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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În conformitate cu articolul 30 din Protocolul la Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, 
Bulgaria şi-a îndeplinit angajamentele şi a închis reactoarele 1-4 ale centralei nucleare de la 
Kozlodui (CNK). În prezent, Bulgaria dezafectează aceste patru unităţi. 

Din motive de securitate şi din raţiuni economice, guvernul bulgar a propus în 2006 o strategie 
de dezafectare imediată în locul strategiei de dezafectare amânată, în conformitate cu cele mai 
bune practici internaţionale, fapt pentru care este necesară deblocarea rapidă a unor fonduri 
suplimentare în vederea asigurării unui proces de dezafectare eficient şi securizat. 

Modificările la nivelul strategiei de dezafectare şi consecinţele acestora în ceea ce priveşte 
finanţarea necesară, precum şi respectarea şi realizarea angajamentelor legate de CNK, justifică 
prelungirea asistenţei financiare comunitare în vederea asigurării celor mai înalte standarde de 
securitate şi de mediu în cadrul activităţilor de dezafectare a unităţilor 1-4. 

În plus, alte state membre, precum Slovacia şi Lituania, au beneficiat de un program de asistenţă 
similar pentru dezafectarea unor centrale nucleare, program ce se desfăşoară până în 2013, în 
vreme ce programul de asistenţă acordat Bulgariei se încheie în 2009. Aplicarea principiilor 
comunitare de solidaritate şi de acordare a unui tratament egal tuturor statelor membre reprezintă 
un motiv suplimentar pentru prelungirea asistenţei financiare comunitare.

Asistenţa comunitară în vederea dezafectării unităţilor 1-4 ale CNK ar trebui să vizeze un singur 
obiectiv: securitatea şi rapiditatea dezafectării, garantându-se, în acelaşi timp, respectarea celor 
mai înalte standarde de transparenţă şi de protecţie a mediului. 

Prin urmare, în fiecare fază a procesului de dezafectare, ar trebui acordată o atenţie specială 
standardelor de securitate şi de mediu, în conformitate cu legislaţia existentă, de exemplu cu 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de 
bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de 
radiaţiile ionizante. În plus, ar trebui acordată o atenţie specială protecţiei sănătăţii lucrătorilor 
implicaţi în activităţile de dezafectare şi ar trebui instituită o monitorizare a sănătăţii acestora pe 
termen lung.

Transparenţa este, de asemenea, un element central pentru a asigura înţelegerea şi implicarea 
publicului în ceea ce priveşte decizia luată cu privire la procesul de dezafectare, precum şi cu 
privire la alegerile ce vor trebui făcute în viitor, inerente procesului de dezafectare, privind, de 
exemplu, eliminarea deşeurilor radioactive. Respectarea convenţiilor internaţionale, în care se 
specifică deja cerinţele necesare în contexte naţionale, internaţionale sau transnaţionale, cum ar fi 
Convenţia de la Aarhus din 25 iunie 1998, este, prin urmare, crucială pentru garantarea accesului 
la informaţii, a participării publicului şi a transparenţei.

Analizând dispoziţiile din propunerea de regulament referitoare la măsurile care trebuie luate în 
sectorul energetic pentru a atenua consecinţele închiderii anticipate a unităţilor 1-4 ale CNK, 
reiese că este esenţial să se ia în considerare faptul că aceste consecinţe sunt, la nivelul sectorului 
energiei şi la nivelul mediului, mult mai semnificative decât se estimase iniţial. De exemplu, se 
estimează că pierderea capacităţilor de producere de energie, datorată închiderii anticipate a celor 
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patru reactoare, va conduce la un important volum suplimentar de emisii de gaze cu efect de seră 
(15 TWh pentru perioada 2011-2013, cu un CO2-eq de aproximativ 1,2 Gg/GWh) şi va provoca 
în jur de 18 000 Gg sau 18 000 kt CO2-eq suplimentare pentru Bulgaria, creând astfel necesitatea 
unei reduceri suplimentare de CO2.

