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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 30 Protokola k pristopni pogodbi za Bolgarijo in Romunijo, je Bolgarija 
izpolnila svojo obvezo in zaprla prvi, drugi, tretji in četrti reaktor jedrske elektrarne Kozloduj. 
Zdaj nadaljuje z razgradnjo teh štirih enot. 

Bolgarska vlada je zaradi varnosti in ekonomskih razlogov leta 2006 predlagala, naj se v skladu z 
mednarodno najboljšo prakso namesto strategije odloženega razstavljanja uporabi strategija 
takojšnjega razstavljanja, pri čemer je treba poskrbeti za pravočasna dodatna sredstva, da bi se 
zagotovil varen postopek razgradnje. 

Sprememba pri strategiji za razstavljanje in razgradnjo ter posledice za obvezno financiranje in 
izpolnjevanje obvez glede jedrske elektrarne Kozloduj so zadosten razlog za finančno pomoč 
Skupnosti, ki bi zagotovila najvišjo raven varnosti in spoštovanja okoljskih standardov med 
razstavljanjem in razgradnjo enot 1 do 4. 

Poleg tega so druge države članice, kot sta Slovaška in Litva, koristnice podobnega podpornega 
programa za razgradnjo jedrskih elektrarn, ki bo trajal do leta 2013, medtem ko se je podpora 
Bolgariji končala leta 2009. Izvajanje načel Skupnosti o solidarnosti in enakem ravnanju med 
državami članicami je dodatni razlog za podaljšanje finančne pomoči Skupnosti.

Podporo Skupnosti pri razgradnji enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj je treba nameniti 
enemu samemu cilju: zagotovitvi varnega in pravočasnega postopka razgradnje, ob tem pa 
zagotoviti najvišjo raven preglednosti in varstva okolja. 

Zato je zlasti treba poudariti varnost in spoštovanje okoljskih standardov v vsakem koraku 
postopka razgradnje, kar je v skladu z obstoječo zakonodajo, kot je Direktiva Sveta 
96/29/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in 
prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Posebno pozornost je treba 
nameniti tudi varstvu zdravja delavcev pri dejavnostih razgradnje tako, da se dolgoročno 
spremlja njihovo zdravstveno stanje.

Preglednost je bistven element za zagotavljanje splošnega razumevanja in vključevanja javnosti 
v odločanje glede postopka razgradnje kot tudi glede prihodnjih vprašanj, povezanih s to 
razgradnjo, kot je na primer dokončno odlaganje radioaktivnih odpadkov. Zato je izpolnitev 
obveznosti mednarodnih konvencij, ki že vsebujejo nacionalne, mednarodne in čezmejne 
zahteve, kot je Aarhuška konvencija z dne 25. junija 1998, ključnega pomena za zagotovitev 
dostopa do informacij, udeležbe javnosti in preglednosti.

Ob pregledu določb predložene uredbe, ki navaja ukrepe v energetskem sektorju, ki bi omilili 
posledice zaprtja enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj, se zdi bistveno upoštevati, da bo 
breme za sektor energetike in električne energije ter okolje bistveno večje, kot je bilo sprva 
pričakovano. Ocenjuje se na primer, da bo izguba proizvodnih zmogljivosti zaradi zgodnjega 
zaprtja štirih reaktorjev povzročila občutno povečanje izpustov toplogrednih plinov, 15 TWh za 
obdobje od 2011 do 2013 z izpusti CO2, ki bodo znašali 1,2 Gg/GWh, kar pomeni približno 
18 000 Gg ali 18 000 kt dodatnega učinka CO2 za Bolgarijo, zaradi česar bi bilo treba dodatno 
znižati izpuste CO2.
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Zgodnje zaprtje štirih reaktorjev je imelo za skupno dolgoročno posledico kršitev glavnih načel 
današnje evropske energetske strategije: trajnost in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 
varnost oskrbe z energijo in konkurenčnost v energetskem sektorju. Izpad zaradi prenehanja 
delovanja enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj je bilo treba pokriti z obsežnim primarnim 
uvozom energije in z uvoženimi ter domačimi viri iz fosilnih goriv.

