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LÜHISELGITUS

Kooskõlas Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu protokolli artikliga 30 on Bulgaaria täitnud 
endale võetud kohustused ning sulgenud Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda 
reaktori. Praegu tegeleb Bulgaaria nende nelja reaktori tegevuse lõpetamisega. 

Põhjendades seda ohutuse ja majanduslike põhjustega, tegi Bulgaaria valitsus 2006. aastal 
kooskõlas parimate rahvusvaheliste tavadega ettepaneku võtta edasilükatud demonteerimise 
strateegia asemel kasutusele viivitamatu demonteerimise strateegia, mis eeldab õigeaegset 
lisarahastamist, et tagada tegevuse lõpetamise ohutus ja tõhusus. 

Demonteerimise ja tegevuse lõpetamise strateegias tehtud muudatus ja selle tagajärjed vajaliku 
rahastamise ning Kozloduy tuumaelektrijaamaga seotud kohustuste järgimise ja nende täitmise 
osas annavad aluse ühenduse finantsabi pikendamiseks, eesmärgiga tagada, et esimese kuni 
neljanda reaktori demonteerimise ja tegevuse lõpetamisega seotud tööde ajal järgitakse 
kõrgeimaid ohutus- ja keskkonnanormatiive. 

Lisaks on teised liikmesriigid, nagu Slovakkia ja Leedu, saanud kasu sarnasest 
tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamise toetusprogrammist, mis tegelikult jätkub kuni 2013. 
aastani, kusjuures aga toetus Bulgaariale lõpeb 2009. aastal. Ühenduse liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete kohaldamine annab täiendava põhjenduse 
ühenduse finantsabi jätkamiseks.

Ühenduse toetus seoses Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse 
lõpetamisega peaks olema suunatud üheainsa eesmärgi saavutamiseks: kõrgeimat läbipaistvuse 
ja keskkonnakaitse taset järgides tagada tegevuse lõpetamisega seotud tööde ohutu ja õigeaegne 
läbiviimine. 

Seetõttu tuleks erilist rõhku panna ohutus- ja keskkonnanormatiividele tegevuse lõpetamise igal 
etapil, järgides kehtivaid õigusakte, näiteks nõukogu direktiivi 96/29/Euratom, millega 
sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest. Lisaks tuleks erilist tähelepanu pöörata reaktorite 
tegevuse lõpetamisega seotud töötajate tervisekaitsele, koos sellega seotud pikaajalise 
terviseseirega.

Läbipaistvus on oluline tegur ka selle tagamisel, et avalikkus mõistaks tegevuse lõpetamise osas 
tehtud otsust ja oleks sellesse kaasatud, samuti nimetatud otsusest tulenevaid tulevikus tehtavaid 
valikuid, nagu radioaktiivsete jäätmete lõppladustamine. Seetõttu on olulise tähtsusega järgida 
rahvusvahelisi konventsioone, millega juba sätestatakse vajalikud nõuded riiklikul, 
rahvusvahelisel või piiriülesel tasandil (näiteks 25. juuni 1998. aasta Århusi konventsiooni), et 
tagada teabe kättesaadavus, üldsuse osalemine ja läbipaistvus.

Vaadates esildatud määruse sätteid, mis toetavad energiasektori meetmeid Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda sektori varase sulgemise leevendamiseks, tundub 
oluline arvesse võtta asjaolu, et koormus energeetika- ja elektritootmissektorile ning keskkonnale 
on märkimisväärselt suurem kui algselt eeldati. Näiteks prognoositakse, et nelja reaktori varasest 
sulgemisest põhjustatud elektritootmise võimsuse kadu toob kaasa märkimisväärse täiendava 
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kasvuhoonegaaside heitkoguse (15 TWh ajavahemikus 2011–2013, koos sellega kaasneva 
umbes 1,2 Gg/GWh CO2-ekvivalendiga), mis tähendab Bulgaaria jaoks täiendavat mõju 18000 
Gg või 18000 kt CO2-ekvivalenti, muutes seega vajalikuks süsinikdioksiidi heitkoguste 
täiendava vähendamise.

Nelja reaktori varase sulgemise tagajärjed tervikuna ja pikemas perspektiivis viisid nende 
põhiprintsiipide rikkumisele, millel liidu energiastrateegia praegu põhineb: jätkusuutlikkus ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, energiavarustuse kindlus ning energiasektori 
konkurentsivõime. Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda sektori tootmisvõimsuse 
asendamine toimus tegelikult märkimisväärsel määral primaarenergia importimise ning 
kodumaise ja imporditud fossiilkütuse abil.

