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BEKNOPTE MOTIVERING

Overeenkomstig artikel 30 van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië 
heeft Bulgarije voldaan aan zijn verplichtingen en heeft dit land de reactoreenheden 1 t/m 4 van 
de kerncentrale Kozloduy gesloten. Bulgarije werkt nu aan de buitenbedrijfstelling van deze vier 
eenheden. 

Op grond van veiligheidsoverwegingen en om economische redenen stelde de Bulgaarse 
regering in 2006 ter vervanging van de gedifferentieerde ontmantelingsstrategie een met de 
optimale praktijken in internationaal verband overeenkomende onmiddellijke 
ontmantelingsstrategie voor, die met het oog op een veilig en efficiënt 
buitenbedrijfstellingsproces een aanvullende en vervroegde financiering vereist.  

Gezien de verandering in de ontmantelings- en buitenbedrijfstellingsstrategie van de kerncentrale 
Kozloduy en de consequenties daarvan voor de vereiste financiering en voor het voldoen aan 
verplichtingen die in verband met de kerncentrale bestaan, is een uitbreiding van de financiële 
bijstand van de Gemeenschap gerechtvaardigd, zodat het hoogste niveau van veiligheids- en 
milieunormen gedurende de buitenbedrijfstellings- en ontmantelingsactiviteiten van de eenheden 
1 t/m 4 wordt gewaarborgd.  

Verder moet worden bedacht dat andere lidstaten zoals Slowakije en Litouwen een beroep 
konden doen op een dergelijk ondersteuningsprogramma voor de buitenbedrijfstelling van 
kerncentrales dat tot 2013 loopt, terwijl de steun aan Bulgarije in 2009 eindigt. Toepassing van 
de communautaire beginselen van solidariteit tussen en een gelijke behandeling van de lidstaten 
leveren een aanvullend argument voor de uitbreiding van de financiële bijstand van de 
Gemeenschap.

De communautaire steun voor het buiten bedrijf stellen van de eenheden 1 t/m 4 van de 
kerncentrale Kozloduy moet op één doel zijn gericht: zorgen voor een veilig en vlot verloop van 
de buitenbedrijfstellingsactiviteiten met daarbij de waarborg dat voldaan wordt aan de strengste 
normen op het gebied van transparantie en milieubescherming. 

Daarom moet in elke fase van het buitenbedrijfstellingsproces speciaal de nadruk worden gelegd 
op de veiligheids- en milieunormen zoals voorgeschreven in de bestaande wetgeving, bij 
voorbeeld richtlijn van de Raad 96/29/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren. Verder moet speciale aandacht worden besteed aan de bescherming van de 
gezondheid van de arbeiders die de ontmantelingswerkzaamheden uitvoeren,  gevolgd door een 
langdurig toezicht op hun gezondheidsontwikkeling.

Transparantie is ook een uiterst belangrijk element om bij het publiek begrip te kweken en het te 
betrekken bij het besluit betreffende het buitenbedrijfstellingsproces, evenals bij toekomstige 
keuzes die uit hoofde van dit proces worden gemaakt, zoals voor de definitieve verwijdering van 
het radioactieve afval.   Het is ter waarborging van de toegang tot informatie, inspraak van het 
publiek en transparantie daarom van het allergrootste belang dat wordt voldaan aan de 
bepalingen van internationale verdragen die in nationaal, internationaal, of grensoverschrijdend 
verband reeds in de nodige vereisten voorzien, zoals het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998.
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Als gekeken wordt naar de bepalingen in de voorgestelde verordening ter ondersteuning van de 
maatregelen in de energiesector voor het beperken van de gevolgen van de vervroegde sluiting 
van de eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale Kozloduy blijkt de belasting van de energie- en 
elektriciteitssector en de last voor het milieu aanzienlijk groter dan oorspronkelijk verwacht.  Zo 
wordt verwacht dat het verlies aan opwekkingscapaciteit wegens de vervroegde sluiting van de 
vier reactoren zal leiden tot de emissie van een aanzienlijke extra hoeveelheid broeikasgassen, 
namelijk 15 TWh voor de periode 2011-2013, met een CO2-eq van ongeveer 1,2 Gg/GWh, 
hetgeen zal resulteren in een extra effect voor Bulgarije van ongeveer 18000 Gg of 18000 kt 
CO2-eq , zodat aanvullende CO2-reducties noodzakelijk zijn.

De totale consequenties en de consequenties op de lange termijn van de vervroegde sluiting van 
de vier reactoren betekenen een breuk met de fundamentele beginselen waarop de energie-
strategie van de Europese Unie thans rust: duurzaamheid en de beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, waarborging van continuïteit in de energievoorziening en aandacht voor de 
concurrentiepositie van de energiesector. Het wegvallen van de productiecapaciteit van de 
eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale Kozloduy moest inderdaad grotendeels gecompenseerd 
worden door de invoer van primaire energie en door ingevoerde en binnenlandse energie uit 
fossiele brandstoffen.