Podaljšanje finančne pomoči Skupnosti bolgarskemu energetskemu sektorju je zato bistveno, da 
bi se zagotovilo ustrezno ukrepanje glede dolgoročnih posledic zgodnjega zaprtja štirih 
reaktorjev na okolje, gospodarstvo in varno oskrbo z energijo v regiji. Ob zagotavljanju, da 
finančna pomoč Skupnosti ne vodi v izkrivljanje konkurence, je treba obnovljeno strategijo za 
blažitvene ukrepe v energetskem sektorju osredotočiti na varnost in zanesljivost oskrbe z 
energijo, diverzifikacijo porabe energije, spodbujanje energije iz obnovljivih virov, 
zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in energetsko učinkovitost.

Komisija naj tudi zagotovi, da bo pomoč Skupnosti skladna s finančno uredbo in ustreznimi 
pravili za izvajanje za ta način upravljanja proračuna tako, da opravi tako imenovano oceno 
četrtega stebra ali oceno o skladnosti z mednarodno sprejetimi standardi oziroma vsaj glede 
računovodstva, revizij, notranjega nadzora in postopkov javnih naročil EBOR.

Treba je zagotoviti natančnost in skladnost s strategijami Evropske unije o okolju in energiji, da 
bi finančna pomoč Skupnosti omogočila učinkovito in optimalno razgradnjo enot 1 do 4 jedrske 
elektrarne Kozlodij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Bolgarija se je zavezala, da bo zaprla 
enoti 1 in 2 ter enoti 3 in 4 jedrske 
elektrarne Kozloduj do 31. decembra 2002 
oziroma do 31. decembra 2006 in 
naknadno te enote razgradila. Evropska 
unija je izrazila pripravljenost, da do leta 
2009 še naprej zagotavlja finančno pomoč 
kot podaljšanje predpristopne pomoči, ki je 
bila določena v okviru programa Phare v 
podporo prizadevanjem Bolgarije za 

(1) Bolgarija se je zavezala, da bo zaprla 
enoti 1 in 2 ter enoti 3 in 4 jedrske 
elektrarne Kozloduj do 31. decembra 2002 
oziroma do 31. decembra 2006 in 
naknadno te enote razgradila. Evropska 
unija je izrazila pripravljenost, da do leta 
2009 še naprej zagotavlja finančno pomoč 
kot podaljšanje predpristopne pomoči, ki je 
bila določena v okviru programa Phare v
podporo prizadevanjem Bolgarije za 
razgradnjo. Evropska unija je tudi 
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razgradnjo. politično zagotovila, da se bo možnost 
nadaljevanja podpore Skupnosti 
obravnavala v okviru celostnega pregleda 
finančne perspektive za obdobje 2007-
2013.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Načela Skupnosti za solidarnost in 
enako ravnanje zahtevajo enak pristop, 
tako v preteklosti kot danes, za vse države 
članice, ki potrebujejo finančno pomoč za 
razgradnjo delov jedrskih elektrarn, kot je 
navedeno v njihovih pristopnih pogodbah 
in v priloženih protokolih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Enako pomembno je, da se uporabljajo 
lastna sredstva jedrske elektrarne Kozloduj, 
saj to prispeva k razpoložljivosti 
potrebnega strokovnega znanja in hkrati 
blaži socialni in gospodarski vpliv 
predčasnega zaprtja z neprekinjenim 
zaposlovanjem osebja iz zaprte jedrske 
elektrarne. Neprekinjena finančna podpora 
je zato pomembna za ohranjanje 
zahtevanega varnostnega standarda.

(5) Enako pomembno je, da se uporabljajo 
lastna sredstva jedrske elektrarne Kozloduj, 
saj to prispeva k razpoložljivosti 
potrebnega strokovnega znanja, krepi 
znanje in veščine, hkrati pa blaži socialni 
in gospodarski vpliv predčasnega zaprtja z 
neprekinjenim zaposlovanjem osebja iz 
zaprte jedrske elektrarne. Neprekinjena 
finančna podpora je zato pomembna za 
ohranjanje zahtevanih varnostnih,
zdravstvenih in okoljskih standardov.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Unija prav tako priznava potrebo po 
finančni podpori za nadaljnji razvoj 
blažilnih ukrepov na področju energetike 
glede na obseg izgube zmogljivosti z 
zaprtjem jedrskih enot in njihovim vplivom 
na zanesljivo oskrbo v regiji.

