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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 protokołu do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, Bułgaria wywiązała się 
ze swoich zobowiązań, zamykając bloki reaktorów I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj. Bułgaria 
prowadzi aktualnie działania związane z likwidacją wszystkich czterech bloków. 

Z uwagi na bezpieczeństwo i względy ekonomiczne rząd bułgarski zaproponował w 2006 r. 
przyjęcie „strategii natychmiastowego demontażu” zamiast „strategii odroczonego demontażu”, 
zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, co wymaga terminowego uruchomienia 
dodatkowych środków celem zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przebiegu likwidacji. 

Zmiana strategii demontażu i likwidacji oraz jej wpływ na wysokość potrzebnych środków 
finansowych, a także dotrzymanie zobowiązań dotyczących elektrowni jądrowej Kozłoduj 
są wystarczającym powodem zwiększenia wspólnotowej pomocy finansowej, by zapewnić 
najwyższy poziom bezpieczeństwa i zachować wymagane normy w zakresie środowiska 
naturalnego w trakcie działań związanych z demontażem i likwidacją bloków I–IV. 

Ponadto inne państwa członkowskie, takie jak Słowacja i Litwa, otrzymały podobne 
wsparcie w ramach programu likwidacji elektrowni jądrowych, który jest kontynuowany 
do 2013 r., podczas gdy wsparcie dla Bułgarii kończy się w 2009 r. Stosowanie wspólnotowych 
zasad solidarności i równego traktowania państw członkowskich jest jeszcze jednym powodem, 
dla którego należy zwiększyć wspólnotową pomoc finansową.

Wsparcie wspólnotowe na rzecz likwidacji bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj powinno 
zmierzać do osiągnięcia jednego celu: zapewnienia bezpiecznego i terminowego 
przeprowadzenia działań związanych z likwidacją elektrowni przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu najwyższego poziomu przejrzystości i ochrony środowiska. 

Na każdym etapie procesu likwidacji należy zatem przywiązywać szczególna wagę 
do bezpieczeństwa i norm w zakresie ochrony środowiska, przestrzegając obowiązujących 
przepisów, tj. przepisów dyrektywy Rady 96/29/Euratom ustanawiającej podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed 
zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. Ponadto szczególną uwagę należy 
poświęcić ochronie zdrowia pracowników uczestniczących w działaniach związanych 
z likwidacją, która powinna obejmować późniejszą długoterminową kontrolę medyczną.

Przejrzystość jest również kluczowym elementem zapewnienia zrozumienia przez 
ogół społeczeństwa i jego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej procesu likwidacji, 
a także właściwych dla tego procesu rozwiązań wybieranych w przyszłości, takich jak ostateczne 
unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych. Dlatego aby zagwarantować dostęp 
do informacji, udział społeczeństwa i przejrzystość, niezwykle istotne jest przestrzeganie 
konwencji międzynarodowych, które już ustanawiają niezbędne wymogi w kontekście 
krajowym, międzynarodowym lub transgranicznym, takich jak np. Konwencja z Aarhus z dnia 
25 czerwca 1998 r.

Na podstawie przeglądu postanowień przewidzianych we wniosku w sprawie rozporządzenia, 
którego celem jest wspieranie przyjmowanych w sektorze energetycznym środków na rzecz 
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złagodzenia konsekwencji wcześniejszego zamknięcia bloków I–IV elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, niezbędne wydaje się wzięcie pod uwagę faktu, że ciężar spoczywający na sektorze 
energetycznym i na środowisku naturalnym jest znacznie większy, niż początkowo 
przypuszczano. Ocenia się na przykład, że utrata zdolności wytwórczej, wynikająca 
z wcześniejszego zamknięcia czterech reaktorów, spowoduje znaczne zwiększenie ilości emisji 
gazów cieplarnianych, tj. 15 TWh w latach 2011-2013 przy stężeniu ekwiwalentu CO2
na poziomie około 1,2 Gg/GWh, i doprowadzi do zwiększenia stężenia ekwiwalentu CO2
w wysokości około 18 000 Gg, czyli w przypadku Bułgarii 18 000 kt, co będzie wymagało 
podjęcia dodatkowych działań w celu zmniejszenia emisji CO2.