Consecinţele generale şi pe termen lung ale închiderii anticipate a celor patru reactoare au 
condus la încălcarea principiilor esenţiale pe care strategia energetică a Uniunii se bazează în 
momentul de faţă: sustenabilitatea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, siguranţa 
aprovizionării cu energie şi competitivitatea sectorului energiei. Capacitatea de producţie a 
unităţilor 1-4 ale CNK trebuie compensată în mare măsură prin importuri de energie primară şi 
prin energie fosilă importată sau de producţie locală.

Prelungirea asistenţei financiare comunitare acordate sectorului energetic bulgar este, prin 
urmare, crucială pentru a asigura o abordare adecvată a consecinţelor pe termen lung - în ceea ce 
priveşte mediul, economia şi siguranţa aprovizionării în regiune - ale închiderii anticipate a celor 
patru reactoare. O strategie adecvată în ceea ce priveşte măsurile de adaptare în sectorul 
energetic trebuie, prin urmare, să se concentreze pe siguranţa aprovizionării cu energie, 
diversificarea consumului de energie, promovarea energiilor regenerabile, reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon şi eficienţa energetică, garantându-se însă că asistenţa financiară 
comunitară nu conduce la denaturarea concurenţei.

Comisia trebuie să se asigure, de asemenea, că asistenţa comunitară respectă Regulamentul 
financiar şi normele sale de aplicare în ceea ce priveşte această metodă de gestiune a 
bugetului, aplicând aşa-numita analiză a „celor patru piloni”, sau verificare de conformitate în 
raport cu standardele acceptate la nivel internaţional, cel puţin standardele BERD privind 
contabilitatea, auditul, controlul intern şi procedurile de achiziţii publice.

Trebuie asigurată consecvenţa şi coerenţa cu strategiile energetice şi de mediu ale Uniunii 
Europene, astfel încât punerea în aplicare a asistenţei financiare comunitare să conducă la o 
dezafectare eficientă şi optimă a unităţilor 1-4 ale CNK.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bulgaria s-a angajat să închidă 
unităţile 1 şi 2, precum şi unităţile 3 şi 4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui până la 

(1) Bulgaria s-a angajat să închidă 
unităţile 1 şi 2, precum şi unităţile 3 şi 4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui până la 
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31 decembrie 2002 şi, respectiv, 
31 decembrie 2006, şi să dezafecteze, 
ulterior, aceste unităţi. Uniunea Europeană 
şi-a exprimat disponibilitatea de a continua 
să furnizeze asistenţă financiară până în 
2009, ca o prelungire a ajutorului de 
preaderare planificat în cadrul programului 
Phare de sprijinire a eforturilor de 
dezafectare depuse de Bulgaria.

31 decembrie 2002 şi, respectiv, 
31 decembrie 2006, şi să dezafecteze, 
ulterior, aceste unităţi. Uniunea Europeană 
şi-a exprimat disponibilitatea de a continua 
să furnizeze asistenţă financiară până în 
2009, ca o prelungire a ajutorului de 
preaderare planificat în cadrul programului 
Phare de sprijinire a eforturilor de 
dezafectare depuse de Bulgaria. Uniunea 
Europeană a dat, de asemenea, asigurări 
politice că prelungirea asistenţei 
comunitare va fi hotărâtă în contextul 
revizuirii generale a perspectivelor 
financiare 2007-2013.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Principiile comunitare de solidaritate 
şi tratament egal impun în cazul de faţă, 
la fel ca în trecut, adoptarea unei poziţii 
imparţiale faţă de statele membre care 
necesită sprijin financiar pentru 
dezafectări nucleare în conformitate cu 
angajamentele asumate, în ceea ce 
priveşte închiderea unor unităţi 
aparţinând centralelor nucleare, în 
tratatele lor de aderare sau în 
protocoalele anexate la acestea.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este la fel de important să se utilizeze 
resursele proprii ale centralei nucleare de la 
Kozlodui, deoarece acest lucru contribuie 
la asigurarea expertizei necesare şi, 

(5) Este la fel de important să se utilizeze 
resursele proprii ale centralei nucleare de la 
Kozlodui, deoarece acest lucru contribuie 
la asigurarea expertizei necesare, 
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totodată, limitează impactul social şi 
economic al închiderii având în vedere că 
se foloseşte în continuare personalul 
centralei nucleare închise. Aşadar, 
continuitatea sprijinului financiar este 
importantă pentru menţinerea standardelor 
de securitate necesare.