Seetõttu on äärmiselt oluline ühenduse finantsabi jätkamine Bulgaaria energiasektorile, et tagada 
nõuetekohane tegelemine nelja reaktori varase sulgemise tagajärgedega (keskkonna, majanduse 
ja piirkonna varustuskindluse osas) pikemas perspektiivis. Tagades, et ühenduse finantsabi ei 
põhjusta konkurentsi moonutamist, peab energiasektori leevendavaid meetmeid käsitlev 
ajakohastatud strateegia seetõttu põhitähelepanu pöörama energiavarustuse kindlusele ja 
usaldusväärusele, energiatarbimise mitmekesistamisele, taastuvenergia edendamisele, 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele ja energiatõhususele.

Samuti peab komisjon tagama, et ühenduse abi vastab finantsmäärusele ja seda tüüpi eelarve 
haldamise meetodi rakenduseeskirjadele, viies läbi nn „nelja samba” hindamise või 
vastavushindamise vähemalt Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga raamatupidamise, 
auditi, sisekontrolli ja hankemenetluste rahvusvaheliselt heakskiidetud standardite alusel.

Tuleb tagada kooskõla ja sidusus Euroopa Liidu keskkonna- ja energiastrateegiatega, nii et 
ühenduse finantsabi rakendamine annaks tulemuseks Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse tulemusliku ja optimaalse lõpetamise.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Bulgaaria võttis kohustuse sulgeda 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese ja 
teise reaktori 31. detsembriks 2002 ning 
kolmanda ja neljanda reaktori 
31. detsembriks 2006 ning lõpetama 
seejärel nende tegevuse. Euroopa Liit on 
väljendanud valmisolekut anda finantsabi 

(1) Bulgaaria võttis kohustuse sulgeda 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese ja 
teise reaktori 31. detsembriks 2002 ning 
kolmanda ja neljanda reaktori 
31. detsembriks 2006 ning lõpetama 
seejärel nende tegevuse. Euroopa Liit on 
väljendanud valmisolekut anda finantsabi 
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kuni aastani 2009, pikendades Phare 
programmi alusel ette nähtud 
ühinemiseelset abi, mis oli ette nähtud 
Bulgaaria jõupingutuste toetamiseks 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel.

kuni aastani 2009, pikendades Phare 
programmi alusel ette nähtud 
ühinemiseelset abi, mis oli ette nähtud 
Bulgaaria jõupingutuste toetamiseks 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel. 
Euroopa Liit andis ka poliitilise kinnituse, 
et ühenduse abi jätkamist arutatakse 
seoses 2007.–2013. aasta 
finantsperspektiivi üldise läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ühenduse solidaarsuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtted nõuavad täna 
nagu ka minevikus erapooletut 
lähenemisviisi liikmesriikidele, kes 
vajavad toetust tuumarajatiste tegevuse 
lõpetamiseks tulenevalt oma kohustustest 
sulgeda tuumaelektrijaamade reaktorid, 
nagu see on sätestatud nende 
ühinemislepingutes või lisaprotokollides.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Sama tähtis on kasutada Kozloduy 
tuumaelektrijaama oma ressursse, kuna sel 
viisil on vajalikud ekspertteadmised 
paremini kättesaadavad ning samal ajal 
leevendab see varase sulgemise 
sotsiaalmajanduslikku mõju, sest niiviisi 
antakse suletud tuumaelektrijaama 
töötajatele jätkuvalt tööd. Seega on 
finantstoetuse jätkumine nõutava 
ohutustaseme hoidmiseks eluliselt tähtis.

(5) Sama tähtis on kasutada Kozloduy 
tuumaelektrijaama oma ressursse, kuna sel 
viisil on vajalikud ekspertteadmised 
paremini kättesaadavad ja omatakse 
rohkem oskusteavet ja oskusi ning samal 
ajal leevendab see varase sulgemise 
sotsiaalmajanduslikku mõju, sest niiviisi 
antakse suletud tuumaelektrijaama 
töötajatele jätkuvalt tööd. Seega on 
finantstoetuse jätkumine nõutavate 
ohutus-, tervise- ja keskkonnastandardite 
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säilitamiseks eluliselt tähtis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
energiavarustuse kindlusele.