Ogólne długofalowe konsekwencje wcześniejszego zamknięcia omawianych czterech reaktorów 
doprowadziły do złamania podstawowych zasad, na których opiera się obecnie strategia 
energetyczna Unii, tj. trwałości i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa 
dostaw energii oraz konkurencyjności sektora energetycznego. Utrata zdolności wytwórczej 
wynikająca z zamknięcia bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj musiała zostać w dużej 
mierze zrekompensowana przywozem energii pierwotnej oraz wykorzystaniem importowanych 
i krajowych zasobów paliw kopalnych.

W związku z tym zwiększenie wspólnotowej pomocy finansowej dla sektora energetycznego 
w Bułgarii jest niezwykle istotne, aby w odpowiedni sposób zaradzić długofalowym skutkom –
w zakresie środowiska naturalnego, gospodarki i bezpieczeństwa dostaw energii w tym regionie 
– wcześniejszego zamknięcia czterech omawianych reaktorów. Przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że wspólnotowa pomoc finansowa nie spowoduje zakłóceń konkurencji, 
zaktualizowana strategia dotycząca środków łagodzących w sektorze energetycznym musi 
zatem skupiać się na bezpieczeństwie i pewności dostaw energii, dywersyfikacji zużycia 
energii, promowaniu energii ze źródeł odnawialnych, redukcji emisji dwutlenku węgla 
i efektywności energetycznej.

Komisja również czuwa nad tym, aby wspólnotowa pomoc finansowa była zgodna 
z rozporządzeniem finansowym i przepisami wykonawczymi dotyczącymi tego rodzaju 
metody zarządzania budżetem, prowadząc tzw. ocenę czterech filarów lub ocenę zgodności 
pod względem uznanych norm międzynarodowych, przynajmniej w odniesieniu do procedur 
księgowości, audytu, kontroli wewnętrznej i udzielania zamówień Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Należy zapewnić konsekwencję i spójność ze strategiami Unii Europejskiej w zakresie 
środowiska naturalnego i energetyki, tak aby realizacja wspólnotowej pomocy finansowej 
doprowadziła do skutecznej i optymalnej likwidacji bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bułgaria zobowiązała się 
do zamknięcia bloków I i II oraz bloków 
III i IV elektrowni jądrowej Kozłoduj 
w terminie, odpowiednio, do 31 grudnia 
2002 r. i 31 grudnia 2006 r. oraz, w dalszej 
kolejności, do ich likwidacji. Unia 
Europejska wyraziła gotowość 
do kontynuowania pomocy finansowej 
do roku 2009 jako rozszerzenie pomocy 
przedakcesyjnej zaplanowanej w ramach 
programu Phare jako wsparcia dla działań 
Bułgarii w zakresie likwidacji instalacji 
jądrowych.

