχουν τηρήσει τις δεσµεύσεις της συνθήκης προσχώρησης όσον 
αφορά το άµεσο κλείσιµο των αντιδραστήρων τους. Μετά το κλείσιµο όλων των υπόψη 
πυρηνικών σταθµών, όλες οι δικαιούχοι χώρες δεσµεύθηκαν να προχωρήσουν στην 
εφαρµογή του σχεδίου παροπλισµού τους και, όπου ήταν τεχνικώς εφικτό, πραγµατοποιήθηκε 
αφαίρεση των καυσίµων από τον αντιδραστήρα ως ένα πρώτο σηµαντικό βήµα για το 
οριστικό κλείσιµο και τον παροπλισµό των πυρηνικών σταθµών. Οι εγκαταστάσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη της διαδικασίας παροπλισµού είναι υπό κατασκευή. Η 
προετοιµασία των εγγράφων αδειοδότησης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
αποξήλωση, ως αναπόσπαστο µέρος του παροπλισµού, βρίσκονται υπό εξέλιξη. Το νοµικό 
πλαίσιο και οι δοµές διαχείρισης των χωρών βρίσκονται σε διαδικασία προσαρµογής, 
προκειµένου να λάβουν υπόψη τη µεταβολή από µια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε έναν οργανισµό ασφαλούς παροπλισµού. Οι πρώτες εργασίες αποξήλωσης των 
µη ενεργών εγκαταστάσεων έχουν ξεκινήσει. Όπου απαιτείται, κατασκευάζονται σηµαντικές 
εγκαταστάσεις για την επεξεργασία και την αποθήκευση των ραδιενεργών αποβλήτων και 
των αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων. 

Ο ενεργειακός τοµέας έλαβε χρηµατοδότηση για τα µέτρα που είναι πλήρως σύµφωνα µε την 
ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία έργα 
ενεργειακής απόδοσης, οι συµβατικές παραγωγικές ικανότητες αναβαθµίστηκαν 
περιβαλλοντικά, νέες ικανότητες βρίσκονται υπό κατασκευή και η προσαρµογή της υποδοµής 
του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπό εκτέλεση. Σε κανένα από τα τρία κράτη µέλη το 
κλείσιµο των µονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων δεν προκάλεσε διακοπή στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Ούτε και η σοβαρή κρίση του φυσικού αερίου στις αρχές του 2009 δεν 
οδήγησε σε νέο άνοιγµα των κλειστών µονάδων αντιδραστήρων, αν και εκφράστηκε η 
πρόθεση αυτή σε πολιτικό επίπεδο. 

Η τρέχουσα χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση έχει µετριάσει αποτελεσµατικά τις 
οικονοµικές συνέπειες του πρόωρου κλεισίµατος και έχει εξασφαλίσει σηµαντική πρόοδο 
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όσον αφορά τον παροπλισµό (υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων, προετοιµασία για την 
αποσυναρµολόγηση). Ως εκ τούτου, δεν εξετάζεται πλέον περαιτέρω στήριξη από την Ένωση 
για τη λήψη µέτρων άµβλυνσης. Ωστόσο, η διαδικασία παροπλισµού στα τρία κράτη µέλη θα 
συνεχιστεί και πέραν των σηµερινών δηµοσιονοµικών προοπτικών, ενώ πρόκειται να 
υλοποιηθούν σηµαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια. 

Για να καταστεί δυνατός ο ασφαλής παροπλισµός, πρέπει να διατίθενται επαρκείς 
οικονοµικοί πόροι, όταν αυτό είναι απαραίτητο1. Οι επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις για τον 
προγραµµατισµό και το κόστος παροπλισµού που παρασχέθηκαν από τα κράτη µέλη στις 
αρχές του 2011 παρέχουν σαφείς αποδείξεις ότι θα χρειαστούν σηµαντικοί πρόσθετοι 
χρηµατοδοτικοί πόροι προκειµένου να ολοκληρωθεί µε ασφάλεια ο παροπλισµός των 
πυρηνικών σταθµών Kozloduy, Ignalina και Bohunice. 

Για ιστορικούς λόγους, τα τρία κράτη µέλη δεν διαθέτουν τους απαιτούµενους 
χρηµατοδοτικούς πόρους. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι αντιδραστήρες έκλεισαν πριν από το 
αρχικά προβλεπόµενο τέλος της εκ σχεδιασµού διάρκειας ζωής τους και ότι χρειάζονται 
περίπου 25 χρόνια (νοµική υποχρέωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στη Γερµανία) 
λειτουργίας, προκειµένου να συγκεντρωθούν επαρκή κεφάλαια για τον παροπλισµό, δεν ήταν 
δυνατό για τις τρεις χώρες να διαθέσουν επαρκή κεφάλαια. Σήµερα οι διαθέσιµοι πόροι 
εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του ασφαλούς παροπλισµού. 

Η παρούσα πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου προβλέπει την επέκταση της 
χρηµατοδοτικής στήριξης από την Ένωση µε γενικό στόχο να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη 
κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού των µονάδων 1 έως 4 του σταθµού 
Kozloduy, των µονάδων 1 και 2 του σταθµού Ignalina και των µονάδων 1 και 2 του σταθµού 
Bohunice V1, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισµού τους, διατηρώντας παράλληλα 
το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας. 

Η χρηµατοδοτική στήριξη της Ένωσης αποτελεί έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς 
τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. Ωστόσο, η τελική ευθύνη για την πυρηνική 
ασφάλεια εξακολουθεί να ανήκει στα οικεία κράτη µέλη, η οποία συνεπάγεται και την τελική 
ευθύνη για τη χρηµατοδότησή της, καθώς και για τη χρηµατοδότηση του παροπλισµού. 
Οποιαδήποτε αυτού του είδους χρηµατοδότηση από την ΕΕ ή από εθνικούς πόρους συνιστά 
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ πρέπει να 
διενεργείται σε συµµόρφωση µε τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

Αναµένεται από τα τρία κράτη µέλη ότι θα είναι έτοιµα να παράσχουν την απαιτούµενη 
πρόσθετη χρηµατοδότηση για την κάλυψη των υπολοίπων χρηµατοδοτικών αναγκών, ώστε 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση της πρόσθετης στήριξης της 
Ένωσης, καθώς και να εξασφαλιστεί η µετάβαση προς την πλήρη χρηµατοδότηση των 
κρατών µελών για την ολοκλήρωση του ασφαλούς παροπλισµού. Στον προϋπολογισµό της 
ΕΕ θα εγγραφούν νέες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων έως τα τέλη 2017 για το 
πρόγραµµα Bohunice και Ignalina, και έως τα τέλη 2020 για το πρόγραµµα Kozloduy. 
Ωστόσο, µε βάση τις ανωτέρω πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, θα συνεχιστούν για 

                                                 
1 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση οικονοµικών πόρων για τον παροπλισµό πυρηνικών 

εγκαταστάσεων, αναλωµένου καυσίµου και ραδιενεργών αποβλήτων. ΕΕ L 330, 28.11.2006, σ. 31. 
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αρκετά ακόµη έτη πιστώσεις πληρωµών, πιθανότατα τουλάχιστον µέχρι το 2021 για το 
πρόγραµµα Bohunice και Ignalina, και µέχρι το 2024 για το Kozloduy. Τα κονδύλια αυτά θα 
επανεξετασθούν έως τα τέλη 2015 εντός του πλαισίου ενδιάµεσης αξιολόγησης. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

2.1 ∆ιαβούλευση και γνωµοδότηση εµπειρογνωµόνων 

Ο προτεινόµενος κανονισµός βασίζεται σε εκτενείς διαβουλεύσεις µε εµπλεκόµενους 
παράγοντες, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία, και οµάδες 
εµπειρογνωµόνων σε θέµατα παροπλισµού εγκαταστάσεων. Ως πηγές χρησιµοποιήθηκαν τα 
πορίσµατα της έκθεσης πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011 και το 
συµπέρασµα και οι συστάσεις από τον έλεγχο απόδοσης παροπλισµού του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011. 

Οι εισηγήσεις των εµπλεκόµενων παραγόντων έθεσαν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήµατα: 

Υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά την αναγνώριση της ανάγκης για συνέχιση της 
χρηµατοδότησης του παροπλισµού των µονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων και την κάλυψη 
των αναγκών στον τοµέα της ενέργειας µέσω πιο συγκεκριµένων διαύλων χρηµατοδότησης, 
όπως τα διαρθρωτικά ταµεία. 

Οι εµπειρογνώµονες ζήτησαν ένα σταθερό, πλήρες και λεπτοµερές σχέδιο παροπλισµού ως 
βάση για την παροχή της περαιτέρω στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πλήρεις 
εκτιµήσεις κόστους έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του παροπλισµού. Θα πρέπει να 
παρασχεθεί σαφής ένδειξη της εθνικής συγχρηµατοδότησης και του τρόπου διασφάλισης της 
εθνικής χρηµατοδότησης µακροπρόθεσµα. 