(6) Unija prav tako priznava potrebo po 
finančni podpori za nadaljnji razvoj 
blažilnih ukrepov na področju energetike 
glede na obseg izgube zmogljivosti z 
zaprtjem jedrskih enot in njihovim vplivom 
na okolje, cene energije za potrošknike in 
zanesljivo oskrbo v regiji ter na količino 
izpustov toplogrednih plinov od 
nadomestitve proizvodnje iz enot 1 do 4 
jedrske elektrarne Kozloduj z obsežnim 
primarnim uvozom energije ter z 
uvoženimi in domačimi viri iz fosilnih 
goriv.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Izguba proizvodnih zmogljivosti 
zaradi zgodnjega zaprtja štirih reaktorjev, 
je povzročila občutno povečanje izpustov 
toplogrednih plinov, 15 TWh za obdobje 
od 2011 do 2013 z izpusti CO2, ki bodo 
znašali 1,2 Gg/GWh, kar pomeni približno 
18.000 Gg ali 18.000 kt dodatnega učinka 
CO2 za Bolgarijo, zaradi česar bi bilo 
treba dodatno znižati izpuste CO2.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Blažilni ukrepi za zmanjšanje 
socialno-ekonomskega vpliva zaprtja enot 
1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj, kot so 
programi preusposabljanja prizadetega 
osebja, da bodo lahko svoje veščine 
uporabili v drugih sektorjih, na primer v 
sektorju industrijskih raziskav ali v 
sektorju obnovljivih virov električne 
energije, bi lahko zahtevali finančno 
pomoč EU.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato bi bilo treba iz splošnega 
proračuna Evropske unije zagotoviti 
sredstva v višini 300 milijonov EUR za 
financiranje razgradnje jedrske elektrarne 
Kozloduj med leti 2010 in 2013.

(7) Zato bi bilo treba iz splošnega 
proračuna Evropske unije zagotoviti 
sredstva v višini 300 milijonov EUR za 
financiranje razgradnje jedrske elektrarne 
Kozloduj in za ukrepe za blažitev v 
energetskem sektorju med leti 2010 in 
2013.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Dodelitev sredstev iz splošnega 
proračuna Evropske unije za razgradnjo 
jedrske elektrarne ne sme povzročiti 
izkrivljanja konkurence pri ponudnikih 
električne energije na energetskem trgu 
Unije. Z dodeljenimi sredstvi je treba 
financirati tudi ukrepe za nadomestitev 
izgube proizvodnih zmogljivosti v skladu s 

(8) Dodelitev sredstev iz splošnega 
proračuna Evropske unije za razgradnjo 
jedrske elektrarne ne sme povzročiti 
izkrivljanja konkurence pri ponudnikih 
električne energije na energetskem trgu 
Unije. S temi dodeljenimi sredstvi bi bilo 
treba financirati tudi ukrepe za 
nadomestitev izgube proizvodnih 
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pravnim redom Skupnosti. zmogljivosti v skladu s pravnim redom 
Skupnosti, spodbujati ukrepe za 
varčevanje z energijo in spodbujati 
energijo iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da se zagotovi kar najbolj učinkovita 
razgradnja jedrske elektrarne Kozloduj, je 
treba uporabiti najboljše strokovne 
izkušnje in znanje, ki so na voljo, ter 
ustrezno upoštevati značilnosti in 
tehnološke posebnosti enot, ki jih je treba
zapreti.

(11) Da se zagotovi kar najbolj učinkovita 
razgradnja jedrske elektrarne Kozloduj in 
da se kar najbolj zmanjšajo možnosti za 
okoljske posledice, je treba uporabiti 
najboljše strokovne izkušnje in znanje, ki 
so na voljo, ter ustrezno upoštevati 
značilnosti in tehnološke posebnosti enot, 
ki jih je treba zapreti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi se zagotovil dostop do 
informacij, udeležba javnosti in 
preglednost, bi bilo treba med razgradnjo 
jedrske elektrarne Kozloduj sprejeti vse 
potrebne ukrepe za izpolnjevanje 
obveznosti, določenih v mednarodnih
konvencijah, ki že določajo potrebne 
zahteve v nacionalnem, mednarodnem ali 
čezmejnem okviru, kot je aarhuška 
konvencija z dne 25. junija 1998 o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Dejavnosti v zvezi z razgradnjo 
jedrske elektrarne Kozloduj se bodo 
izvedle v skladu s temeljnim ciljem 
zaščititi delavce in širšo javnost od 
škodljivih učinkov ionizirajočega sevanja, 
kot je navedeno v obstoječi zakonodaji, 
zlasti v Direktivi Sveta 96/29/EURATOM 
z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo zdravja 
delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi 
zaradi ionizirajočega sevanja1, s čimer bi 
se zagotovila najvišja raven varnosti in 
zaščite za zdravje delavcev in širše 
javnosti.
---------------
1 UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Členi 53d, 108a in 165 Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. 
junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti1, in člena 35 in 43 Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z 
dne 23. decembra 2002 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti2 navajajo 
pogoje, ki jih je treba upoštevati pri 
skupnem načinu izvajanja proračuna.
------------
1 UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.
2 UL L 357, 31. 12. 2002, str. 1.
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Obrazložitev