(1) Bułgaria zobowiązała się 
do zamknięcia bloków I i II oraz bloków 
III i IV elektrowni jądrowej Kozłoduj 
w terminie, odpowiednio, do 31 grudnia 
2002 r. i 31 grudnia 2006 r. oraz, w dalszej 
kolejności, do ich likwidacji. Unia 
Europejska wyraziła gotowość 
do kontynuowania pomocy finansowej 
do roku 2009 jako rozszerzenie pomocy 
przedakcesyjnej zaplanowanej w ramach 
programu Phare jako wsparcia dla działań 
Bułgarii w zakresie likwidacji instalacji 
jądrowych. Unia Europejska udzieliła 
również politycznych zapewnień, że 
kontynuowanie wsparcia wspólnotowego 
zostanie rozpatrzone w kontekście 
ogólnego przeglądu perspektywy 
finansowej na lata 2007-2013.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zasady solidarności wspólnotowej 
i równego traktowania wymagają obecnie, 
tak jak w przeszłości, przyjęcia 
bezstronnego podejścia do państw 
członkowskich potrzebujących wsparcia 
w zakresie finansowania likwidacji 
elektrowni jądrowych w następstwie 
zobowiązania do zamknięcia bloków 
elektrowni jądrowych określonego w ich 
traktacie o przystąpieniu lub załączonym 
do niego Protokole.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Równie istotne jest wykorzystanie 
własnych zasobów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj z uwagi na fakt, iż wpływa to na 
dostępność niezbędnej wiedzy 
specjalistycznej, a jednocześnie łagodzi 
społeczne i ekonomiczne skutki 
wcześniejszego zamknięcia poprzez 
ciągłość zatrudnienia załogi zamkniętej 
elektrowni. Kontynuacja wsparcia 
finansowego jest zatem istotna dla 
utrzymania wymaganego standardu
bezpieczeństwa.

(5) Równie istotne jest wykorzystanie 
własnych zasobów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj z uwagi na fakt, iż wpływa to na 
dostępność niezbędnej wiedzy 
specjalistycznej, rozwija know-how
i umiejętności oraz jednocześnie łagodzi 
społeczne i ekonomiczne skutki 
wcześniejszego zamknięcia poprzez 
ciągłość zatrudnienia załogi zamkniętej
elektrowni. Kontynuacja wsparcia 
finansowego jest zatem istotna dla 
utrzymania wymaganych standardów 
w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia 
i środowiska naturalnego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym 
ze względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym 
ze względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na środowisko 
naturalne, ceny energii ponoszone przez 
odbiorców i bezpieczeństwo dostaw 
w regionie oraz wielkości emisji gazów 
cieplarnianych, jako że utrata zdolności 
wytwórczej bloków I–IV elektrowni 
jądrowej Kozłoduj musiała być w znacznej 
mierze zrekompensowana przywozem 
energii pierwotnej oraz wykorzystaniem 
importowanych i krajowych zasobów 
paliw kopalnych, ze szczególnym 
naciskiem na konieczność zwiększenia 
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wydajności energetycznej oraz rozwoju 
sektora energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Utrata zdolności wytwórczej 
wynikająca z wcześniejszego zamknięcia 
bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj 
spowodowała znaczne zwiększenie 
wielkości emisji gazów cieplarnianych, 
szacowane na poziomie 15 TWh w latach 
2011-2013 przy stężeniu ekwiwalentu CO2
na poziomie około 1,2 Gg/GWh, 
i doprowadziła w przypadku Bułgarii 
do zwiększenia stężenia ekwiwalentu CO2
w wysokości około18000 Gg, czyli 18 000 
kt, co wymaga podjęcia dodatkowych 
działań w celu zmniejszenia emisji CO2.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Środki mające na celu zmniejszenie 
negatywnego wpływu społeczno-
gospodarczego zamknięcia bloków I–IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, takie jak 
programy przekwalifikowujące dla 
pracowników dotkniętych likwidacją 
elektrowni mające na celu wykorzystanie 
ich umiejętności w innych sektorach, 
na przykład w sektorze badań 
przemysłowych lub odnawialnych źródeł 
energii, mogą wymagać pomocy 
finansowej UE.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR 
na finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013.

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR 
na finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj i środki łagodzące 
w sektorze energetycznym w latach 2010–
2013.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot 
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych.