Υποστηρίχθηκε ρητώς ο καθορισµός βασικών ορόσηµων, καθώς και η σύνδεση της στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων ορόσηµων µε την υψηλότερη 
προστιθέµενη αξία για την ΕΕ. Οι διαδικασίες συµµόρφωσης και η στενή παρακολούθηση 
του κόστους θα πρέπει να εξεταστούν εξ αρχής. 

Οι συστάσεις από τον έλεγχο απόδοσης παροπλισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση του προτεινόµενου κανονισµού 
και αντικατοπτρίζονται στις διατάξεις της πρότασης, ως εξής: σαφείς καταληκτικές 
ηµεροµηνίες για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η χρηµατοδότηση εξισορρόπησης έως 
την ολοκλήρωση του παροπλισµού πρέπει να παρέχεται από τα αντίστοιχα κράτη µέλη (εκ 
των προτέρων προϋποθέσεις)· σαφής ορισµός των στόχων και των σχετικών δεικτών για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου για την επίτευξη των στόχων· αναθεωρηµένοι 
µηχανισµοί άµεσης ή έµµεσης διαχείρισης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις 
παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχονται στο συνηµµένο 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 

2.2 Εκτίµηση επιπτώσεων 

Ο προτεινόµενος κανονισµός αποτέλεσε αντικείµενο εκτίµησης επιπτώσεων όσον αφορά 
τρεις πιθανές επιλογές πολιτικής: 



 

EL 4   EL 

– βασική επιλογή που συνίσταται σε καµία περαιτέρω στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µετά το 2013· 

– επιλογή διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης µε στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τον παροπλισµό και µέτρα στον ενεργειακό τοµέα ως συνέπεια του κλεισίµατος των 
µονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων· 

– περαιτέρω, αλλά µειωµένη, στήριξη της ΕΕ ειδικά για τον παροπλισµό και µόνο. 

Καµία περαιτέρω στήριξη της ΕΕ σύµφωνα µε τη βασική επιλογή δεν θα σταµατούσε τα 
προγράµµατα παροπλισµού και, κατά συνέπεια, δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πυρηνική 
ασφάλεια. Η επιλογή διατήρησης της υφιστάµενης κατάστασης θα οδηγούσε σε πολύ 
µεγαλύτερη χρηµατοδοτική στήριξη της ΕΕ µε µειωµένη προστιθέµενη αξία. Περαιτέρω 
στήριξη για έργα στον τοµέα της ενέργειας θα οδηγούσε σε στρέβλωση του ανταγωνισµού 
και τα συνεχιζόµενα υψηλά επίπεδα χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ δεν θα αποτελούσαν 
επαρκές κίνητρο για να αναλάβουν τα κράτη µέλη πλήρως την ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του παροπλισµού. 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων από τις τρεις επιλογές, όσον αφορά την επίτευξη του γενικού 
στόχου που επισηµάνθηκε προηγουµένως, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι µόνο η τρίτη 
επιλογή θα επέτρεπε την απρόσκοπτη συνέχιση του παροπλισµού, ώστε να επιτευχθεί µια µη 
αναστρέψιµη κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού, υποστηρίζοντας 
ταυτόχρονα τη µετάβαση προς την πλήρη χρηµατοδότηση των κρατών µελών για την 
ολοκλήρωση του ασφαλούς παροπλισµού. 

2.3 Προστιθέµενη αξία της στήριξης της ΕΕ 

Η ανάγκη για παρέµβαση της Ένωσης οφείλεται στο γεγονός ότι τα απαραίτητα κεφάλαια για 
τη συνέχιση του ασφαλούς παροπλισµού δεν µπορούν να διατεθούν άµεσα µέσω των 
αντίστοιχων εθνικών ταµείων. Συνεπώς, είναι προς το συµφέρον της Ένωσης να παράσχει 
περαιτέρω οικονοµική στήριξη για την απρόσκοπτη συνέχιση του παροπλισµού, προκειµένου 
να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού των 
σχετικών µονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισµού τους, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό θα 
συµβάλει στην παροχή ουσιαστικής και διαρκούς στήριξης για την υγεία των εργαζοµένων 
και του ευρύτερου κοινού, την πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και την επίτευξη 
πραγµατικής προόδου στην πυρηνική ασφάλεια και προστασία. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στην περίπτωση της Λιθουανίας, η συνθήκη προσχώρησης του 2003 προβλέπει ρητά τη 
δυνατότητα περαιτέρω χρηµατοδότησης του παροπλισµού και µετά το 2006. Στην περίπτωση 
της Βουλγαρίας, το άρθρο 30 της πράξης προσχώρησης του 2005 αναφέρεται µόνο στην 
περίοδο 2007-2009. Στην περίπτωση της Σλοβακίας, η συνθήκη προσχώρησης του 2003 
αναφέρεται µόνο στην περίοδο 2004-2006. Η πράξη και η συνθήκη προσχώρησης δεν 
παρέχουν συγκεκριµένη νοµική βάση για τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία για τη συνέχιση της 
χρηµατοδότησης πέραν του 2009/2006, όπως συνέβη 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 
2013. 
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Ως εκ τούτου, η κατάλληλη νοµική βάση είναι το άρθρο 203 της συνθήκης Ευρατόµ. 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, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα». 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει διάφορες απλουστεύσεις: προβλέπεται ένας ενιαίος 
κανονισµός του Συµβουλίου για τη χρηµατοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τη Βουλγαρία, τη 
Λιθουανία και τη Σλοβακία στο πλαίσιο του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020, 
αντί των προηγούµενων τριών ξεχωριστών και ανεξάρτητων κανονισµών. Ο παρών 
κανονισµός δεν προβλέπει καµία εξαίρεση από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Το πρόγραµµα καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισµού 
ανέρχεται σε 552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Το ποσό αυτό είναι σύµφωνο µε την 
πρόταση της Επιτροπής για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020: «Ένας προϋπολογισµός για την Ευρώπη του 2020» 2 . Το ποσό αυτό θα 
κατανεµηθεί µεταξύ των προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και Bohunice ως εξής: 

α) 208 503 000 ευρώ για το πρόγραµµα Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 2020· 

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραµµα Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017· 

γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραµµα Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017. 

Η κατανοµή του συνολικού ποσού µεταξύ των τριών επιµέρους προγραµµάτων λαµβάνει 
υπόψη ότι η Βουλγαρία θα πρέπει να παροπλίσει 4 µονάδες, η Σλοβακία 2 µονάδες και η 
Λιθουανία δύο µονάδες, για τις οποίες δεν υπάρχει εµπειρία παροπλισµού και το είδος και η 
ποσότητα των προς διαχείριση υλικών είναι διαφορετικής τάξης µεγέθους. Η διάρκεια της 
στήριξης βασίζεται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης από την προσχώρηση. Για το 2015 είναι 
προγραµµατισµένη ολοκληρωµένη ανασκόπηση στο πλαίσιο ενδιάµεσης αξιολόγησης. 

Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις παρέχονται στο 
συνηµµένο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Προκειµένου να εκπληρωθεί ο παραπάνω γενικός στόχος, ορίζονται επιµέρους στόχοι µε τους 
αντίστοιχους δείκτες τους για τα προγράµµατα Kolzoduy, Ignalina και Bohunice. 

Ο προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει τις εκ των προϋποθέσεις που η Βουλγαρία, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία θα πρέπει να εκπληρώσουν πριν από την εκταµίευση των 
κονδυλίων του προγράµµατος: 

                                                 
2 COM(2011)500. Το αντίστοιχο ποσό είναι 500 εκατ. ευρώ σε τιµές του 2011. 
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α) συµµόρφωση µε το κεκτηµένο της Ένωσης· ιδίως στον τοµέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/71/Ευρατόµ του 
Συµβουλίου σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και της οδηγίας 2011/70/Ευρατόµ 
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών 
αποβλήτων. 

β) ∆ηµιουργία ενός εθνικού νοµικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη συγκέντρωση των εθνικών χρηµατοδοτικών 
πόρων για την ασφαλή ολοκλήρωση του παροπλισµού. 

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός αναθεωρηµένου αναλυτικού προγράµµατος 
παροπλισµού. 

Η χρηµατοδοτική στήριξη της Ένωσης θα πρέπει να συνδέεται µε την επίτευξη των 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων και να εξαρτάται από αυτήν. Κατά συνέπεια, ο προτεινόµενος 
κανονισµός προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του ποσού των πιστώσεων που θα 
διατεθούν για το πρόγραµµα, καθώς και της κατανοµής µεταξύ των προγραµµάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice, µε βάση τα αποτελέσµατα µιας αξιολόγησης για τη σηµειωθείσα 
πρόοδο του παροπλισµού. 

