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Изменение 8
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) България е поела задължението за
затваряне на блокове 1 и 2, и на 
блокове 3 и 4 от АЕЦ „Козлодуй“ 
съответно до 31 декември 2002 г. и 31 
декември 2006 г. и извеждане от 
експлоатация на въпросните блокове. 
Европейският съюз изрази желание да 
продължи да предоставя финансова 
помощ до 2009 г. като удължение на 
предприсъединителното подпомагане по 
програма ФАР на усилията на България 
за извеждане от експлоатация.

(1) По време на преговорите за
присъединяване през 2005 г., България 
се е съгласила със затварянето на 
блокове 1 и 2, и на блокове 3 и 4 от АЕЦ 
„Козлодуй“ съответно до 31 декември 
2002 г. и 31 декември 2006 г. и
извеждане от експлоатация на 
въпросните блокове. Европейският съюз 
изрази желание да продължи да 
предоставя финансова помощ до 2009 г. 
като удължение на 
предприсъединителното подпомагане по 
програма ФАР на усилията на България 
за извеждане от експлоатация. 
Европейският съюз е дал също така 
уверения в този момент, че 
финансовата помощ ще се разглежда 
като част от един общ преглед на 
подкрепата от Общността за 
периода 2007—2013 г.

Or. en

Изменение 9
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Договора за присъединяването на 
Република България и на Румъния към 
Европейския съюз от 2005 г. и по-
конкретно в член 30 от Акта относно 
условията за присъединяване на 

(2) В Договора за присъединяването на 
Република България и на Румъния към 
Европейския съюз от 2005 г. и по-
конкретно в член 30 от Акта относно 
условията за присъединяване на 
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Република България и Румъния и 
промените в Договорите, въз основа на 
които е създаден Европейският съюз, се 
установява, с оглед на задължението на 
България да затвори блокове 3 и 4 от 
АЕЦ „Козлодуй“, програма за помощ
(наричана по-долу програма 
„Козлодуй“) с бюджет от 210 милиона 
EUR за периода 2007—2009 г.

Република България и Румъния и 
промените в Договорите, въз основа на 
които е създаден Европейският съюз, се 
установява, с оглед на задължението на 
България да затвори блокове 3 и 4 от 
АЕЦ „Козлодуй“, програма за помощ
(наричана по-долу програма 
„Козлодуй“) с бюджет от 210 милиона 
EUR за периода 2007—2009 г., която 
включва помощта за покриване на 
загубата на мощности в следствие на 
затварянето на АЕЦ „Козлодуй“.

Or. en

Обосновка

Финансовата помощ има за цел комплексното решение на затварянето на АЕЦ 
„Козлодуй“, включително финансовото бреме на Република България в процеса на 
интеграция в Европейския съюз.

Изменение 10
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съюзът признава положените усилия 
и постигнатия от България добър 
напредък по подготвителния етап на 
извеждането от експлоатация по 
програма „Козлодуй“, използвайки 
финансови средства от Общността до 
2009 г., както и необходимостта от 
допълнителна финансова помощ след 
2009 г., за да се продължи с 
напредването на същинските 
демонтажни операции.

(4) Съюзът признава положените усилия 
и постигнатия от България добър 
напредък по подготвителния етап на 
извеждането от експлоатация по 
програма „Козлодуй“, използвайки 
финансови средства от Общността до 
2009 г., както и необходимостта от 
допълнителна финансова помощ след 
2009 г., за да се продължи с 
напредването на същинските 
демонтажни операции в съответствие 
с Договора за присъединяване от 
2005 г., като същевременно прилага 
най-високите стандарти за 
безопасност.

Or. en
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Изменение 11
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова помощ, за 
да се продължи със смекчаващите мерки 
в енергийния сектор, като се има 
предвид големината на загубените 
мощности поради затварянето на 
ядрените блокове и влиянието на тази 
загуба върху сигурността на доставките 
в региона.