îmbunătăţeşte know-how-ul şi 
competenţele şi, totodată, limitează 
impactul social şi economic al închiderii 
având în vedere că se foloseşte în 
continuare personalul centralei nucleare 
închise. Aşadar, continuitatea sprijinului 
financiar este importantă pentru menţinerea 
standardelor de securitate, de sănătate şi de 
mediu necesare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în 
regiune.

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra mediului, asupra 
preţului energiei pentru consumatori şi
asupra securităţii aprovizionării cu energie 
electrică în regiune, precum şi asupra 
volumului de emisii de gaze cu efect de 
seră, având în vedere că pierderea 
capacităţii de producţie a unităţilor 1-4 
ale centralei nucleare de le Kozlodui a 
trebuit compensată în mare parte prin 
importuri de energie primară şi prin 
energie fosilă importată sau de producţie 
locală.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pierderea capacităţilor de producere 
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de energie, datorată închiderii anticipate 
a unităţilor 1-4 ale centralei nucleare de 
la Kozlodui, a condus la un important 
volum suplimentar de emisii de gaze cu 
efect de seră pentru Bulgaria, estimat la 
15 TWh pentru perioada 2011-2013, cu 
un echivalent de CO2 de aproximativ 1,2 
Gg/GWh, şi a provocat aproximativ        
18 000 Gg sau 18 000 kt de echivalent 
CO2, creând astfel necesitatea unei 
reduceri suplimentare de CO2.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Măsurile de atenuare menite să 
reducă impactul socio-economic al 
închiderii unităţilor 1-4 ale centralei 
nucleare de la Kozlodui, cum ar fi 
programele de recalificare a personalului 
afectat în vederea utilizării competenţelor 
lor în alte sectoare, de exemplu în 
cercetarea industrială sau în sectorul
energiei regenerabile, ar putea necesita 
sprijin financiar din partea UE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013.

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui, precum şi măsurile de adaptare 
din sectorul energetic, în perioada 2010-
2013.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis.

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis, încurajând măsurile care conduc 
la economii de energie şi promovând 
energiile regenerabile.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura o maximă eficienţă, 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui ar trebui să se realizeze 
recurgându-se la cele mai bune competenţe 
tehnice disponibile şi cu respectarea naturii 
şi a specificaţiilor tehnologice ale unităţilor 
care urmează a fi închise.

(11) Pentru a asigura o maximă eficienţă şi 
pentru a reduce la minimum eventualele 
consecinţe asupra mediului, dezafectarea 
centralei nucleare de la Kozlodui ar trebui 
să se realizeze recurgându-se la cele mai 
bune competenţe tehnice disponibile şi cu 
respectarea naturii şi a specificaţiilor 
tehnologice ale unităţilor care urmează a fi 
închise.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a asigura accesul la 
informaţii, participarea populaţiei şi 
transparenţa, ar trebui ca, în cadrul 
dezafectării centralei nucleare de la 
Kozlodui, să fie luate toate măsurile 
necesare pentru a îndeplini obligaţiile 
prevăzute în convenţiile internaţionale 
care conţin deja cerinţele necesare în 
context naţional, internaţional sau
transfrontalier, cum ar fi Convenţia de la 
Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul 
la informaţii, participarea publicului la 
procesul decizional şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Activităţile legate de dezafectarea 
centralei nucleare de la Kozlodui se vor 
desfăşura în conformitate cu obiectivul 
fundamental de protecţie a lucrătorilor şi 
a populaţiei de efectele dăunătoare ale 
radiaţiilor ionizante, astfel cum este 
stabilit în legislaţia în vigoare, în special 
în Directiva 96/29/Euratom a Consiliului 
din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecţia 
sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiaţiile ionizante1, asigurând astfel un 
nivel cât se poate de înalt de securitate şi 
de protecţie a lucrătorilor şi, în general, a 
sănătăţii populaţiei.
---------------
JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Articolele 53d, 108a şi 165 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene1, şi articolele 35 
şi 43 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 
2002 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, stabilesc condiţiile care 
trebuie avute în vedere în cadrul metodei 
de gestiune comună a execuţiei bugetului.
------------
1 JO L 248, 16.9.2002, p.1.
2 JO L 357, 31.12.2002, p.1.