Η Επιτροπή θα εγκρίνει ετήσιες χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις µέσω ενός κοινού ετήσιου 
προγράµµατος εργασίας για τα προγράµµατα Kozloduy, Ignalina και Bohunice. Μια πράξη 
που ορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης θα πρέπει να διατυπώνει τις πιο επιχειρησιακές 
λεπτοµέρειες για την παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, καθώς και, µεταξύ άλλων, 
τις λεπτοµερείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης. Η πράξη αυτή θα 
πρέπει επιπλέον να περιέχει τα αναθεωρηµένα σχέδια παροπλισµού για τα προγράµµατα 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice, τα οποία θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου και την έγκαιρη επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. 
Αυτό θα επιτρέψει επίσης την πιο αποδοτική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πιθανών 
δυσκολιών που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

2011/0363 (NLE) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε στήριξη της Ένωσης για τα προγράµµατα συνδροµής στον παροπλισµό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, 
και ιδίως το άρθρο 203, 
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3, 

Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τους όρους και τις 
λεπτοµέρειες της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 στη συνέχεια να παροπλίσει τις µονάδες 
αυτές. Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της, η Βουλγαρία έκλεισε το σύνολο των 
µονάδων εντός των αντίστοιχων προθεσµιών. 

(2) Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αριθ. 4 σχετικά µε τον πυρηνικό σταθµό Ignalina στη 
Λιθουανία που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, 
της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της 
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, αναγνωρίζοντας το 2004 
την προθυµία της Ένωσης να παράσχει τη δέουσα πρόσθετη κοινοτική συνδροµή στις 
προσπάθειες, εκ µέρους της Λιθουανίας, παροπλισµού του πυρηνικού σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής Ignalina και προβάλλοντας την έκφραση αυτή αλληλεγγύης, η 
Λιθουανία δεσµεύθηκε να κλείσει τη µονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού Ignalina πριν 
από το 2005, και τη µονάδα 2 του εν λόγω σταθµού το αργότερο πριν από τις 31 
∆εκεµβρίου 2009, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις µονάδες αυτές. Σύµφωνα µε τις 
υποχρεώσεις της, η Λιθουανία έκλεισε το σύνολο των µονάδων εντός των 
αντίστοιχων προθεσµιών. 

(3) Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αριθ. 9 σχετικά µε τις µονάδες 1 και 2 του πυρηνικού 
σταθµού Bohunice V1 στη Σλοβακία που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης 
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, 
της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, η 
Σλοβακία δεσµεύθηκε να κλείσει τη µονάδα 1 και τη µονάδα 2 του πυρηνικού 
σταθµού Bohunice V1 πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 
αντίστοιχα, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις µονάδες αυτές. Σύµφωνα µε τις 
υποχρεώσεις της, η Σλοβακία έκλεισε το σύνολο των µονάδων εντός των αντίστοιχων 
προθεσµιών. 

(4) Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Συνθήκης Προσχώρησης και µε τη στήριξη της 
κοινοτικής συνδροµής, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν τους 
πυρηνικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και σηµείωσαν σηµαντική πρόοδο για τον 
παροπλισµό τους. Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειµένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος των εν εξελίξει διαδικασιών αποξήλωσης µέχρι να επιτευχθεί µια µη 
αναστρέψιµη κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού, διατηρώντας 
παράλληλα τα ύψιστα πρότυπα ασφάλειας. Με βάση τις διαθέσιµες εκτιµήσεις, η 
ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισµού θα χρειαστεί σηµαντικούς πρόσθετους 
χρηµατοδοτικούς πόρους. 

                                                 
3 ΕΕ C, , σ.. 
4 ΕΕ C, , σ.. 
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(5) Η Ένωση έχει δεσµευθεί να βοηθήσει τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία 
να αντιµετωπίσουν την έκτακτη οικονοµική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
διαδικασία παροπλισµού, µε την επιφύλαξη της αρχής ότι η τελική ευθύνη για τον 
παροπλισµό βαρύνει τα οικεία κράτη µέλη. Από την προενταξιακή περίοδο, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία έχουν λάβει σηµαντική χρηµατοδοτική 
στήριξη από την Ένωση, ιδίως µέσω των προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που έχουν θεσπιστεί για την περίοδο 2007-2013. Η χρηµατοδοτική στήριξη 
της Ένωσης στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων θα σταµατήσει το 2013. 

(6) Έπειτα από το αίτηµα της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηµατοδότηση, στην πρόταση της Επιτροπής για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισµός για την Ευρώπη του 2020»5 ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και τον 
παροπλισµό. Από αυτό το ποσό, 500 εκατοµµύρια ευρώ σε τιµές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατοµµύρια ευρώ σε τρέχουσες τιµές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραµµα µε σκοπό την περαιτέρω στήριξη του παροπλισµού των µονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθµού του Bohunice V1, όπως και των µονάδων 1-2 του πυρηνικού 
σταθµού Ignalina στο διάστηµα από το 2014 έως το 2017, και των µονάδων 1-4 του 
πυρηνικού σταθµού Kozloduy στο διάστηµα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράµµατος θα πρέπει να διατεθεί µε 
σταδιακά φθίνοντα τρόπο. 

(7) Η στήριξη που εξετάζεται στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη συνέχιση του παροπλισµού και να επικεντρώνεται σε µέτρα για την 
επίτευξη µιας µη αναστρέψιµης κατάστασης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παροπλισµού, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή προστιθέµενη αξία για την Ένωση, 
καθώς και τη µετάβαση προς τη χρηµατοδότηση των κρατών µελών για την 
ολοκλήρωση του ασφαλούς παροπλισµού. Η τελική ευθύνη για την πυρηνική 
ασφάλεια εξακολουθεί να ανήκει στα εν λόγω κράτη µέλη, η οποία συνεπάγεται και 
την τελική ευθύνη για τη χρηµατοδότησή της, καθώς και για τη χρηµατοδότηση του 
παροπλισµού. Ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν µελλοντικών 
διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες µπορεί να κινηθούν σύµφωνα µε τα 
άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης. 

(8) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν θίγουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που εκπηγάζουν από τις Συνθήκες Προσχώρησης, ειδικότερα τις διατάξεις των 
πρωτοκόλλων που αναφέρονται στα σηµεία 1 έως 3 του προοιµίου. 

(9) Ο παροπλισµός των πυρηνικών σταθµών που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό 
θα πρέπει να διενεργηθεί µε χρήση της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής 
εµπειρογνωµοσύνης και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των µονάδων που θα κλείσουν, προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη 
δυνατή αποδοτικότητα. 

(10) Οι δραστηριότητες που εξετάζονται στον παρόντα κανονισµό και οι εργασίες τις 
οποίες χρηµατοδοτούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το εφαρµοστέο ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο το οποίο διέπει άµεσα ή έµµεσα την εκτέλεση της εργασίας. Ο 

                                                 
5 COM (2011) 500. 
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παροπλισµός των πυρηνικών σταθµών που εξετάζεται στον παρόντα κανονισµό θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια6 
και τη διαχείριση αποβλήτων 7 και για το περιβάλλον8. 

(11) Ο αποτελεσµατικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισµού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέµενη αξία για την Ένωση της χρηµατοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισµού, αν και η τελική ευθύνη για τον παροπλισµό ανήκει στα 
κράτη µέλη. Αυτό περιλαµβάνει την αποτελεσµατική µέτρηση της απόδοσης και την 
αξιολόγηση των διορθωτικών µέτρων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 

(12) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατευθούν µε αναλογικά 
µέτρα σε ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου συµπεριλαµβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισµός και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση του χρηµατοδοτικού κόστους, 
η εσφαλµένη πληρωµή ή η µη ορθή χρήση της χρηµατοδότησης και, αναλόγως, η 
επιβολή κυρώσεων. 

(13) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν και ιδίως των 
προβλέψεων για επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους για τη συνέχιση του ασφαλούς 
παροπλισµού είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται 
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(14) Προκειµένου να διασφαλιστούν οµοιόµορφοι όροι για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον 
αφορά τη θέσπιση ετήσιων προγραµµάτων εργασίας και λεπτοµερών διαδικασιών 
εφαρµογής. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
από την Επιτροπή9. 

(15) Ο κανονισµός (ΕΚ) 1990/2006, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006, για την εφαρµογή του 
πρωτοκόλλου αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της 
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, 
της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε 
το πυρηνικό σταθµό Ignalina της Λιθουανίας «πρόγραµµα Ignalina»10, ο κανονισµός 

                                                 
6 ΕΕ L 172, 2.7.2009, σ.18· Οδηγία 2009/71/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί 

θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. 
7 ΕΕ L 199, 2.8.2011, σ. 48· Οδηγία 2011/70/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 η οποία 

θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωµένων καυσίµων και 
ραδιενεργών αποβλήτων. 

8 Ιδίως η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, σχετικά µε την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων για το περιβάλλον ΕΕ L 175 της 
5.7.1985 σ. 40· οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 (ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 114). 

9 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
10 ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 10. 
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(Ευρατόµ) αριθ. 549/2007, της 14ης Μαΐου 2007, για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
αριθ. 9 για τη µονάδα 1 και τη µονάδα 2 του πυρηνικού σταθµού Bohunice V1 της 
Σλοβακίας, το οποίο προσαρτάται στην πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της 
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της 
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραµµα Bohunice) 11  και ο κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 
647/2010 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά µε τη χρηµατοδοτική 
συνδροµή της Ένωσης για τον παροπλισµό των µονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθµού Kozloduy στη Βουλγαρία (πρόγραµµα Kozloduy)12 πρέπει να καταργηθούν. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το πολυετές πρόγραµµα συνδροµής για τον παροπλισµό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων 2014-2020 («το Πρόγραµµα»), το οποίο ορίζει τους κανόνες για 
την εφαρµογή της χρηµατοδοτικής στήριξης της Ένωσης για τα µέτρα που συνδέονται µε τον 
παροπλισµό των πυρηνικών σταθµών Kozloduy (µονάδες 1 έως 4· πρόγραµµα Kozloduy), 
Ignalina (µονάδες 1 και 2· πρόγραµµα Ignalina) και Bohunice V1 (µονάδες 1 και 2· 
πρόγραµµα Bohunice). 