Uitbreiding van de communautaire financiële bijstand tot de Bulgaarse energiesector is daarom 
van groot belang om ervoor te zorgen dat op de juiste wijze wordt gereageerd op de gevolgen op 
de lange termijn voor milieu, economie en voorzieningsveiligheid in de regio van de vervoegde 
sluiting van de vier reactoren. De garantie moet bestaan dat de financiële bijstand van de 
Gemeenschap niet tot concurrentievervalsing leidt en daarom moet een geactualiseerde 
strategie ten aanzien van de beperking van de gevolgen in de energiesector zich richten op de 
voorzieningsveiligheid en betrouwbaarheid, de diversifiëring van het energieverbruik, de 
bevordering van hernieuwbare energiebronnen, de vermindering van de uitstoot van 
kooldioxide alsmede energie-efficiëntie.

Ook moet de Commissie ervoor zorgen dat de communautaire bijstand strookt met het 
Financieel Reglement en de uitvoeringsbepalingen voor dit soort begrotingsbeheersmethode 
door uitvoering van de zogenoemde “vier pijler”-beoordeling of een evaluatie van de naleving 
van de voorschriften in vergelijking met de internationaal geaccepteerde normen van de 
EBRD-procedures op ten minste de punten boekhouden, audit, interne controle en 
aanbestedingen.

Er moet worden gelet op een consequente lijn ten opzichte van de milieu- en energiestrategieën 
van de Europese Unie en samenhang daarmee, zodat de communautaire bijstand leidt tot een 
effectieve en optimale buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale 
Kosloduy.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bulgarije heeft zichzelf ertoe 
verbonden de eenheden 1 en 2 en de 
eenheden 3 en 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy tegen respectievelijk 
31 december 2002 en 31 december 2006 te 
sluiten en deze eenheden vervolgens te 
ontmantelen. De Europese Unie heeft zich 
bereid verklaard daartoe financiële bijstand 
te verlenen tot 2009 als verlenging van de 
pretoetredingssteun in het kader van het 
Phare-programma ter ondersteuning van de 
ontmantelingsinspanning van Bulgarije.

(1) Bulgarije heeft zichzelf ertoe 
verbonden de eenheden 1 en 2 en de 
eenheden 3 en 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy tegen respectievelijk 
31 december 2002 en 31 december 2006 te 
sluiten en deze eenheden vervolgens te 
ontmantelen. De Europese Unie heeft zich 
bereid verklaard daartoe financiële bijstand 
te verlenen tot 2009 als verlenging van de 
pretoetredingssteun in het kader van het 
Phare-programma ter ondersteuning van de 
ontmantelingsinspanning van Bulgarije. 
Ook heeft de Europese Unie politieke 
garanties gegeven dat voortzetting van de 
communautaire bijstand wordt overwogen 
in het kader van de algehele herziening 
van de Financiële Vooruitzichten 2007-
2013.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op grond van de beginselen van 
solidariteit en een gelijke behandeling 
binnen de Gemeenschap moet thans, 
evenals in het verleden gebeurde, een 
evenwichtige benadering worden gekozen 
van lidstaten die behoefte hebben aan 
ondersteunende financiering voor de 
ontmanteling van kerncentrales naar 
aanleiding van verplichtingen tot sluiting 
van kerncentrales die in hun 
toetredingsakten of in bijbehorende 
protocollen zijn aangegaan.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is ook belangrijk de eigen middelen 
van de kerncentrale van Kozloduy te 
gebruiken aangezien daaruit kan worden 
geput voor de vereiste deskundigheid en op 
die manier ook de sociaaleconomische 
effecten van de vervroegde sluiting kunnen 
worden beperkt door het personeel van de 
gesloten kerncentrale aan het werk te 
houden. De verlengde financiële steun is 
daarom belangrijk om de vereiste 
veiligheidsnorm in stand te houden.