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot 
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych, wspierając środki na rzecz 
oszczędności energii i promując energię 
ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zagwarantowania jak 
największej skuteczności działania 

(11) W celu zagwarantowania jak 
największej skuteczności działania oraz 
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likwidacja elektrowni jądrowej Kozłoduj 
powinna być przeprowadzona 
z wykorzystaniem najlepszej dostępnej 
fachowej wiedzy technicznej oraz z 
należytym uwzględnieniem charakteru i 
specyfikacji technicznych bloków, które 
zostaną zamknięte.

zminimalizowania ewentualnego wpływu 
na środowisko likwidacja elektrowni 
jądrowej Kozłoduj powinna być 
przeprowadzona z wykorzystaniem 
najlepszej dostępnej fachowej wiedzy 
technicznej oraz z należytym 
uwzględnieniem charakteru i specyfikacji 
technicznych bloków, które zostaną 
zamknięte.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu zapewnienia dostępu 
do informacji, udziału społeczeństwa 
i przejrzystości, w trakcie likwidacji 
elektrowni jądrowej Kozłoduj należy 
przyjąć wszelkie stosowne środki na rzecz 
wypełnienia zobowiązań określonych 
w konwencjach międzynarodowych, które 
już ustanawiają niezbędne wymogi 
w kontekście krajowym, 
międzynarodowym lub transgranicznym, 
np. w Konwencji z Aarhus z dnia 25 
czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Działania związane z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj zostaną 
przeprowadzone zgodnie z podstawowym 
celem ochrony pracowników i ogółu 
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społeczeństwa przed szkodliwym wpływem 
promieniowania jonizującego, określonym 
w obowiązujących przepisach prawnych, 
w szczególności w dyrektywie Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 
ustanawiającej podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego1, zapewniając w ten sposób 
najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa.
---------------
1 Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Artykuły 53d, 108a i 165 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich1 oraz 
art. 35 i 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 
23 grudnia 2002 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie 
do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich2 określają warunki, które 
należy uwzględnić w ramach metody 
wdrażania wspólnie zarządzanego 
budżetu.
------------
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.
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Uzasadnienie

W kontekście rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych do tego 
rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do wdrażania budżetu poprzez wspólne zarządzanie 
z organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że organizacje te stosują normy 
zapewniające gwarancje równoważne uznanym normom międzynarodowym, przynajmniej 
w odniesieniu do procedur księgowości, audytu, kontroli wewnętrznej i udzielania zamówień.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Przypadek elektrowni jądrowej 
Kozłoduj powinien służyć za przykład, 
a Komisja powinna sporządzić pełny 
i dokładny budżet likwidacyjny celem 
analizy oraz prognozy kosztów przyszłych 
likwidacji elektrowni jądrowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
dla środowiska naturalnego, gospodarki 
i bezpieczeństwa dostaw w regionie
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska 
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych 
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu 
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii, 
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej 
w Bułgarii.

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska 
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych 
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu 
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii, 
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej 
w Bułgarii, przy jednoczesnym wspieraniu 
środków na rzecz oszczędności energii 
i promowaniu energii ze źródeł 
odnawialnych. Pomocy finansowej można 
również udzielić w celu złagodzenia zmian 
społeczno-gospodarczych 
w społecznościach dotkniętych likwidacją 
elektrowni, na przykład poprzez tworzenie 
nowych, trwałych miejsc pracy i rozwój 
sektorów przemysłu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W okresie między 1 stycznia 2010 r. 
a 31 grudnia 2013 r. kwota środków 

3. W okresie między 1 stycznia 2010 r. 
a 31 grudnia 2013 r. kwota środków 
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przyznanych na Program Kozłoduj może
ulec korekcie w celu uwzględnienia 
postępów odnotowanych we wdrażaniu 
programu i zapewnienia tak, aby 
planowanie i przyznawanie środków oparte 
było na rzeczywistych potrzebach 
finansowych i możliwościach ich 
wykorzystania.

