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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vadovaujantis Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutarties protokolo 30 straipsniu, Bulgarija 
įvykdė savo įsipareigojimus ir uždarė Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokus. Šiuo 
metu Bulgarija vykdo šių keturių blokų uždarymo darbus.

Vadovaujantis saugumo ir taupumo sumetimais, Bulgarijos vyriausybė 2006 m. pasiūlė 
neatidėliotino elektrinės išmontavimo strategiją, kuri pakeitė vėlesnio elektrinės išmontavimo 
strategiją, laikantis tarptautinės pažangios praktikos, nes tam reikia savalaikio papildomo 
finansavimo, siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą uždarymo procesą.

Išmontavimo metu atsirandantys pokyčiai ir uždarymo strategija bei jos pasekmės būtino 
finansavimo atžvilgiu, o taip pat įsipareigojimų dėl Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
vykdymas, pagrindžia nenutrūkstamą Bendrijos finansinę paramą, vykdant I– IV blokų 
išmontavimo ir uždarymo darbus, siekiant užtikrinti aukštą saugumo lygį bei aplinkosaugos 
standartus.

Be to, kitos valstybės narės, Slovakija ir Lietuva, naudojasi panašiomis paramos programomis, 
skirtomis branduolinių elektrinių uždarymui, kurios galioja iki 2013 metų, tačiau parama 
Bulgarijai baigiasi 2009 metais. Taikant Bendrijos solidarumo principą ir vienodo požiūrį visoms 
valstybėms narėms, atsiranda papildomas pagrindimas dėl tolesnės Bendrijos finansinės 
paramos.

Bendrijos parama, skirta Kozlodujaus branduolinės elektrinės I– IV blokų uždarymui padėti 
siekti šio vienintelio tikslo: užtikrinti savalaikę ir saugią uždarymo darbų eigą, garantuojant, kad 
bus laikomasi aukšto lygio skaidrumo ir aplinkosaugos standartų.

Todėl kiekvienu elektrinės uždarymo etapu būtina ypač atkreipti dėmesį į saugumo ir 
aplinkosaugos standartus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pavyzdžiui: Tarybos 
direktyva Nr. 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus . Be to, ypatingą dėmesį reikia 
skirti darbuotojams, kurie vykdo uždarymo darbus; jiems būtina taikyti ilgalaikę sveikatos 
stebėseną.

Skaidrumas taip pat yra svarbus, užtikrinant plačiosios visuomenes supratimą ir dalyvavimą 
sprendimų priėmime, atsižvelgiant į uždarymo procesą, o taip pat ir dėl ateities veiksmų, 
susijusių su uždarymų, pavyzdžiui dėl radioaktyvių atliekų. Tarptautinių konvencijų atitiktis 
numato būtinų reikalavimų pritaikymą prie nacionalinės, tarptautinės ir tarpvalstybinės padėties 
(Orhuso konvencija, 1998 m. birželio 25 d.), todėl ypač svarbu užtikrinti prieigą prie 
informacijos, visuomenės dalyvavimą ir skaidrumą.

Atsižvelgiant į siūlomo reglamento nuostatas, kuriomis remiamos priemonės, skirtos sumažinti  
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų uždarymo poveikį, būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kokia našta užgriūva energetikos sektorių ir aplinką, ir kaip tai žymiai viršijo pradžioje numatytą 
mastą. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad dėl ankstyvo elektrinės uždarymo bus patirtas gamybos 
pajėgumų nuostolis, kuris sukels padidėjusią šiltnamio efektą sukeliančių dujų apimtį: 2011 –
2013 m. laikotarpiui 15 TWh su anglies dioksido ekvivalentu apie 1,2 Gg/GWh ir Bulgarijai 
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sąlygos apie 18000 Gg arba 18000 kt anglies dioksido ekvivalento, taigi sąlygos papildomą 
anglies dioksido mažinimą.

Ankstyvo keturių blokų uždarymo bendros ir ilgalaikės pasekmės sukėlė pagrindinių principų, 
kuriais šiandien remiasi Sąjungos energetikos strategija, pažeidimą:   šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo tvarumo ir mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir konkurencijos 
energetikos sektoriuje. Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų gamybos pajėgumų 
pakeitimas ištiktųjų turėjo būti kompensuojamas per pirminės energijos importą ir per 
importuotus arba vietinius iškastinio kuro energijos šaltinius.

Todėl tolesnės Bendrijos finansinės paramos teikimas Bulgarijos energetikos sektoriui yra ypač 
svarbus, siekiant užtikrinti, kad ilgalaikės keturių blokų uždarymo pasekmės aplinkai, 
ekonomikai, tiekimo saugumui regione būtų tinkamai išspręstos. Siekiant, kad Bendrijos 
finansinė parama neiškraipytų konkurencijos, atnaujintoje strategijoje, skirtoje poveikio 
mažinimo priemonėms energetikos sekretoriuje, būtina skirti dėmesį energijos tiekimo 
saugumui ir patikimumui, energijos vartojimo įvairinimui, atsinaujinančios energijos šaltinių 
skatinimui, anglies dioksido išmetimo mažinimui ir neregijos veiksmingumui.