Justificare

În conformitate cu Regulamentul financiar şi normele sale de aplicare, Comisia poate 
executa bugetul prin intermediul unei gestiuni comune, la care participă organizaţii 
internaţionale, cu condiţia ca aceste organizaţii să aplice standarde care să ofere garanţii 
echivalente standardelor acceptate la nivel internaţional, cel puţin în ceea ce priveşte 
procedurile lor de contabilitate, audit, control intern şi achiziţii publice.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Cazul centralei nucleare de la 
Kozlodui ar trebui să servească drept 
exemplu, iar Comisia ar trebui să 
întocmească un buget complet şi precis al 
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dezafectării în vederea analizării şi 
estimării costurilor aferente viitoarelor 
dezafectări ale unor centrale nucleare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor, în ceea ce 
priveşte mediul, economia şi siguranţa 
aprovizionării în regiune, ale închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactori ai 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului şi modernizarea 
sectoarelor de producţie, transmisie şi 
distribuţie a energiei din Bulgaria, care 
sunt necesare, precum şi la creşterea 

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactoare ale 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului şi modernizarea 
sectoarelor de producţie, transmisie şi 
distribuţie a energiei din Bulgaria, care 
sunt necesare, precum şi la creşterea 
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securităţii aprovizionării şi a eficienţei 
energetice în Bulgaria.

securităţii aprovizionării şi a eficienţei 
energetice în Bulgaria, încurajând 
măsurile care conduc la economii de 
energie şi promovând energiile 
regenerabile. Un sprijin financiar poate fi 
oferit şi în vederea atenuării procesului de 
tranziţie socio-economică în cadrul 
comunităţilor afectate, de exemplu prin 
dezvoltarea unor noi locuri de muncă şi 
sectoare industriale viabile.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valoarea alocărilor pentru programul 
Kozlodui poate fi revizuită pe parcursul 
perioadei de la 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2013, pentru a se ţine seama 

de progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a programului şi pentru a se 
asigura că programarea şi alocarea 
resurselor se bazează pe necesităţile de 
plată şi capacitatea de absorbţie reale.

(3) Valoarea alocărilor pentru programul 
Kozlodui este revizuită anual pe parcursul 
perioadei de la 1 ianuarie 2010 – 31 
decembrie 2013, pentru a se ţine seama de 
progresele înregistrate în punerea în
aplicare a programului, precum şi de 
efectele pe termen lung şi de consecinţele 
asupra mediului, economiei şi siguranţei 
aprovizionării ale închiderii anticipate a 
unităţilor 1-4 ale centralei nucleare de la 
Kozlodui, şi pentru a se asigura că 
programarea şi alocarea resurselor se 
bazează pe necesităţile de plată şi 
capacitatea de absorbţie reale.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să efectueze un audit cu 
privire la modul de utilizare a subvenţiei, 
fie direct de către personalul său, fie prin 
intermediul oricărui alt organism extern 
calificat pe care îl alege. Astfel de audituri 
pot fi efectuate pe întreaga durată de 