Poleg finančne uredbe in pravil o izvajanju lahko Komisija izvaja svoj proračun skupaj z 
mednarodnimi organizacijami, če te izpolnjujejo merila, s katerimi so njihova zagotovila 
enakovredna mednarodno sprejetim standardom vsaj na področju računovodstva, 
pregledovanja, notranjega nadzora in postopki javnih naročil.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Primer Kozloduj mora služiti kot 
zgled, Komisija pa mora pripraviti popoln 
in natančen proračun za razgradnjo, da bi 
analizirala in napovedala stroške 
razgradenj jedrskih elektrarn v prihodnje.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba uvaja program, ki določa 
podrobna navodila za uporabo finančne 
pomoči Skupnosti za razgradnjo enot 1 do 
4 jedrske elektrarne Kozloduj in posledic 
njihovega zaprtja v Bolgariji (v 
nadaljevanju: Program Kozloduj).

Ta uredba uvaja program, ki določa 
podrobna navodila za uporabo finančne 
pomoči Skupnosti za razgradnjo enot 1 do 
4 jedrske elektrarne Kozloduj in posledic 
za okolje, gospodarstvo in varnost dobave 
energije v regiji njihovega zaprtja v 
Bolgariji (v nadaljevanju: Program 
Kozloduj).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek Skupnosti Programu Kozloduj se Prispevek Skupnosti Programu Kozloduj se 
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dodeli za zagotavljanje finančne podpore 
za ukrepe v zvezi z razgradnjo jedrske 
elektrarne Kozloduj, ukrepe za sanacijo 
okolja v skladu s pravnim redom EU in za 
posodobitev obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti, ki so potrebne za 
nadomestitev proizvodnih zmogljivosti 
štirih reaktorjev jedrske elektrarne 
Kozloduj, ter druge ukrepe, ki izhajajo iz 
odločitve o zaprtju in razgradnji te 
elektrarne in ki prispevajo k potrebnemu 
prestrukturiranju, sanaciji okolja in 
posodobitvi sektorjev proizvodnje, prenosa 
in distribucije energije v Bolgariji, kakor 
tudi k večji varnosti oskrbe z energijo in k 
izboljšanju energetske učinkovitosti v 
Bolgariji.

dodeli za zagotavljanje finančne podpore 
za ukrepe v zvezi z razgradnjo jedrske 
elektrarne Kozloduj, ukrepe za sanacijo 
okolja v skladu s pravnim redom EU in za 
posodobitev obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti, ki so potrebne za 
nadomestitev proizvodnih zmogljivosti 
štirih reaktorjev jedrske elektrarne 
Kozloduj, ter druge ukrepe, ki izhajajo iz 
odločitve o zaprtju in razgradnji te 
elektrarne in ki prispevajo k potrebnemu 
prestrukturiranju, sanaciji okolja in 
posodobitvi sektorjev proizvodnje, prenosa 
in distribucije energije v Bolgariji, kakor 
tudi k večji varnosti oskrbe z energijo in k 
izboljšanju energetske učinkovitosti v 
Bolgariji ob spodbujanju ukrepov za 
varčevanje z energijo in energije iz 
obnovljivih virov. Finančna podpora se 
lahko zagotovi tudi za blažitev socialno-
ekonomskega prehoda v prizadetih 
skupnostih, na primer z razvojem novih 
trajnih delovnih mest in industrijskih 
panog.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znesek odobritev za Program Kozloduj 
se lahko v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2013 pregleda, da se 
upošteva napredek pri izvajanju programa 
ter se zagotovi, da načrtovanje in dodelitev 
sredstev temeljita na dejanskih finančnih 
potrebah in absorpcijski sposobnosti.