Komisija taip pat užtikrina, kad Bendrijos parama atitinka Finansinį reglamentą ir 
Įgyvendinimo taisykles šios rūšies biudžeto valdymo metodo atžvilgiu, vykdydama 
vadinamąjį „keturių ramsčių“ vertinimą arba atitikties vertinimą, susijusį su tarptautiniu 
mastu pripažintais standartais, mažiausiai su ERPB apskaitos, audito, vidaus kontrolės ir 
įsigijimų procedūrų standartais.

Būtina užtikrinti nuoseklumą ir ryšį su Europos Sąjungos aplinkosaugos ir energetikos 
strategijomis, norint užtikrinti, kad Bendrijos finansinė parama sąlygos veiksmingą ir optimalų 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų uždarymą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bulgarija įsipareigojo atitinkamai iki 
2002 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. 
gruodžio 31 d. uždaryti Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–II ir III–IV 
blokus ir nutraukti jų eksploatavimą. 
Europos Sąjunga pareiškė sutinkanti toliau 
teikti finansinę pagalbą iki 2009 m., t. y. 

(1) Bulgarija įsipareigojo atitinkamai iki 
2002 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. 
gruodžio 31 d. uždaryti Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–II ir III–IV 
blokus ir nutraukti jų eksploatavimą. 
Europos Sąjunga pareiškė sutinkanti toliau 
teikti finansinę pagalbą iki 2009 m., t. y. 
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pratęsti pasirengimo narystei pagalbą, 
numatytą pagal PHARE programą, kad 
padėtų Bulgarijai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą.

pratęsti pasirengimo narystei pagalbą, 
numatytą pagal PHARE programą, kad 
padėtų Bulgarijai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą. Europos Sąjunga taip pat 
suteikė politinę garantiją, kad Bendrijos 
paramos tęstinumas bus svarstomas pagal 
bendrąją 2007–2013 m. finansinės 
perspektyvos peržiūrą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Pagal Bendrijos solidarumo principą 
ir vienodo požiūrio taikymą būtinas 
nešališkas metodas, taikytinas dabar ir 
praeityje visoms valstybėms narėms, 
siekiant gauti paramą branduolinių 
elektrinių uždarymui, vadovaujantis 
įsipareigojimais, nurodytais valstybių 
Stojimo sutartyse arba jų prieduose, 
uždaryti branduolinių elektrinių blokus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Taip pat svarbu išnaudoti nuosavus 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
išteklius, nes taip galima pasinaudoti 
reikiama praktine patirtimi ir tuo pat metu 
sumažinti socialinį ir ekonominį ankstesnio 
elektrinės uždarymo poveikį paliekant 
uždarytos branduolinės elektrinės 
darbuotojus toliau dirbti. Todėl siekiant 
išlaikyti reikiamo lygio saugos standartą 
svarbu toliau teikti finansinę paramą.

(5) Taip pat svarbu išnaudoti nuosavus 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
išteklius, nes taip galima pasinaudoti 
reikiama praktine patirtimi ir įgūdžiais, 
juos pagerinti, tuo pat metu sumažinti 
socialinį ir ekonominį ankstesnio elektrinės 
uždarymo poveikį paliekant uždarytos 
branduolinės elektrinės darbuotojus toliau 
dirbti. Todėl siekiant išlaikyti reikiamo 
lygio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos
standartus, svarbu toliau teikti finansinę 
paramą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį aplinkai, energetikos kainoms, 
taikomoms vartotojams ir energijos 
tiekimo saugumui regione bei šiltnamio 
dujų išmetimo apimtims, nes uždarius 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I– IV 
blokus, gamybos apimtys turėjo būti 
kompensuojamos žymiai padidinus 
pirminės energijos importą ir vietinių 
iškastinių išteklių energiją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dėl ankstyvo Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės blokų uždarymo 
buvo patirtas gamybos pajėgumų 
nuostolis, kuris sukėlė padidėjusią 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apimtį: 
2011 – 2013 m. laikotarpiui 15 TWh su 
anglies dioksido ekvivalentu apie 1,2 
Gg/GWh ir Bulgarijai sąlygos apie 18.000 
Gg arba 18.000 kt anglies dioksido 
ekvivalento, taigi sukels papildomą 
anglies dioksido mažinimą.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Siekiant taikyti dėl Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1 ir 4 blokų 
uždarymo socialiniam ir ekonominiam 
sektoriui daromo poveikio mažinimo 
priemones, pavyzdžiui paveiktų 
darbuotojų persikvalifikavimo programas, 
skirtas sudaryti jiems galimybę savo 
įgūdžius panaudoti kituose sektoriuose, 
pavyzdžiui, mokslinių pramonės tyrimų 
arba atsinaujinančių energijos išteklių 
sektoriuose, gali prireikti ES finansinės 
pagalbos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m.