przyznanych na Program Kozłoduj ulega 
corocznej korekcie w celu uwzględnienia 
postępów odnotowanych we wdrażaniu 
programu oraz długookresowego wpływu 
na środowisko naturalne, gospodarkę 
i bezpieczeństwo dostaw i odnośnych 
skutków w wyniku wcześniejszego 
zamknięcia bloków I-IV elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, a także w celu
dopilnowania, aby planowanie 
i przyznawanie środków oparte było na 
rzeczywistych potrzebach finansowych 
i możliwościach ich wykorzystania.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, działając bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników lub za 
pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, może przeprowadzać audyty 
dotyczące wykorzystania subwencji. 
Audyty takie mogą być przeprowadzane 
przez cały okres obowiązywania umowy 
między Wspólnotą a EBOR w sprawie 
udostępniania przez Wspólnotę środków 
finansowych do Międzynarodowego 
Funduszu Wspierania Likwidacji 
Elektrowni Kozłoduj oraz przez okres 
pięciu lat od daty płatności salda. 
W stosownych przypadkach wyniki audytu 
mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji 
o odzyskaniu środków.

1. Komisja albo bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników, albo 
za pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, monitoruje oraz ma prawo 
do wykonania audytu dotyczącego 
wykorzystania subwencji. Audyty takie 
mogą być przeprowadzane przez cały okres 
obowiązywania umowy między Wspólnotą 
a EBOR w sprawie udostępniania przez 
Wspólnotę środków finansowych do 
Międzynarodowego Funduszu Wspierania 
Likwidacji Elektrowni Kozłoduj oraz przez 
okres pięciu lat od daty płatności salda. 
W odpowiednim przypadku ustalenia 
audytu mogą prowadzić do podjęcia przez 
Komisję decyzji o odzyskaniu środków.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pracownikom Komisji oraz osobom 
trzecim upoważnionym przez Komisję 
należy zapewnić odpowiednie konieczne 
do przeprowadzenia takich audytów 
uprawnienia dostępu, w szczególności 
do biur beneficjenta, a także do wszelkich 
niezbędnych informacji, w tym również 
informacji w formacie elektronicznym.

2. Pracownikom Komisji oraz osobom 
trzecim upoważnionym przez Komisję 
należy zapewnić odpowiednie konieczne 
do przeprowadzenia takich audytów 
uprawnienia dostępu, w szczególności 
do biur beneficjenta, a także do wszelkich 
niezbędnych informacji, w tym również 
informacji w formacie elektronicznym. 
Audyt obejmuje również kontrolę sytuacji 
związanej z uzyskaniem odpowiednich 
zezwoleń na likwidację.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie użycia środków we właściwym terminie i lepszą kontrolę 
zgodności ich wykorzystania z pierwotnym przeznaczeniem. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie 
niniejszego rozporządzenia 
i systematycznie sporządza sprawozdania 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Dokonuje również przeglądu
śródokresowego zgodnie z art. 3 ust. 3.

Komisja zapewnia wykonanie niniejszego 
rozporządzenia i co roku sporządza 
sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Dokonuje również 
śródokresowej oceny i oceny ex post
zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz składa odnośne 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu.

Ocena ex-post zawiera pełny i dokładny 
budżet kosztów likwidacyjnych elektrowni 
jądrowej, aby ułatwić planowanie 
przyszłych wydatków likwidacyjnych. 
Zawiera ona również analizę kosztów 
gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wolne 
promieniowanie szczątkowe oraz wpływ 
na bezpieczeństwo dostaw.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Przed podpisaniem umowy w sprawie 
przyznania dotacji Komisja przeprowadza 
ocenę zgodności w zakresie uznanych 
norm międzynarodowych, przynajmniej 
w odniesieniu do procedur księgowości, 
audytu, kontroli wewnętrznej i udzielania 
zamówień Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR);

Uzasadnienie

W kontekście rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych do tego 
rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do wdrażania budżetu poprzez wspólne zarządzanie 
z organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że organizacje te stosują normy 
zapewniające gwarancje równoważne uznanym normom międzynarodowym, przynajmniej 
w odniesieniu do procedur księgowości, audytu, kontroli wewnętrznej i udzielania zamówień.
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