(1) Comisia efectuează o monitorizare şi
poate să efectueze un audit cu privire la 
modul de utilizare a subvenţiei, fie direct 
de către personalul său, fie prin intermediul 
oricărui alt organism extern calificat pe 
care îl alege. Astfel de audituri pot fi 
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valabilitate a acordului dintre Comunitate 
şi BERD cu privire la punerea fondurilor 
comunitare la dispoziţia Fondului 
internaţional de asistenţă pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui şi pe o perioadă de cinci ani de la 
data plăţii soldului. Acolo unde este cazul, 
concluziile auditului pot duce la decizii de 
recuperare din partea Comisiei.

efectuate pe întreaga durată de valabilitate 
a acordului dintre Comunitate şi BERD cu 
privire la punerea fondurilor comunitare la 
dispoziţia Fondului internaţional de 
asistenţă pentru dezafectarea centralei 
nucleare de la Kozlodui şi pe o perioadă de 
cinci ani de la data plăţii soldului. Acolo 
unde este cazul, concluziile auditului pot 
duce la decizii de recuperare din partea 
Comisiei.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Personalul Comisiei şi personalul 
extern autorizat de Comisie au dreptul 
cuvenit de acces, în special la birourile 
beneficiarului şi la toate informaţiile, 
inclusiv informaţiile în format electronic, 
necesare efectuării auditurilor.

(2) Personalul Comisiei şi personalul 
extern autorizat de Comisie au dreptul 
cuvenit de acces, în special la birourile 
beneficiarului şi la toate informaţiile, 
inclusiv informaţiile în format electronic, 
necesare efectuării auditurilor. Auditurile 
verifică inclusiv stadiul în care se află 
procesul de aprobare al dezafectării.

Justificare

Amendamentul urmăreşte să asigure folosirea resurselor conform calendarelor şi 
îmbunătăţirea controalelor privind utilizarea corectă a acestora. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează 
periodic Parlamentului European şi 
Consiliului. Aceasta întocmeşte un raport
la jumătatea perioadei, conform 

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează anual
Parlamentului European şi Consiliului. 
Aceasta întocmeşte o evaluare la jumătatea 
perioadei şi o evaluare ex-post, conform 
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dispoziţiilor articolului 3 alineatul (3). dispoziţiilor articolului 3 alineatul (3) şi 
prezintă Parlamentului European 
rapoarte referitoare la aceste două 
evaluări.

Evaluarea ex-post cuprinde un buget 
complet şi precis al de dezafectare a unei 
centrale nucleare, astfel încât să se poată 
planifica viitoarele cheltuieli aferente 
dezafectărilor. De asemenea, în cadrul 
acestei evaluări, se analizează costurile 
economice, sociale şi de mediu, 
acordându-se o atenţie specială 
impactului radiaţiilor libere reziduale şi 
consecinţelor asupra siguranţei 
aprovizionării.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Înaintea semnării acordului de finanţare, 
Comisia realizează o verificare de 
conformitate cu standardele acceptate la 
nivel internaţional, cel puţin cu 
standardele BERD privind contabilitatea, 
auditul, controlul intern şi procedurile de 
achiziţii publice.

Justificare

În conformitate cu Regulamentul financiar şi normele sale de aplicare, Comisia poate 
executa bugetul prin intermediul unei gestiuni comune, la care participă organizaţii 
internaţionale, cu condiţia ca aceste organizaţii să aplice standarde care să ofere garanţii 
echivalente standardelor acceptate la nivel internaţional, cel puţin în ceea ce priveşte 
procedurile lor de contabilitate, audit, control intern şi achiziţii publice.



AD\811804RO.doc 15/15 PE439.141v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 7.4.2010

Rezultatul votului final +:
–:
0:

47
7
1

Membri titulari prezenţi la votul final János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo 
Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa 
Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, 
Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia 
Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, 
Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov 
Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello 
Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, 
Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros 
Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, 
Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Membri supleanţi prezenţi la votul final Bill Newton Dunn, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Bart Staes, 
Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog