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir jo 
poveikio mažinimo priemonėms 
energetikos sektoriuje finansuoti 2010–
2013 m.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
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iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis, skatinant energiją tausojančias 
priemones bei atsinaujinančius energijos 
šaltinius.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užtikrinti didžiausią galimą 
veiksmingumą, Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimas turėtų būti 
nutrauktas pasinaudojant geriausia turima 
technine patirtimi ir tinkamai atsižvelgiant 
į numatytų uždaryti blokų pobūdį bei 
technines charakteristikas.

(11) Siekiant užtikrinti didžiausią galimą 
veiksmingumą ir mažiausias įmanomas 
pasekmes aplinkai, Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės eksploatavimas 
turėtų būti nutrauktas pasinaudojant 
geriausia turima technine patirtimi ir 
tinkamai atsižvelgiant į numatytų uždaryti 
blokų pobūdį bei technines 
charakteristikas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant užtikrinti prieigą prie 
informacijos, visuomenės dalyvavimą ir 
skaidrumą, būtina imtis visų tinkamų 
priemonių, kad būtų įgyvendinti 
įpareigojimai, nustatyti tarptautinėse 
konvencijose, kuriose jau pateikiami 
būtini reikalavimai, susiję su
nacionaliniu, tarptautiniu arba 
tarpvalstybiniu lygmenimis, pvz., 1998 m. 
birželio 25 d. Orhuso konvencijoje dėl 
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teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
uždarymo darbai turi būti vykdomi 
laikantis pagrindinio darbuotojų ir 
visuomenes apsaugos nuo pavojingų 
jonizuojančios radiacijos1 pasekmių, kaip 
nustatyta 1996 gegužė 13 d. Tarybos 
direktyvoje Nr. 96/29/Euratomas, 
nustatančios pagrindinius darbuotojų ir 
gyventojų sveikatos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės saugos 
standartus, tikslo, siekiant laikytis 
aukščiausio lygio darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos.
---------------
1 OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisyklių1 53d, 
108a ir 165 straipsniai ir 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio 
išsamias Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento įgyvendinimo 
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taisykles2, 35 ir 43 straipsniai nustato 
sąlygas, į kurias reikia atsižvelgti pagal 
bendrą biudžeto įgyvendinimo valdymo 
metodą.
------------
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

Pagrindimas

Be Finansinio reglamento ir įgyvendinimo taisyklių Komisija turi teisę, taikydama bendro 
valdymo metodą, įgyvendinti jos biudžetą kartu su tarptautinėmis organizacijomis, jei jos 
taiko standartus, kurie užtikrina tarptautiniu mastu pripažintus standartus, bent jau jų 
apskaitos, audito, vidaus kontrolės ir įsigijimų procedūrose.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Kozlodujaus atvejis turėtų būti 
pavyzdžiu; ir Komisija turėtų parengti 
galutinį ir aiškų uždarymo biudžetą, kurį 
ateityje būtų galima naudoti analizuojant 
ir prognozuojant branduolinių elektrinių 
uždarymo sąnaudas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms Bulgarijoje mažinti, skyrimo 
taisyklės (toliau – Kozlodujaus programa).

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms, atsižvelgiant į aplinką, 
ekonomiką ir tiekimo saugumą regione,
Bulgarijoje mažinti, skyrimo taisyklės 
(toliau – Kozlodujaus programa).
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 
pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių gamybos 
pajėgumus, modernizuoti, ir kitos 
priemonės, kurios susijusios su sprendimu 
galutinai uždaryti šią elektrinę bei nutraukti 
jos eksploatavimą ir kurios prisidės prie 
būtino restruktūrizavimo, aplinkos 
atkūrimo ir Bulgarijos energijos gamybos, 
perdavimo ir paskirstymo sektorių 
modernizavimo, taip pat prie energijos 
tiekimo saugumo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo Bulgarijoje.