Άρθρο 2 
Στόχοι 

1. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η συνδροµή προς τα οικεία κράτη µέλη 
ώστε να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παροπλισµού των µονάδων 1 έως 4 του σταθµού Kozloduy, των µονάδων 1 και 2 
του σταθµού Ignalina και των µονάδων 1 και 2 του σταθµού Bohunice V1, σύµφωνα 
µε τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισµού τους, διατηρώντας παράλληλα το ύψιστο 
επίπεδο ασφάλειας. 

2. Εντός των περιόδων χρηµατοδότησης, οι επιµέρους στόχοι των προγραµµάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice είναι οι εξής: 

α) Πρόγραµµα Kozloduy: 

i) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων των µονάδων 1 έως 4 και των 
βοηθητικών κτιρίων, µετρούµενη µε τον αριθµό και το είδος των 
αποξηλωθέντων συστηµάτων· 

ii) αποξήλωση των µεγάλων κατασκευαστικών στοιχείων και µονάδων 
εξοπλισµού στα κτίρια των αντιδραστήρων των µονάδων 1 έως 4, µετρούµενη 
µε τον αριθµό και το είδος των αποξηλωθέντων συστηµάτων και µονάδων 
εξοπλισµού· 

                                                 
11 ΕΕ L 131 της 23.5.2007, σ. 1. 
12 ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 9. 
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iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισµού, σύµφωνα µε 
λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, µετρούµενη µε την ποσότητα και 
το είδος των συσκευασµένων αποβλήτων· 

β) Πρόγραµµα Ignalina: 

i) αφαίρεση καυσίµων από τον πυρήνα του αντιδραστήρα της µονάδας 2 
και από τις δεξαµενές καυσίµων της µονάδας 1 και 2 του αντιδραστήρα στη 
µονάδα αποθήκευσης ξηρών αναλωµένων καυσίµων, µετρούµενη µε τον 
αριθµό των εκφορτωθέντων στοιχείων καυσίµου· 

ii) ασφαλής διατήρηση των µονάδων αντιδραστήρων µέχρι την 
ολοκλήρωση της αφαίρεσης καυσίµων, µετρούµενη µε τον αριθµό των 
καταγεγραµµένων περιστατικών· 

iii) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων και άλλων βοηθητικών κτιρίων 
και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισµού, σύµφωνα µε 
λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, µετρούµενη µε τον τύπο και τον 
αριθµό των αποξηλωθέντων βοηθητικών συστηµάτων και την ποσότητα και το 
είδος των συσκευασµένων αποβλήτων· 

γ) Πρόγραµµα Bohunice: 

i) αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων και των βοηθητικών κτιρίων του 
αντιδραστήρα V1, µετρούµενη µε τον αριθµό και το είδος των αποξηλωθέντων 
συστηµάτων· 

ii) αποξήλωση των µεγάλων κατασκευαστικών στοιχείων και µονάδων 
εξοπλισµού στα κτίρια του αντιδραστήρα V1, µετρούµενη µε τον αριθµό και 
το είδος των αποξηλωθέντων συστηµάτων και µονάδων εξοπλισµού· 

iii) ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισµού, σύµφωνα µε 
λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, µετρούµενη µε την ποσότητα και 
το είδος των συσκευασµένων αποβλήτων· 

3. Τα ορόσηµα και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες-στόχοι ορίζονται στην πράξη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. 

Άρθρο 3 
Προϋπολογισµός 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εφαρµογή του προγράµµατος για το διάστηµα 
2014 έως 2020 ανέρχεται σε 552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

 Το ποσό αυτό θα κατανεµηθεί µεταξύ των προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice ως εξής: 

α) 208 503 000 ευρώ για το πρόγραµµα Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 
2020· 

β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραµµα Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017· 
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γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραµµα Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017. 

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εκτέλεση του προγράµµατος και θα αξιολογήσει 
την πρόοδο των προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και Bohunice σε σχέση µε τα 
ορόσηµα και τις ηµεροµηνίες-στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη 
του 2015, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 8. 
Με βάση τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή µπορεί να 
επανεξετάσει το ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για το πρόγραµµα, καθώς και 
την περίοδο προγραµµατισµού και την κατανοµή µεταξύ των προγραµµάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice. 

3. Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα προγράµµατα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice µπορούν επίσης να καλύπτουν έξοδα για τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη 
διαχείριση του προγράµµατος και την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, µελέτες, 
συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, δράσεις ενηµέρωσης και επικοινωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της εταιρικής επικοινωνίας σχετικά µε τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθµό που συνδέονται µε τους 
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού, έξοδα που συνδέονται µε δίκτυα 
πληροφορικής τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών, καθώς και όλα τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής συνδροµής 
που βαρύνουν την Επιτροπή στο πλαίσιο διαχείρισης του προγράµµατος. 

Τα κονδύλια µπορούν επίσης να καλύπτουν τα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδροµής που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η µετάβαση µεταξύ του 
προγράµµατος και των µέτρων που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 1990/2006 του 
Συµβουλίου, τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 549/2007 και τον κανονισµό (Ευρατόµ) 
647/2010 του Συµβουλίου. 

Άρθρο 4 
Εκ των προτέρων όροι 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία θα πρέπει 
να πληρούν τους ακόλουθους εκ των προτέρων όρους: 

α) Συµµόρφωση µε το κεκτηµένο της Ένωσης· ιδίως στον τοµέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/71/Ευρατόµ6 του 
Συµβουλίου σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και της οδηγίας 
2011/70/Ευρατόµ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση αναλωµένων 
καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων6. 

β) ∆ηµιουργία ενός εθνικού νοµικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη συγκέντρωση των εθνικών χρηµατοδοτικών 
πόρων για την ασφαλή ολοκλήρωση του παροπλισµού σύµφωνα µε τους 
εφαρµοστέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός αναθεωρηµένου αναλυτικού προγράµµατος 
παροπλισµού. 

2. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις πληροφορίες που θα παρασχεθούν σχετικά µε την 
εκπλήρωση των εκ των προτέρων όρων κατά την προετοιµασία του ετήσιου 
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προγράµµατος εργασίας 2014, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 
∆ύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος εργασίας, να 
αναστείλει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης µέχρι την 
ικανοποιητική ολοκλήρωση των εκ των προτέρων όρων. 

Άρθρο 5 
Τρόποι εκτέλεσης 

1. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε µία ή περισσότερες από τις µορφές που 
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός] και ιδίως µε τη µορφή επιχορηγήσεων και δηµόσιων συµβάσεων. 

2. Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση της χρηµατοδοτικής συνδροµής της 
Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος στους οργανισµούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

Άρθρο 6 
Ετήσια προγράµµατα εργασίας και διαδικασίες εκτέλεσης 

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για τα προγράµµατα 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, τους σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραµµα χρήσης των 
κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε ετήσιας οικονοµικής δέσµευσης. 

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, λεπτοµερείς διαδικασίες 
εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης µε περισσότερες λεπτοµέρειες για τα 
προγράµµατα Kozloduy, Ignalina και Bohunice τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τις 
δραστηριότητες και τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρηµένα λεπτοµερή σχέδια παροπλισµού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα οποία θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για την 
παρακολούθηση της προόδου και την έγκαιρη επίτευξη των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων.  

3. Τα ετήσια προγράµµατα εργασίας και οι πράξεις οι οποίες καθορίζουν τις 
διαδικασίες εκτέλεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 θα εγκριθούν 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2. 

Άρθρο 7 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή 
προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 
δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, 
σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
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ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. 

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 
δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν 
λάβει πόρους της Ένωσης.  

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, µε στόχο τη 
διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας 
εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία ή 
απόφαση επιχορήγησης ή µε σύµβαση που αφορά χρηµατοδότηση από µέρους της 
Ένωσης. 

 Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συµφωνίες 
συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, στις συµφωνίες και 
αποφάσεις επιχορήγησης και στις συµβάσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF 
εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις. 

Άρθρο 8 
Αξιολόγηση 

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης µε 
αντικείµενο την επίτευξη των στόχων όλων των µέτρων, ως προς τα αποτελέσµατα 
και τις επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την ενωσιακή 
προστιθεµένη αξία τους, προκειµένου να λάβει απόφαση τροποποίησης ή αναστολής 
των µέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια απλοποίησης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι οι στόχοι εξακολουθούν να 
είναι κατάλληλοι. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συνεκτιµώνται στις 
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των µέτρων που έχουν προηγηθεί. 