(5) Het is ook belangrijk de eigen middelen 
van de kerncentrale van Kozloduy te 
gebruiken aangezien daaruit kan worden 
geput voor de vereiste deskundigheid, de 
know-how en vakkennis worden vergroot
en op die manier ook de 
sociaaleconomische effecten van de 
vervroegde sluiting kunnen worden beperkt 
door het personeel van de gesloten 
kerncentrale aan het werk te houden. De 
verlengde financiële steun is daarom 
belangrijk om de vereiste veiligheids-, 
gezondheids- en milieunormen in stand te 
houden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op het milieu, de 
energieprijzen voor de consument, de 
voorzieningszekerheid van de regio en de 
omvang van de uitstoot van 
broeikasgassen, aangezien het wegvallen 
van de productiecapaciteit van de 
eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale 
Kozloduy grotendeels gecompenseerd 
moest worden door de invoer van primaire 
energie en door ingevoerde en 
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binnenlandse energie uit fossiele 
brandstoffen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het verlies aan 
opwekkingscapaciteit wegens de 
vervroegde sluiting van de eenheden 1 t/m 
4 van de kerncentrale Kozloduy heeft 
geleid tot de uitstoot van een aanzienlijke 
extra hoeveelheid broeikasgassen die 
geraamd wordt op 15 TWh voor de 
periode 2011-2013, met een CO2-
equivalent van ongeveer 1,2 Gg/GWh, 
hetgeen heeft geresulteerd in een extra 
effect voor Bulgarije van ongeveer 18000 
Gg of 18000 kt CO2-equivalent, zodat 
aanvullende CO2-reducties noodzakelijk 
zijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Door de Commissie voorgestelde tekst

(6 ter) Opvangmaatregelen ter beperking 
van de sociaal-economische gevolgen van 
de sluiting van de eenheden 1 t/m 4 van de 
kerncentrale Kozloduy, zoals 
herscholingsprogramma’s voor het 
getroffen personeel teneinde hun 
vakkennis in andere sectoren te 
gebruiken, bij voorbeeld industrieel 
onderzoek of hernieuwbare 
energiebronnen, zouden financiële steun 
van de EU kunnen vereisen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
te begeleiden.

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy en de compenserende 
maatregelen in de energiesector over de 
periode 2010-2013 te begeleiden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis, waarbij 
energiebesparingsmaatregelen en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen moeten worden 
aangemoedigd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie te 
waarborgen, moet de buitenbedrijfstelling 

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie en 
zo gering mogelijke eventuele gevolgen 
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van de kerncentrale van Kozloduy worden 
uitgevoerd met gebruikmaking van de best 
beschikbare technische deskundigheid en 
met inachtneming van de aard van de 
technologische specificaties van de te 
sluiten eenheden.

voor het milieu  te waarborgen, moet de 
buitenbedrijfstelling van de kerncentrale 
van Kozloduy worden uitgevoerd met 
gebruikmaking van de best beschikbare 
technische deskundigheid en met 
inachtneming van de aard van de 
technologische specificaties van de te 
sluiten eenheden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om te zorgen voor toegang tot 
informatie, inspraak van het publiek en 
transparantie moeten gedurende de 
ontmanteling van de kerncentrale 
Kozloduy alle passende maatregelen 
worden genomen ter voldoening aan de 
verplichtingen die zijn vervat in 
internationale verdragen die in nationaal, 
internationaal, of grensoverschrijdend 
verband reeds in de nodige vereisten 
voorzien, zoals het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden (Verdrag 
van Aarhus, 25 juni 1998).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij de werkzaamheden in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale Kozloduy zal de bescherming 
van de werknemers en het publiek tegen 
de schadelijke gevolgen van ioniserende 
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straling voorop staan, zoals deze wordt 
voorgeschreven in de bestaande 
wetgeving, in het bijzonder in richtlijn van 
de Raad 96/29/Euratom tot vaststelling 
van de basisnormen voor de bescherming 
van de gezondheid der bevolking en der 
werkers tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren (1), zodat het hoogste 
niveau van veiligheid en bescherming van 
de werknemers en de volksgezondheid 
wordt gewaarborgd .
---------------
(1) PB L 159 van 29.6.1996,  blz. 1.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13bis) De artikelen 53d, 108a en 165 van 
Verordening van de Raad (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen1, en de 
artikelen 35 en 43 van Verordening van 
de Commissie (EG, Euratom) nr. 
2342/2002 van 23 december 2002 tot 
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften
voor Verordening van de Raad (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2 beschrijven de 
voorwaarden waarmee bij de 
gezamenlijke beheersmethode voor de 
uitvoering van de begroting rekening 
moet worden gehouden.
------------
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 PB L 357 van 31.12.02, blz. 1.