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
keskkonnale, energia tarbijahindadele ja
energiavarustuse kindlusele ning 
kasvuhoonegaaside heitkogustele, kuna 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda sektori tootmisvõimsuse 
asendamine toimus märkimisväärsel 
määral primaarenergia importimise ning 
imporditud ja kodumaise fossiilkütuse 
abil, ning pöörates erilist tähelepanu 
vajadusele suurendada energiatõhusust ja 
arendada taastuvenergia sektorit.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kozloduy tuumaelektrijaama 
esimese kuni neljanda reaktori varasest 
sulgemisest põhjustatud elektritootmise 
võimsuse kadu on toonud kaasa 
märkimisväärse täiendava 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
(hinnanguliselt 15 TWh ajavahemikus 
2011–201, koos sellega kaasneva umbes 
1,2 Gg/GWh CO2-ekvivalendiga), mis on 
tähendanud Bulgaaria jaoks täiendavat 
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mõju umbes 18 000 Gg või 18 000 kt CO2-
ekvivalenti, muutes seega vajalikuks 
süsinikdioksiidi heitkoguste täiendava 
vähendamise.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Leevendavad meetmed Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda 
reaktori sulgemise sotsiaalmajandusliku 
mõju vähendamiseks, nagu ümberõppe 
programmid töötajatele, keda see 
puudutab, et nad saaksid kasutada oma 
oskusi muudes sektorites, näiteks 
tööstusuuringutes või taastuvenergia alal, 
võivad nõuda ELi finantsabi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010–2013.

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist ja 
leevendavaid meetmeid energiasektoris
aastatel 2010–2013.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist.

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist, ergutades 
energiasäästumeetmeid ja edendades 
taastuvenergiat.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada võimalikult suur tõhusus, 
tuleks Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamisel kasutada parimaid 
kättesaadavaid tehnilisi ekspertteadmisi 
ning nõuetekohaselt arvesse võtta 
suletavate reaktorite omadusi ja tehnilisi 
spetsifikatsioone.

(11) Et tagada võimalikult suur tõhusus ja 
minimeerida võimalikud mõjud 
keskkonnale, tuleks Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel 
kasutada parimaid kättesaadavaid tehnilisi 
ekspertteadmisi ning nõuetekohaselt 
arvesse võtta suletavate reaktorite omadusi 
ja tehnilisi spetsifikatsioone.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks, et tagada juurdepääs 
teabele, üldsuse osalemine ja läbipaistvus, 
tuleks Kozloduy tuumaelektrijaama 
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tegevuse lõpetamisel võtta kõik 
asjakohased meetmed, et täita kohustusi, 
mis sisalduvad rahvusvahelistes 
konventsioonides, mis juba sätestavad 
vajalikud nõuded riiklikul, 
rahvusvahelisel või piiriülesel tasandil, 
nagu 25. juuni 1998. aasta Århusi 
konventsioon keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevus lõpetatakse kooskõlas peamise 
eesmärgiga kaitsta töötajaid ja 
elanikkonda ioniseeriva kiirguse 
kahjuliku mõju eest, nagu see on 
sätestatud kehtivates õigusaktides, eeskätt 
nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivis 
96/29/Euratom, millega sätestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna tervise kaitsmiseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest,1 tagades nii kõrgeima ohutustaseme 
ning kaitse töötajate ja elanikkonna 
tervisele.
---------------
1 EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
(mis käsitleb Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
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finantsmäärust)1 artiklites 53d, 108a ja 
165 ning komisjoni 23. detsembri 2002. 
aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 (millega kehtestatakse 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust käsitleva 
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad)2 artiklites 35 ja 43 on 
sätestatud tingimused, mida tuleb eelarve 
täitmise ühise haldamise meetodi puhul 
arvesse võtta.
------------
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
2 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

Selgitus

Vastavalt finantsmäärusele ja rakenduseeskirjadele on komisjonil õigus eelarvet täita 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ühiselt tehtava halduse abil, kui need organisatsioonid 
kohaldavad standardeid, mis annavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest 
tulenevatega võrdväärseid tagatisi vähemalt raamatupidamise, auditi, sisekontrolli ja 
hankemenetluste osas.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Kozloduy juhtum peaks olema 
eeskujuks ja komisjon peaks koostama 
tegevuse lõpetamise täieliku ja täpse 
eelarve, et tulevikus saaks 
tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamise 
kulusid analüüsida ja prognoosida.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”).

programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
tegelemiseks nende sulgemise 
tagajärgedega Bulgaarias keskkonna, 
majanduse ja piirkonna varustuskindluse 
osas (edaspidi „Kozloduy programm”).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega, 
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega, 
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias, ergutades 
energiasäästumeetmeid ja edendades 
taastuvenergiat. Finantstoetust võidakse 
anda ka selleks, et leevendada 
sotsiaalmajanduslikku üleminekut 
mõjustatud haldusüksustes, näiteks uute 
jätkusuutlike töökohtade ja tööstusharude 
arendamise teel.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kozloduy programmile määratud 
assigneeringute kogusumma võidakse
ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 
31. detsembrini 2013 uuesti läbi vaadata, 
et võtta arvesse programmi rakendamise 
edusamme ning tagada, et vahendite 
kavandamine ja eraldamine põhineb 
tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel 
toetust kasutada.