2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί εκ των υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη και τους δικαιούχους. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την 
αποτελεσµατικότητα και την απόδοση του προγράµµατος και των επιπτώσεών του 
σε σχέση µε τον παροπλισµό. 

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιµάται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί µε βάση τους δείκτες 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
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Άρθρο 9 
Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συστήνεται κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Σε περίπτωση που η γνωµοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί µέσω γραπτής 
διαδικασίας, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσµα, όταν, εντός 
της προθεσµίας έκδοσης της γνωµοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της 
επιτροπής ή το ζητήσουν τα µέλη της επιτροπής µε απλή πλειοψηφία. 

Άρθρο 10 
Μεταβατικές διατάξεις 

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της 
ολικής ή µερικής κατάργησης των σχετικών έργων, µέχρι τη λήξη τους, ή της 
χρηµατοδοτικής συνδροµής που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1990/2006 του Συµβουλίου, του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 549/2007 και του κανονισµού 
(Ευρατόµ) 647/2010 του Συµβουλίου, ή οποιουδήποτε άλλου νοµοθετήµατος που διέπει την 
εν λόγω χρηµατοδοτική συνδροµή στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, το οποίο, συνεπώς, εξακολουθεί 
να διέπει τις σχετικές δράσεις µέχρι τη λήξη τους. 

Άρθρο 11 
Κατάργηση 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 του Συµβουλίου, ο κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 
549/2007 και ο κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 647/2010 του Συµβουλίου καταργούνται από την 
1η Ιανουαρίου 2014. 

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος 

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

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

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

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆ 

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.4. Στόχος(οι) 

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης 

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 2.1. ∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

 3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών 
του προϋπολογισµού που επηρεάζονται 

 3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση 

 3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Κανονισµός σχετικά µε τη στήριξη της Ένωσης όσον αφορά τα προγράµµατα ενίσχυσης για 
τον πυρηνικό παροπλισµό στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆13 

32 Σύστηµα 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό 
έργο/προπαρασκευαστική ενέργεια14 

x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά αλλαγή προσανατολισµού δράσης προς νέα δράση 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία 

Τοµέας 1 Ευφυής και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη κατάσταση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού των µονάδων 1 έως 4 του σταθµού Kozloduy, των 
µονάδων 1 και 2 του σταθµού Ignalina και των µονάδων 1 και 2 του σταθµού Bohunice V1, 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισµού τους, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ασφάλειας. 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και συναφής(-είς) δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Οι επιµέρους στόχοι των προγραµµάτων Kozloduy, Ignalina και Bohunice είναι οι εξής: 
Πρόγραµµα Kozloduy: 
- αποξήλωση των χώρων στροβίλου των µονάδων 1 έως 4 και των βοηθητικών κτιρίων· 
- αποξήλωση των µεγάλων κατασκευαστικών στοιχείων και µονάδων εξοπλισµού στα 
κτίρια των αντιδραστήρων των µονάδων 1 έως 4· 

                                                 
13 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
14 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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- ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισµού, σύµφωνα µε λεπτοµερές σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων· 
Πρόγραµµα Ignalina: 
- αφαίρεση καυσίµων από τον πυρήνα του αντιδραστήρα της µονάδας 2 και από τις 
δεξαµενές καυσίµων της µονάδας 1 και 2 του αντιδραστήρα στη µονάδα αποθήκευσης ξηρών 
αναλωµένων καυσίµων· 
- ασφαλής διατήρηση των µονάδων αντιδραστήρων µέχρι την ολοκλήρωση της 
αφαίρεσης καυσίµων· 
- αποξήλωση των βοηθητικών κτιρίων και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του 
παροπλισµού, σύµφωνα µε λεπτοµερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων· 
Πρόγραµµα Bohunice: 
- αποξήλωση των χώρων στροβίλου και των βοηθητικών κτιρίων του αντιδραστήρα V1· 
- αποξήλωση των µεγάλων κατασκευαστικών στοιχείων και µονάδων εξοπλισµού στα 
κτίρια του αντιδραστήρα V1· 
- ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισµού, σύµφωνα µε λεπτοµερές σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων· 
Οικείες δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆ 
32 05 

1.4.3. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχευόµενους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Η επιτυχής εκτέλεση της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης προς τη Βουλγαρία, τη 
Λιθουανία και τη Σλοβακία θα εξασφαλίσει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά τον παροπλισµό 
όλων των σχετικών πυρηνικών µονάδων και στην ασφαλή διαχείριση των αναλωθέντων 
καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων. Θα αποξηλωθούν τα µεγάλα εξαρτήµατα και οι 
µονάδες εξοπλισµού στα κτίρια του αντιδραστήρα, γεγονός το οποίο θα παράσχει ουσιαστική 
και διαρκή στήριξη για την υγεία των εργαζοµένων και του ευρύτερου κοινού, θα αποτρέψει 
την περιβαλλοντική υποβάθµιση και θα εξασφαλίσει πραγµατική πρόοδο στην πυρηνική 
ασφάλεια και προστασία. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεις 

Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη κατάσταση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού των µονάδων 1 έως 
4 του σταθµού Kozloduy, των µονάδων 1 και 2 του 
σταθµού Ignalina και των µονάδων 1 και 2 του σταθµού 
Bohunice V1, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισµού τους, διατηρώντας παράλληλα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. 

∆είκτης αντικτύπου Τρέχουσα κατάσταση Μακροπρόθεσµος στόχος 
και ορόσηµο* 
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Αριθµός µεγάλων 
κατασκευαστικών στοιχείων 
και συστηµάτων που θα 
αποξηλωθούν σε όλους τους 
σχετικούς πυρηνικούς 
αντιδραστήρες, σύµφωνα µε 
τα αντίστοιχα σχέδια 
παροπλισµού. 

 Οι τρέχουσες ηµεροµηνίες 
ολοκλήρωσης παροπλισµού 
των εξής: 
- Μονάδες 1 έως 4 του 
σταθµού Kozloduy: 2030· 
- Μονάδες 1 και 2 του 
σταθµού Ignalina: 2029· 
- Μονάδες 1 και 2 
Bohunice V1: 2025· 

(*) ∆εν υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τους λεπτοµερείς στόχους και τα 
ορόσηµα για το 2020. Θα προσδιοριστούν περαιτέρω, µε βάση τα αναθεωρηµένα σχέδια 
παροπλισµού που θα παρασχεθούν από τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Πρόγραµµα Kozloduy 

∆είκτες αποτελεσµάτων Πιο πρόσφατα γνωστό 
αποτέλεσµα 

Μεσοπρόθεσµος στόχος 
(αποτέλεσµα)* 

Αριθµός και τύπος των 
συστηµάτων που θα 
αποξηλωθούν στον χώρο 
του στροβίλου και τα 
βοηθητικά κτίρια. 

Οι δραστηριότητες 
αποξήλωσης στον χώρο 
στροβίλου 1 και 2 έχουν 
αρχίσει. 

Η αποξήλωση των 
συστηµάτων στους χώρους 
στροβίλου 1 έως 4 θα 
ολοκληρωθεί έως το 2020· 
Η αποξήλωση στα 
βοηθητικά κτίρια έως το 
2015. 

Αριθµός και τύπος των 
συστηµάτων και µεγάλων 
κατασκευαστικών στοιχείων 
που θα αποξηλωθούν στα 
κτίρια του αντιδραστήρα. 

∆εν έχει αρχίσει ακόµα. Αποξήλωση των µονάδων 
εξοπλισµού το 2015· 
Αποξήλωση των µεγάλων 
κατασκευαστικών 
στοιχείων το 2016· 

Ποσότητα και τύπος των 
συσκευασµένων 
αποβλήτων. 

Οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και 
συσκευασίας των 
αποβλήτων βρίσκονται υπό 
κατασκευή. 

Η αφαίρεση, η επεξεργασία 
και η συσκευασία των 
επιχειρησιακών αποβλήτων 
θα ολοκληρωθεί το 2018· 
Η επεξεργασία και 
συσκευασία των 
αποβλήτων παροπλισµού 
θα αρχίσει το 2015· 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Πρόγραµµα Ignalina 

∆είκτες αποτελεσµάτων Πιο πρόσφατα γνωστό 
αποτέλεσµα 

Μεσοπρόθεσµος στόχος 
(αποτέλεσµα)* 

Αριθµός εκφορτωθέντων 
στοιχείων καυσίµου από τη 
µονάδα 2 και τις δεξαµενές 

Αφαίρεση καυσίµων από 
τον πυρήνα του 
αντιδραστήρα της µονάδας 

Η πλήρης αφαίρεση 
καυσίµων και η µεταφορά 
των διατάξεων 
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αναλωµένων καυσίµων.  1, µερική αφαίρεση 
καυσίµων από τον πυρήνα 
του αντιδραστήρα της 
µονάδας 2 στις δεξαµενές 
αναλωµένων καυσίµων· 

αναλωµένων καυσίµων στη 
µονάδα αποθήκευσης 
ξηρών αναλωµένων 
καυσίµων θα ολοκληρωθεί 
έως τα τέλη του 2016· 

Αριθµός καταγεγραµµένων 
συµβάντων.  