3. Znesek odobritev za Program Kozloduj 
se lahko v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2013 pregleda, da se 
upošteva napredek pri izvajanju programa
ter o dolgoročnih vplivih in posledicah za 
okolje, gospodarstvo in zanesljivost oskrbe 
zaradi zaprtja enot 1 do 4 jedrske 
elektrarne Kozloduj, in da se zagotovi, da 
načrtovanje in dodelitev sredstev temeljita 
na dejanskih finančnih potrebah in 
absorpcijski sposobnosti.

Predlog spremembe 17
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko revidira uporabo 
pomoči, in sicer lahko revizijo opravijo 
neposredno njeni uslužbenci ali zunanji 
organi po njeni izbiri. Take revizije se 
lahko opravljajo kadar koli med trajanjem 
sporazuma med Skupnostjo in EBOR o 
sredstvih Skupnosti, namenjenih 
Mednarodnemu podpornemu skladu za 
razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj, in 
v obdobju petih let po datumu plačila 
dolgovanega zneska. Če je potrebno, lahko 
Komisija v skladu z ugotovitvami revizije 
izda odločbo o izterjavi.

1. Komisija spremlja in lahko revidira 
uporabo pomoči bodisi neposredno s 
pomočjo svojih uslužbencev bodisi s 
pomočjo drugih zunanjih organov, ki jih 
sama izbere. Take revizije se lahko 
opravljajo kadar koli med trajanjem 
sporazuma med Skupnostjo in EBOR o 
sredstvih Skupnosti, namenjenih 
Mednarodnemu podpornemu skladu za 
razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj, in 
v obdobju petih let po datumu plačila 
dolgovanega zneska. Če je potrebno, lahko 
Komisija v skladu z ugotovitvami revizije 
izda odločbo o izterjavi.
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Osebje Komisije in zunanje osebje, ki ga 
je Komisija pooblastila, ima ustrezno 
pravico do dostopa, zlasti do pisarn 
upravičenca in vseh informacij, vključno s 
tistimi v elektronski obliki, ki so potrebne 
za izvedbo takšnih revizij.

2. Osebje Komisije in zunanje osebje, ki ga 
je Komisija pooblastila, ima ustrezno 
pravico do dostopa, zlasti do pisarn 
upravičenca in vseh informacij, vključno s 
tistimi v elektronski obliki, ki so potrebne 
za izvedbo takšnih revizij. Revizija obsega 
tudi stanje pri izdajanju odobritev za 
razgradnjo.

Obrazložitev

Za zagotovitev pravočasne uporabe sredstev in za boljši nadzor pravilnosti te uporabe. 
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Predlog uredbe
Člen 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi izvajanje te uredbe ter v 
rednih časovnih presledkih poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija opravi vmesni pregled, kakor je 
določeno v členu 3(3).

Komisija zagotovi izvajanje te uredbe ter 
vsako leto poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu. Komisija opravi vmesno in 
naknadno vrednotenje, kakor je določeno 
v členu 3(3), ter o obeh poroča 
Evropskemu parlamentu.

Naknadno vrednotenje vsebuje popoln in 
natančen proračun stroškov za razgradnjo 
jedrske elektrarne, da se lahko načrtujejo 
stroški prihodnjih razgradenj. Analizira 
tudi ekonomske, socialne in okoljske 
stroške, pri tem pa se osredini na vpliv 
preostalega prostega sevanja in posledice 
za varnost in dobavo.
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Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Komisija pred podpisom sporazuma o 
podpori opravi oceno ustreznosti v skladu 
z mednarodno sprejetimi standardi vsaj za 
računovodstvo, pregledovanje, notranji 
nadzor in postopke javnega naročanja 
Evropske banke za obnovo in razvoj 
(EBOR).

Obrazložitev

Poleg finančne uredbe in pravil o izvajanju lahko Komisija izvaja svoj proračun skupaj z 
mednarodnimi organizacijami, če te izpolnjujejo merila, s katerimi so njihova zagotovila 
enakovredna mednarodno sprejetim standardom vsaj na področju računovodstva, 
pregledovanja, notranjega nadzora in postopki javnih naročil.
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