3. Kozloduy programmile määratud 
assigneeringute kogusumma vaadatakse
ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 
31. detsembrini 2013 kord aastas uuesti 
läbi, et võtta arvesse programmi 
rakendamise edusamme ja võtta arvesse 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori varasest sulgemisest 
tulenevaid pikaajalisi mõjusid ja tagajärgi 
keskkonnale, majandusele ja 
varustuskindlusele, ning tagada, et 
vahendite kavandamine ja eraldamine 
põhineb tegelikel finantsvajadustel ja 
suutlikkusel toetust kasutada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib teha audiitorkontrolle 
toetuse kasutamise kohta kas oma ametnike 
vahendusel või komisjoni valitud mis tahes 
muu kvalifitseeritud asutuse vahendusel. 
Neid kontrolle võidakse teha ühenduse ja 
EBRD vahelise ühenduse rahaliste 
vahendite Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile 
kättesaadavaks tegemist käsitleva 
kokkuleppe kogu kehtivuse ajal ja viie 
aasta jooksul alates viimase väljamakse 
kuupäevast. Vajaduse korral võib komisjon 
audiitorkontrollide tulemuste põhjal 
otsustada makstud summad tagasi nõuda.

1. Komisjon teostab järelevalvet ja võib 
teha audiitorkontrolle toetuse kasutamise 
kohta kas oma ametnike vahendusel või 
komisjoni valitud mis tahes muu 
kvalifitseeritud asutuse vahendusel. Neid 
kontrolle võidakse teha ühenduse ja EBRD 
vahelise ühenduse rahaliste vahendite 
Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse 
lõpetamise toetusfondile kättesaadavaks 
tegemist käsitleva kokkuleppe kogu 
kehtivuse ajal ja viie aasta jooksul alates 
viimase väljamakse kuupäevast. Vajaduse 
korral võib komisjon audiitorkontrollide 
tulemuste põhjal otsustada makstud 
summad tagasi nõuda.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ametnikel ja muudel 
komisjoni volitatud isikutel on asjakohane 
juurdepääs eeskätt toetusesaaja 
tööruumidele ja igasugusele auditi 
läbiviimiseks vajalikule teabele, sealhulgas 
elektroonilisele teabele.

2. Komisjoni ametnikel ja muudel 
komisjoni volitatud isikutel on asjakohane 
juurdepääs eeskätt toetusesaaja 
tööruumidele ja igasugusele auditi 
läbiviimiseks vajalikule teabele, sealhulgas 
elektroonilisele teabele. Audit sisaldab ka 
järelpärimisi tuumaelektrijaama tegevuse 
lõpetamisega seotud loataotlemise 
menetluse käigu kohta.

Selgitus

Eesmärk on tagada vahendite õigeaegne kasutamine ja nende otstarbekohase kasutamise 
põhjalikum kontroll. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab regulaarselt
aruandeid Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Ta teostab artikli 3 lõikes 3 
sätestatud vahepealse läbivaatamise.

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab kord aastas
aruandeid Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Ta teostab artikli 3 lõikes 3 
sätestatud vahe- ja järelhindamise ning 
esitab mõlema kohta aruande Euroopa 
Parlamendile.

Järelhindamine sisaldab 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise 
kulude täielikku ja täpset eelarvet, et 
võimaldada kavandada tulevasi tegevuse 
lõpetamise kulutusi. Samuti analüüsitakse 
majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnakulusid, keskendudes vabaneva 
jääkkiirguse mõjule ning tagajärgedele 
energiavarustuse kindluse jaoks.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Komisjon viib enne toetuslepingute 
allkirjastamist läbi vastavushindamise 
rahvusvaheliselt heakskiidetud 
standardite alusel, vähemalt Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
raamatupidamise, auditi, sisekontrolli ja 
hankemenetluste osas.

Selgitus

Vastavalt finantsmäärusele ja rakenduseeskirjadele on komisjonil õigus eelarvet täita 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ühiselt tehtava halduse abil, kui need organisatsioonid 
kohaldavad standardeid, mis annavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest 
tulenevatega võrdväärseid tagatisi vähemalt raamatupidamise, auditi, sisekontrolli ja 
hankemenetluste osas.
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