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 
pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių gamybos 
pajėgumus, modernizuoti, ir kitos 
priemonės, kurios susijusios su sprendimu 
galutinai uždaryti šią elektrinę bei nutraukti 
jos eksploatavimą ir kurios prisidės prie 
būtino restruktūrizavimo, aplinkos 
atkūrimo ir Bulgarijos energijos gamybos, 
perdavimo ir paskirstymo sektorių 
modernizavimo, taip pat prie energijos 
tiekimo saugumo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo Bulgarijoje, 
įskatinant energiją tausojančias 
priemones ir atsinaujinančius energijos 
šaltinius. Finansinę paramą taip pat 
galima teikti siekiant sušvelninti socialinį 
ir ekonominį paveiktų gyventojų 
bendruomenių pertvarkymą, pavyzdžiui, 
naujų tvarių darbo vietų ir pramonės 
plėtrą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kozlodujaus programai įgyvendinti 
skirtų asignavimų dydis gali būti 

3. Kozlodujaus programai įgyvendinti 
skirtų asignavimų dydis persvarstomas 
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persvarstytas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d., siekiant atsižvelgti 
į pažangą, padarytą įgyvendinant 
programą, ir užtikrinti, kad išteklių 
programavimas ir skyrimas būtų 
grindžiami faktiniais finansavimo 
poreikiais ir paramos panaudojimo 
gebėjimais.

kasmet nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d. ir  siekiant atsižvelgti į 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
programą, ir į ankstyvo Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės 1 – 4 blokų 
uždarymo ilgalaikį poveikį ir pasekmes 
aplinkai, ekonomikai ir tiekimo 
saugumui, ir užtikrinti, kad išteklių 
programavimas ir skyrimas būtų 
grindžiami faktiniais finansavimo 
poreikiais ir paramos panaudojimo 
gebėjimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, pasitelkdama tiesiogiai savo 
darbuotojus arba kitą pasirinktą 
kvalifikuotą išorės įstaigą, gali atlikti 
paramos panaudojimo auditą. Toks auditas 
gali būti atliekamas visą Bendrijos ir ERPB 
susitarimo dėl Bendrijos lėšų skyrimo 
Tarptautiniam Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
rėmimo fondui galiojimo laikotarpį ir 
penkerius metus nuo likučio išmokėjimo 
dienos. Prireikus Komisija, remdamasi 
audito rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas 
lėšas susigrąžinti.

1. Komisija stebi ir tiesiogiai per 
tarnautojus arba per pasirinktą išorės 
ekspertų organizaciją, turi teisę atlikti 
auditą dėl subsidijų panaudojimo. Toks 
auditas gali būti atliekamas visą Bendrijos 
ir ERPB susitarimo dėl Bendrijos lėšų 
skyrimo Tarptautiniam Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo rėmimo fondui galiojimo 
laikotarpį ir penkerius metus nuo likučio 
išmokėjimo dienos. Komisija, remdamasi 
audito rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas 
lėšas susigrąžinti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos darbuotojai ir jos įgalioti 
išorės įstaigų darbuotojai turi tinkamą 
prieigos teisę, visų pirma teisę patekti į 
paramos gavėjo darbo patalpas bei gauti 

2. Komisijos darbuotojai ir jos įgalioti 
išorės įstaigų darbuotojai turi tinkamą 
prieigos teisę, visų pirma teisę patekti į 
paramos gavėjo darbo patalpas bei gauti 
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visą informaciją, įskaitant informaciją 
elektronine forma, kuri reikalinga tokiam 
auditui atlikti.

visą informaciją, įskaitant informaciją 
elektronine forma, kuri reikalinga tokiam 
auditui atlikti. Auditas apima ir etapą, kai 
teikiami leidimai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos laiku ir būtų galima geriau kontroliuoti, ar jos 
naudojamos pagal paskirtį. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir reguliariai teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Ji atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip 
numatyta 3 straipsnio 3 dalyje.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir  pateikia metines 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Ji atlieka laikotarpio vidurio vertinimą ir 
ex-post vertinimą, kaip numatyta 3 
straipsnio 3 dalyje ir juos abu pateikia 
Europos Parlamentui.
Siekiant geriau planuoti branduolinių 
elektrinių uždarymus ateityje, ex-post 
vertinimas apima visą ir tikslų uždarymo 
sąnaudų biudžetą. Jame taip pat 
analizuojamos ekonominės, socialinės ir 
ekologinės sąnaudos, atkreipiant dėmesį į 
liekamąją radiaciją ir energijos tiekimo 
saugumo pasekmes.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Komisija atlieka atitikties vertinimą 
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tarptautiniu mastu pripažintų standartų 
atžvilgiu, mažiausiai ERPB apskaitos, 
audito, vidaus kontrolės ir įsigijimo 
procedūrų, prieš pasirašant įnašų 
susitarimus.

Pagrindimas

Be Finansinio reglamento ir įgyvendinimo taisyklių Komisija turi teisę, taikydama bendro 
valdymo metodą, įgyvendinti jos biudžetą kartu su tarptautinėmis organizacijomis, jei jos 
taiko standartus, kurie užtikrina tarptautiniu mastu pripažintus standartus, bent jau jų 
apskaitos, audito, vidaus kontrolės ir įsigijimų procedūrose.
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