Ασφαλής συντήρηση χωρίς 
συµβάντα· 

Κανένα συµβάν έως την 
πλήρη αφαίρεση καυσίµων 
από τις µονάδες 1 και 2. 

Αριθµός και τύπος των 
βοηθητικών συστηµάτων 
που θα αποξηλωθούν και 
ποσότητα και τύπος 
συσκευασθέντων 
αποβλήτων. 

Αποξήλωση συστήµατος 
ψύξης του πυρήνα σε 
καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης της µονάδας 1, 
έναρξη εργασιών 
αποξήλωσης στον χώρο του 
στροβίλου της µονάδας 1· 
Οι εγκαταστάσεις 
διαχείρισης των αποβλήτων 
βρίσκονται υπό κατασκευή· 

Αποξήλωση χώρου 
στροβίλου στη µονάδα 2: 
2017· 
Αποξήλωση κτιρίων αερίου 
και αερισµού: 2014-2015· 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Πρόγραµµα Bohunice 

∆είκτες αποτελεσµάτων Πιο πρόσφατα γνωστό 
αποτέλεσµα 

Μεσοπρόθεσµος στόχος 
(αποτέλεσµα)* 

Αριθµός και τύπος των 
συστηµάτων που θα 
αποξηλωθούν στον χώρο 
στροβίλου V1 και τα 
βοηθητικά κτίρια. 

Η αποξήλωση του χώρου 
στροβίλου V1 έχει αρχίσει· 
Η αποξήλωση των 
εξωτερικών κτιρίων (φάση 
1) έχει αρχίσει· 

Η αποξήλωση του χώρου 
στροβίλου V1 έχει 
ολοκληρωθεί· 
Αφαίρεση συστήµατος στα 
βοηθητικά κτίρια (φάση 2): 
έναρξη 2014· 

Αριθµός και τύπος των 
συστηµάτων και µεγάλων 
κατασκευαστικών στοιχείων 
που θα αποξηλωθούν στα 
κτίρια του αντιδραστήρα 
V1. 

Η απολύµανση των 
πρωτογενών κυκλωµάτων 
στο V1 έχει αρχίσει· 

Αποξήλωση µεγάλων 
κατασκευαστικών 
στοιχείων στο κτίσµα του 
αντιδραστήρα: έναρξη 2015

Ποσότητα και τύπος των 
συσκευασµένων 
αποβλήτων. 

Η διαχείριση αποβλήτων 
παροπλισµού για το στάδιο 
1 έχει αρχίσει· 

Ολοκλήρωση της 
διαχείρισης αποβλήτων 
παροπλισµού για το στάδιο 
2: τέλη 2013-2025· 

(*) Τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά και µόνο. Οι λεπτοµερείς 
µεσοπρόθεσµοι στόχοι θα καθοριστούν περαιτέρω στην πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 του κανονισµού, βάσει των αναθεωρηµένων σχεδίων παροπλισµού που θα 
παρασχεθούν από τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία. 
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1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

Οι διαδικασίες εκτέλεσης πρέπει να αρχίσουν το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και να 
συµπληρώνονται από ετήσια προγράµµατα εργασίας. 

Έως το 2014, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία θα πρέπει να πληρούν τους 
ακόλουθους εκ των προτέρων όρους: 

α) Συµµόρφωση µε το κεκτηµένο της Ένωσης· ιδίως µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόµ του Συµβουλίου σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια και της 
οδηγίας 2011/70/Ευρατόµ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση αναλωµένων καυσίµων 
και ραδιενεργών αποβλήτων. 

β) ∆ηµιουργία ενός εθνικού νοµικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς διατάξεις 
όσον αφορά την έγκαιρη συγκέντρωση των εθνικών χρηµατοδοτικών πόρων για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισµού. 

γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός αναθεωρηµένου αναλυτικού προγράµµατος 
παροπλισµού. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία παρέµβασης της ΕΕ 

Η ανάγκη για παρέµβαση (επικουρικότητα) οφείλεται στο γεγονός ότι τα απαραίτητα 
κεφάλαια για τη συνέχιση του ασφαλούς παροπλισµού δεν µπορούν να διατεθούν µέσω των 
αντίστοιχων εθνικών ταµείων για ιστορικούς λόγους. Σε αντίθεση µε άλλα κράτη µέλη που 
βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση, αλλά χωρίς να έχουν να αντιµετωπίσουν το πρόωρο 
κλείσιµο των µονάδων τους, δεν κατέστη δυνατόν για τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια από τη λειτουργία των µονάδων. 

Συνεπώς, είναι προς το συµφέρον της Ένωσης να παράσχει περαιτέρω οικονοµική στήριξη για 
την απρόσκοπτη συνέχιση του παροπλισµού, προκειµένου να επιτευχθεί µια µη αναστρέψιµη 
κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισµού των σχετικών µονάδων πυρηνικών 
αντιδραστήρων, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια παροπλισµού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό θα συµβάλει στην παροχή ουσιαστικής 
και διαρκούς στήριξης για την υγεία των εργαζοµένων και του ευρύτερου κοινού, την 
πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και την επίτευξη πραγµατικής προόδου στην 
πυρηνική ασφάλεια και προστασία. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε έλεγχο απόδοσης το 2010/2011. Ο παρών 
κανονισµός λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ως εξής: 

∆εν είναι εξασφαλισµένη η πλήρης χρηµατοδότηση και δεν καθορίζεται ανώτατο όριο 
χρηµατοδότησης: 
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- Ο κανονισµός προβλέπει όρους για τη χορήγηση της χρηµατοδοτικής στήριξης της Ένωσης: 
το επωφελούµενο κράτος µέλος οφείλει να δηµιουργήσει ένα εθνικό νοµικό πλαίσιο, το οποίο 
θα προβλέπει επαρκείς διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη συγκέντρωση των εθνικών 
χρηµατοδοτικών πόρων για την ασφαλή ολοκλήρωση του παροπλισµού. 

- Στον κανονισµό ορίζονται σαφείς καταληκτικές ηµεροµηνίες για τη χορήγηση της στήριξης 
της ΕΕ: το 2017 για τη Λιθουανία και τη Σλοβακία και το 2020 για τη Βουλγαρία· 

Καθορισµός στόχων και αποτελεσµατικών δεικτών απόδοσης για την παρακολούθηση και την 
πληροφόρηση σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος· 

- Ο κανονισµός περιέχει γενικούς και ειδικούς στόχους και δείκτες απόδοσης µε πολύ πιο 
λεπτοµερή τρόπο σε σχέση µε προηγούµενους κανονισµούς· 

- Οι δείκτες απόδοσης και οι σαφείς διατάξεις για την παρακολούθηση και την πληροφόρηση 
θα αναλυθούν περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2· 

Να δηµιουργηθεί µια εκτίµηση των αναγκών σχετικά µε την πρόοδο µέχρι σήµερα, µε τις 
δραστηριότητες που εξακολουθούν να εκτελούνται και το συνολικό σχέδιο χρηµατοδότησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των πόρων από διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη 

- Η σύσταση αυτή καλύπτεται από την εκτίµηση επιπτώσεων. 

- Ο λεπτοµερής σχεδιασµός των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω στην πράξη για τον καθορισµό των διαδικασιών εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2· 

- Για καθέναν από τους σχετικούς πυρηνικούς σταθµούς, τα αντίστοιχα κράτη µέλη θα 
παράσχουν στην Επιτροπή ένα λεπτοµερές αναθεωρηµένο σχέδιο παροπλισµού 

Εκ των προτέρων αξιολόγηση για την περαιτέρω στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του επόµενου 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου: 

- Η απαιτούµενη εκ των προτέρων αξιολόγηση καλύπτεται από την εκτίµηση επιπτώσεων. 
Παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. 

- Η πράξη που καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 θα περιέχει περαιτέρω λεπτοµέρειες. 

Αριθµός των επιπέδων διοίκησης και επιµερισµός ευθυνών· 

- Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου διαχείρισης και του εξουσιοδοτηµένου οργάνου θα 
αποφασιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο, έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση των πλέον 
κατάλληλων επιλογών· 

- Οι ρόλοι και οι ευθύνες θα αναπτυχθούν περαιτέρω στην πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ως συνέχεια της 
τρέχουσας απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τις διαδικασίες. Και στα τρία προγράµµατα, 
το επωφελούµενο κράτος µέλους έχει έναν σαφώς προσδιορισµένο ρόλο ως συντονιστής του 
προγράµµατος· 

Αξιολόγηση της χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά ταµεία: 
- Η χρήση των διαρθρωτικών ταµείων συζητήθηκε στην εκτίµηση επιπτώσεων και 
αποκλείστηκε ως µηχανισµός παροχής της στήριξης της ΕΕ για τον παροπλισµό· 
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Η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούλιο του 2011 την έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση της χρήσης της χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ 
προς τα τρία κράτη µέλη. Η εµπειρία από τη δεκαετή εκτέλεση της στήριξης λήφθηκε επίσης 
υπόψη για την προετοιµασία της πρότασης σχετικά µε τη στήριξη της ΕΕ µετά το 2013, για 
τον επαναπροσδιορισµό των στόχων και των δεικτών και για την περαιτέρω βελτίωση των 
διαδικασιών εκτέλεσης. Η περαιτέρω επιλογή ενός κατάλληλου µηχανισµού εκτέλεσης και οι 
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αντιµετωπίσει πιο αποτελεσµατικά τις δυσκολίες που εµφανίζονται στην 
εκτέλεση των έργων από τα επωφελούµενα κράτη µέλη. 