Motivering

Op grond van het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften heeft de Commissie de 
bevoegdheid haar begroting uit te voeren via een gezamenlijk beheer met internationale 
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organisaties, mits deze normen hanteren die garanties bieden welke overeenkomen met 
internationaal aanvaarde standaarden op ten minste de punten boekhouden, audit, interne 
controle en aanbestedingen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het Kozloduy-project moet als 
voorbeeld dienen; de Commissie dient een 
volledig en nauwkeurig 
buitenbedrijfstellingsbudget op te stellen 
voor de analyse en raming van de kosten 
van toekomstige ontmantelingen van 
kerncentrales.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van hun 
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen voor milieu, 
economie en voorzieningsveiligheid in de 
regio van hun sluiting in Bulgarije (hierna 
"het Kozloduy-programma" genoemd).
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie, en die daarbij 
energiebesparingsmaatregelen en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen aanmoedigen. Ook kan er 
financiële steun worden verstrekt voor het 
opvangen van de sociaal-economische 
overgang in de betrokken 
gemeenschappen, bij voorbeeld door de 
ontwikkeling van nieuwe duurzame banen 
en industrieën.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De omvang van de aan het Kozloduy-
programma toegewezen kredieten kan in 

3. De omvang van de aan het Kozloduy-
programma toegewezen kredieten wordt in 
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de periode 1 januari 2010 tot 31 december 
2013 worden herzien om rekening te 
houden met de voortgang die wordt 
geboekt bij de uitvoering van het 
programma en om ervoor te zorgen dat de 
programmering en de toewijzing van 
middelen in overeenstemming blijft met de 
feitelijke betalingsbehoeften en 
absorptiecapaciteit.

de periode 1 januari 2010 tot 31 december 
2013 ieder jaar herzien om rekening te 
houden met de voortgang die wordt 
geboekt bij de uitvoering van het 
programma en met de gevolgen op de 
lange termijn en de consequenties voor 
het milieu, de economie en 
voorzieningszekerheid van de vroegtijdige 
sluiting van de eenheden 1 t/m 4 van de 
kerncentrale Kozloduy, en om ervoor te 
zorgen dat de programmering en de 
toewijzing van middelen in 
overeenstemming blijft met de feitelijke 
betalingsbehoeften en absorptiecapaciteit.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een audit uitvoeren 
over het gebruik dat is gemaakt van de ter 
beschikking gestelde middelen, hetzij door 
haar eigen ambtenaren, hetzij door een 
andere gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund, en wel gedurende een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 
Indien nodig kunnen de bevindingen van 
de audits resulteren in 
terugbetalingsbesluiten van de Commissie.

1. De Commissie houdt toezicht op en kan 
een audit uitvoeren over het gebruik dat is 
gemaakt van de ter beschikking gestelde 
middelen, hetzij door haar eigen 
ambtenaren, hetzij door een andere
gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund, en wel gedurende een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 
Indien nodig kunnen de bevindingen van 
de audits resulteren in 
terugbetalingsbesluiten van de Commissie.

Amendement 18
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ambtenaren van de Commissie en 
daartoe door de Commissie vergund extern 
personeel hebben recht op toegang, met 
name tot de kantoren van de begunstigden, 
en tot alle informatie, inclusief informatie 
in elektronische vorm, die vereist is voor 
de uitvoering van de audits.

2. Ambtenaren van de Commissie en 
daartoe door de Commissie vergund extern 
personeel hebben recht op toegang, met 
name tot de kantoren van de begunstigden, 
en tot alle informatie, inclusief informatie 
in elektronische vorm, die vereist is voor 
de uitvoering van de audits. De audits 
hebben ook betrekking op het stadium dat 
is bereikt bij de afgifte van vergunningen 
voor de ontmanteling.

Motivering

Deze aanvulling is bedoeld om ervoor te zorgen dat de fondsen volgens schema worden 
gebruikt en dat grondiger wordt gecontroleerd of ze voor het juiste doel worden ingezet. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
zal op gezette tijden verslag uitbrengen
aan het Europees Parlement en de Raad. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, zal zij een tussentijdse evaluatie 
opmaken.

 De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
brengt jaarlijks verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, zal zij een tussentijdse evaluatie en 
een evaluatie achteraf opmaken en zal zij 
over beide verslag aan het Europees 
Parlement uitbrengen.
De evaluatie achteraf bevat een volledig 
en nauwkeurig budget van de kosten van 
de buitenbedrijfstelling van een 
kerncentrale met het oog op de planning 
van toekomstige 
buitenbedrijfstellingsuitgaven. Tevens 
bevat het een analyse van de 
economische, sociale en milieutechnische 
kosten, met de nadruk op de gevolgen van 
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resterende vrije straling en de 
consequenties voor de 
voorzieningsveiligheid.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7bis
De Commissie beoordeelt vóór de 
ondertekening van de 
bijstandsovereenkomst de naleving van de 
voorschriften met als maatstaf de 
internationaal geaccepteerde normen van
ten minste de EBRD-procedures op de 
gebieden boekhouden, audit, interne 
controle en aanbestedingen.

Motivering

Op grond van het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften heeft de Commissie de 
bevoegdheid haar begroting uit te voeren via een gezamenlijk beheer met internationale 
organisaties, mits deze normen hanteren die garanties bieden welke overeenkomen met 
internationaal aanvaarde standaarden op ten minste de punten boekhouden, audit, interne 
controle en aanbestedingen.
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