1.5.4. Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής για το επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τα τρία 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς δικαιούχους των 
διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει συνεχή 
στήριξη για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών του παροπλισµού. 
Επιπλέον, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» που προτείνει η Επιτροπή θα 
δηµιουργήσει σηµαντικές ευκαιρίες για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των 
υποδοµών στον τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

x Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας 

– x Πρόταση/πρωτοβουλία που θα ισχύει από το 2014 έως το 2020 

– x ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις από το 2014 έως το 2025 (από το 2021 έως το 2025 µόνο 
για τις πιστώσεις πληρωµών) 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης15 

x Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή 

x Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς 

–  οργανισµούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες16 

                                                 
15 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
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– x εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη 
βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη 

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες 

x Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς 

Εάν σηµειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρέχονται λεπτοµέρειες στο τµήµα «Παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις 

Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα, 
σύµφωνα µε το άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός] ή έµµεσα µε την ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο [55 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός]. 

Η επιλογή του τρόπου διαχείρισης και του εξουσιοδοτηµένου οργάνου θα αποφασιστεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο. 

                                                                                                                                                                        
16 Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1. ∆ιατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

Προσδιορίζονται η συχνότητα και οι όροι. 

Οι συνεδριάσεις παρακολούθησης θα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις 
παρακολούθησης θα έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της προόδου του παροπλισµού, καθώς 
και την αναθεώρηση και έγκριση των εκθέσεων παρακολούθησης που έχουν καταρτιστεί από 
τον δικαιούχο της στήριξης της Ένωσης και τα εξουσιοδοτηµένα όργανα πριν από κάθε 
συνεδρίαση. 

Οι λεπτοµερείς κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων θα αναπτυχθούν περαιτέρω 
στην πράξη που καθορίζει τις λεπτοµερείς διαδικασίες εκτέλεσης. 

Η παρακολούθηση των έργων θα συµπληρωθεί από επιτόπιες αποστολές και συνεδριάσεις µε 
άλλους εµπλεκόµενους φορείς (π.χ. υπουργεία).  

Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης µε 
αντικείµενο την επίτευξη των στόχων όλων των µέτρων, ως προς τα αποτελέσµατα και τις 
επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την ενωσιακή προστιθεµένη αξία τους, 
προκειµένου να λάβει απόφαση τροποποίησης ή αναστολής των µέτρων. 

Πραγµατοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και 
τους δικαιούχους. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και την 
απόδοση του προγράµµατος και των επιπτώσεών του σε σχέση µε τον παροπλισµό. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) εντοπιστεί 

Καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου 

Πιθανή κακή διαχείριση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της ΕΕ από τους δικαιούχους 

Κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης 

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου 

Θα πραγµατοποιείται στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος, προκειµένου 
να περιοριστεί ο κίνδυνος καθυστέρησης των έργων. 

Προβλέπονται αξιολογήσεις του προγράµµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του σχεδίου 
κανονισµού· 

Ο κίνδυνος κακής διαχείρισης θα αντιµετωπιστεί µε την επιλογή του κατάλληλου µηχανισµού 
εκτέλεσης. 
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Ο κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης θεωρείται ότι είναι ήσσονος σηµασίας. ∆υνάµει του 
παρόντος κανονισµού δεν θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη µέτρων στον τοµέα της ενέργειας, 
όπου θα µπορούσε να υπάρχει κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης προερχόµενος από άλλα 
χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης. Η στήριξη πυρηνικών έργων αποκλείεται από τη στήριξη 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, οπότε δεν υφίσταται καµία επικάλυψη. Για κάθε 
επιµέρους πρόγραµµα (πρόγραµµα Kozloduy, Ignalina και Bohunce), κάθε επωφελούµενο 
κράτος µέλος ορίζει έναν εθνικό συντονιστή του προγράµµατος µε ευθύνη, µεταξύ άλλων, να 
αποκλείει τη διπλή χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους που διατίθενται για τον παροπλισµό. 

Όσον αφορά τη στρατηγική ελέγχου, θεωρείται ότι το πρόγραµµα δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού θα έχει παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνου µε τη στήριξη της Ένωσης για την 
περίοδο 2007-2013 και θα εφαρµοστεί παρόµοια στρατηγική ελέγχου. Εποµένως, το 
εκτιµώµενο επίπεδο µη συµµόρφωσης αναµένεται να είναι παρόµοιο µε το επίπεδο του 
προγράµµατος στήριξης της Ένωσης για το 2007-2013:  

- Το 2010, ολοκληρώθηκε ένας δηµοσιονοµικός έλεγχος παρακολούθησης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Παρακολούθησης Έργων (ΚΥ∆Ε) στον πυρηνικό σταθµό Ignalina. Ο έλεγχος 
αυτός επιβεβαίωσε τη θεσµική αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο και τον 
∆εκέµβριο του 2008, από την οποία προέκυψε ότι οι εξής βασικοί άξονες είναι σαφώς 
εδραιωµένοι και λειτουργικοί σε ικανοποιητικό βαθµό: προµήθειες, σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, λογιστική, εξωτερικός έλεγχος, δηµόσια πρόσβαση σε πληροφορίες και δηµοσίευση 
των δικαιούχων. Αυτό παρέχει την εύλογη βεβαιότητα ότι η ΚΥ∆Ε πληροί τις απαιτήσεις του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

- Όσον αφορά τα ταµεία που διαχειρίζεται η ΕΤΑΑ, από εξωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο του 
∆ιεθνούς Ταµείου Στήριξης του παροπλισµού του Bohunice προέκυψε ένα οικονοµικό 
σφάλµα που αντιπροσωπεύει περίπου το 0,3% του συνολικού προϋπολογισµού του ταµείου. 
Υποθέτοντας ότι υπάρχει παρόµοιο επίπεδο σφαλµάτων στα άλλα δύο ταµεία παροπλισµού, 
µπορεί να παρασχεθεί εύλογη διαβεβαίωση (παρόµοιοι έλεγχοι προβλέπεται να έχουν 
ξεκινήσει έως τα τέλη του 2011 για τα ∆ιεθνή Ταµεία Στήριξης του Παροπλισµού των 
σταθµών Ignalina και Kozloduy). 

Οι συµφωνίες και οι αποφάσεις για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του 
προγράµµατος θα προβλέπουν την άσκηση εποπτείας και δηµοσιονοµικού ελέγχου από την 
Επιτροπή, ή από τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της, καθώς και τη διενέργεια 
ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και επιτόπιων εξακριβώσεων από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται 
στον 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 παρατυπίες, και στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). 

Όσον αφορά την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών µέσων, οποιαδήποτε συµφωνία µε οντότητα 
στην οποία ανατίθενται καθήκοντα ή µε άλλα ενεχόµενα χρηµατοδοτικά µέσα θα προβλέπει 
ρητά την άσκηση των αρµοδιοτήτων ελέγχου από την Επιτροπή από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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εγγράφων και εγκαταστάσεων, καθώς και πληροφοριών, ακόµη και εάν αυτές είναι 
αποθηκευµένες σε ηλεκτρονικά µέσα, όλων των τρίτων µερών που έλαβαν ενωσιακά 
κονδύλια. 

2.2.3. Φύση και ένταση των ελέγχων 

Σύνοψη των 
ελέγχων 

Ποσό σε 
εκατ. 
ευρώ 

Αριθµός δικαιούχων: 
συναλλαγές (% επί του 

συνόλου) 

Έκταση του 
ελέγχου 

(αξιολόγηση 
από 1 έως 4) 

Κάλυψη 
(% επί της 
αξίας) 

1) συνολική παρακολούθηση 
όλων των έργων: 100% 

1 100 ∆ιαχείριση των 
δράσεων από εκ 
των υστέρων 
αξιολόγηση 
ελέγχων  

8,48** 

2) έλεγχος επιλεγµένων έργων: 
10% 

4 20 

** προσέγγιση µε βάση τον ακόλουθο υπολογισµό 

– 3 δηµοσιονοµικοί έλεγχοι: 3 x 0,1 εκατ. ευρώ (µε βάση το κόστος των δηµοσιονοµικών 
ελέγχων στο πλαίσιο της χρηµατοδοτικής στήριξης της Ένωσης για το 2007-2013)· 

– 2015 και εκ των υστέρων αξιολόγηση: 0,5 εκατ. ευρώ· 

– Εσωτερικός έλεγχος του προγράµµατος από τη Γ∆ Ενέργειας: 0,18 εκατ. ευρώ (0,20 x 
0,127 εκατ. ευρώ ανά έτος επί 7 έτη)· 

– Έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος: 7,5 εκατ. ευρώ = 0,5 x (7+4+4) έτη (0,5 εκατ. ευρώ 
ανά έτος ξεχωριστά για το πρόγραµµα Kozloduy, Ignalina και Bohunice, µε βάση τα µέσα 
ποσά για την υλοποίηση της χρηµατοδοτικής στήριξης της Ένωσης για την περίοδο 2007-
2013· 7+4+4 είναι αντίστοιχα για τα προγράµµατα Kozloduy, Ignalina και Bohunice η 
διάρκεια της περαιτέρω στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού)· 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

Προσδιορίζονται τα υφιστάµενα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Εκτός από την εφαρµογή όλων των ρυθµιστικών µηχανισµών ελέγχου, η Γ∆ Ενέργειας θα 
χαράξει µια στρατηγική καταπολέµησης της απάτης και ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο Γ∆, 
σύµφωνα µε τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης (CAFS), η 
οποία εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2011, ώστε να εξασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, ότι οι 
εσωτερικοί της έλεγχοι για την καταπολέµηση της απάτης είναι σύµφωνοι µε την CAFS και 
ότι η προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου απάτης έχει ως στόχο τον προσδιορισµό των 
περιοχών όπου ενέχονται κίνδυνοι απάτης και των αποτελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισής 
τους. Εφόσον είναι αναγκαίο, θα συσταθούν οµάδες δικτύωσης και θα εγκατασταθούν 
κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής για την ανάλυση των περιπτώσεων απάτης σε σχέση µε το 
πρόγραµµα. 
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Θα οργανωθούν προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρόληψη και τον 
εντοπισµό της απάτης στη διαχείριση των επιχορηγήσεων και προµηθειών, καθώς και στον 
κύκλο ζωής των έργων και δαπανών, τα οποία θα απευθύνονται στο προσωπικό που 
εµπλέκεται στην οικονοµική διαχείριση (καθώς και στον λειτουργικό έλεγχο και τη διαχείριση 
των έργων και στους ελεγκτές). 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στην εκτέλεση δηµοσιονοµικών πράξεων 
που πραγµατοποιούνται δυνάµει ενός χρηµατοδοτικού µέσου οφείλουν να τηρούν τα πρότυπα 
που εφαρµόζονται στον τοµέα της πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Τα εν λόγω ιδρύµατα δεν 
επιτρέπεται να είναι εγκατεστηµένα σε εδάφη των οποίων οι αρχές δεν συνεργάζονται µε την 
Ένωση για την εφαρµογή των διεθνώς συµπεφωνηµένων φορολογικών προτύπων. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) των δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται 

• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού 

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή του προϋπολογισµού Είδος 
δαπανών Συνεισφορά 

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου Αριθµός [Ονοµασία……………………….] ∆Π/Μ∆Π 

(17) 
χωρών 
της 

ΕΖΕΣ18 

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών19 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παρ. 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού 

Αριθ. 1 

32 05 03 

Πυρηνική ασφάλεια – µεταβατικά 
µέτρα (αποξήλωση) 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία 

Κατά σειρά τοµέων πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή του προϋπολογισµού Είδος 
δαπανών Συνεισφορά 

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός [Ονοµασία……………………….] ∆Π/Μ∆Π χωρών 
ΕΖΕΣ 

υποψήφιων 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παρ. 1 
στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού 

 [XX.YY.YY.YY]  ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

                                                 
17 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις 
18 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
19 Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  1 Ευφυής και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 

 

Γ∆: Ενέργειας   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 – 
2025 ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Ανάληψη 
υποχρεώσεων (1) 111,616 113,599 116,126 118,448 30,058 30,965 31,335  552,147 

32 05 03 
Πληρωµές (2) 60,000 101,750 104,000 116,000 87,700 21,000 20,750 40,947 552,147 

            
           

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από το 
κονδύλιο για τα ειδικά προγράµµατα20          

32 01 04 03  (3) 0 0,250 0 0 0,300 0 0,250 0 0,800 

Ανάληψη 
υποχρεώσεων =1+3 111,616 113,849 116,126 118,448 30,358 30,965 31,585  552,947 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την Γ∆ 

Ενέργειας 
Πληρωµές =2+3 60,000 102,000 104,000 116,000 88,000 21,000 21,000 40,947 552,947 

 
 
 

                                                 
20 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση 

έρευνα 
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Ανάληψη 
υποχρεώσεων (4) 

111,616 113,599 116,126 118,448 30,058 30,965 31,335  552,147 
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωµές (5) 60,000 101,750 104,000 116,000 87,700 21,000 20,750 40,947 552,147 
 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά 
προγράµµατα 

(6) 0 0,250 0 0 0,300 0 0,250 0 0,800 

Ανάληψη 
υποχρεώσεων =4+ 6 111,616 113,849 116,126 118,448 30,358 30,965 31,585  552,947 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 1  
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 60,000 102,000 104,000 116,000 88,000 21,000 21,000 40,947 552,947 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 « ∆ιοικητικές δαπάνες »  

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: Ενέργειας 
 Ανθρώπινοι πόροι 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 5,334 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,560 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ Ενέργειας Πιστώσεις 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 5,894 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  
του ΤΟΜΕΑ 5  

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
(Σύνολο υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών) 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 5,894 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 – 
2025 ΣΥΝΟΛΟ 

Ανάληψη υποχρεώσεων 112,458 114,691 116,968 119,290 31,200 31,807 32,427  558,841 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
 των ΤΟΜΕΩΝ 1έως 5  

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές 60,842 102,842 104,842 116,842 88,842 21,842 21,842 40,947 558,841 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αναγράφονται οι 
στόχοι και τα 
αποτελέσµατα 

 

 

Είδος 
αποτελέσµατος21 

 

Μέσο κόστος 
της 

υλοποίησης 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστ

ος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
υλ
οπ
οι
ήσ
εω
ν Κόστος Συνολικός 

αριθµός 
υλοποιήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 122…                 

Πρόγραµµα 
Kozloduy 

   28,046  28,607  29,179  29,763  30,358  30,965  31,585  208,503 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1     

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 2…                 

Πρόγραµµα 
Ignalina 

   55,713 56,828 57,964 59,124  229,629 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2                 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 3…                 

Πρόγραµµα 
Bohunice 

   27,857 28,414 28,983 29,562  114,815 

                                                 
21 Τα αποτελέσµατα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: (π.χ. αριθµός ανταλλαγών φοιτητών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός 

χιλιοµέτρων οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.) 
22 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…» 
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Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3                 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  111,616  113,849  116,126  118,448  30,358 30,965 31,585  552,947 
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 
        

Ανθρώπινοι πόροι 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 0,762 5,334 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,560 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑΣ 
5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 5,894 

 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 523 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι         

Άλλες δαπάνες 
διοικητικής φύσης 0 0,250 0 0 0,300 0 0,250 0,800 

Εκτός υποσυνόλου 
ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

0 0,250 0 0 0,300 0 0,250 0,800 

 

ΣΥΝΟΛΟ 0,842 1,092 0,842 0,842 1,142 0,842 1,092 6,694

Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που έχουν ήδη διατεθεί 
για τη διαχείριση της δράσης και/ή µε ανακατανοµή και θα συµπληρωθούν, κατά περίπτωση, 

                                                 
23 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα 
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µε κάθε πρόσθετο κονδύλιο που θα µπορούσε να χορηγηθεί στην αρµόδια για τη διαχείριση 
Γ∆ στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας χορήγησης και βάσει των υφιστάµενων ορίων του 
προϋπολογισµού.. 
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3.2.3.2. Κατ’ εκτίµηση απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) 
XX 01 01 01 (Έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδύναµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ/FTE24 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο»)        

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΥ, ΝΕΑ, ΤΥ και ΑΕΕ στις 
Αντιπροσωπείες)        

- στην έδρα26        
XX 01 04 yy 25 

- σε αντιπροσωπείες        

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Άµεση έρευνα)        

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 6 6 6 6 6 6 6 

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που 
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια Γ∆ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Εκτέλεση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στα προγράµµατα Kozloduy, Ignalina και 

                                                 
24 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος, ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), ΝΕΑ= Νεαρός 

Εµπειρογνώµονας σε Αντιπροσωπεία, ΤΥ = Τοπικός Υπάλληλος, ΑΕΕ Αποσπασµένος Εθνικός 
Εµπειρογνώµονας  

25 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην 
γραµµές«BA»). 

26 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Bohunice, προγραµµατισµός, παρακολούθηση, έλεγχος και υποβολή εκθέσεων. 

Εξωτερικό προσωπικό  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο 2014-2020, σύµφωνα µε την ανακοίνωση COM(2011)500. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται αναπρογραµµατισµό του σχετικού 
τοµέα του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος αναπρογραµµατισµός, µε προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του 
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

- 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου27. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, 
καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

- 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων µερών (όχι οι συνεισφορές τρίτων µερών απευθείας στα 
προγράµµατα στήριξης της ΕΕ) 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη 

3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα 

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις: 

–  στους ίδιους πόρους 

–  στα διάφορα έσοδα 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας28 

Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 
οικονοµικό 

έτος 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσες στήλες 
απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται η 

διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 
1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

                                                 
27 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
28 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα 
είσπραξης. 



 

EL 40   EL 

- 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

- 