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова помощ, за 
да се продължи със смекчаващите мерки 
в енергийния сектор, като се има 
предвид големината на загубените 
мощности поради затварянето на 
ядрените блокове и влиянието на тази 
загуба върху сигурността на доставките, 
произлизащите в резултат от това
по-високи цени на електричеството и 
значителната и нанасяща щети
загуба на експортни възможности за 
България в регион на сериозен 
недостиг на мощности за 
производство на електрическа 
енергия, както е изтъкнато в 
Договора за създаване на Енергийна 
общност.

Or. en

Изменение 12
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова помощ, за 
да се продължи със смекчаващите мерки 
в енергийния сектор, като се има 
предвид големината на загубените 
мощности поради затварянето на 
ядрените блокове и влиянието на тази 

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова помощ 
както беше при другите две държави-
членки, които трябваше предсрочно 
да затворят ядрени съоръжения в 
съответствие с техните договори за 
присъединяване, за да се продължи със 
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загуба върху сигурността на доставките 
в региона.

смекчаващите мерки в енергийния 
сектор, като се има предвид големината 
на загубените мощности поради 
затварянето на ядрените блокове и 
влиянието на тази загуба върху 
сигурността на доставките в региона.

Or. en

Изменение 13
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова помощ, за 
да се продължи със смекчаващите мерки 
в енергийния сектор, като се има 
предвид големината на загубените 
мощности поради затварянето на 
ядрените блокове и влиянието на тази 
загуба върху сигурността на доставките 
в региона.

(Не се отнася до българската езикова 
редакция)

Or. en

Обосновка

Финансовата помощ има за цел комплексното решение на затварянето на АЕЦ 
„Козлодуй“, включително финансовото бреме на Република България в процеса на 
интеграция в Европейския съюз.

Изменение 14
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Загубата на производствени 
мощности в резултат от 
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предсрочното затваряне на блокове 1 
до 4 на АЕЦ „Козлодуй“” не е довела 
до вътрешен недостиг на 
електроенергия в България. 
Следователно увеличение в емисиите 
на парникови газови, ако има такова, 
не може да бъде свързано със 
затварянето на тези блокове.

Or. en

Изменение 15
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Съюзът признава нуждата от 
смекчаване на въздействието на 
увеличените екологични щети и 
емисии в резултат от заместващите 
мощности, които са резултат 
основно от засиленото използване на 
централи на лигнитни въглища.

Or. en

Изменение 16
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г.

(7) По тази причина, признавайки, че 
предсрочното затваряне на тези 
блокове е възпрепятствало 
генерирането на печалби от 
адекватно разпределение на средства 
за извеждане от експлоатация и 
преработка на радиоактивни 
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отпадъци, следва да се предвиди сума 
от 300 милиона EUR от общия бюджет 
на Европейския съюз за финансиране на 
извеждането от експлоатация на 
блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г.

Or. en

Изменение 17
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г.

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ и за 
помощ за постигане на безопасно 
окончателно обезвреждане на всички 
радиоактивни вещества, свързани с 
извеждането от експлоатация, за 
периода 2010—2013 г.

Or. en

Изменение 18
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г.

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ и мерките за смекчаване
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на настъпващите в резултат от 
предсрочното затваряне на тези 
блокове последици за периода 2010—
2013 г.

Or. en

Изменение 19
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г.

(7) По тази причина следва да се 
предвиди сума от 300 милиона EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 2010—2013 г. и нуждите на 
енергийния сектор, произтичащи от 
загубата на мощности, причинена от 
извеждането от експлоатация.

Or. en

Обосновка

Финансовата помощ има за цел комплексното решение на затварянето на АЕЦ 
„Козлодуй“, включително финансовото бреме на Република България в процеса на 
интеграция в Европейския съюз.

Изменение 20
Herbert Reul

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Приносът за финансиране на 
националното съоръжение за 
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погребване на радиоактивни 
отпадъци в рамките на програма 
„Козлодуй“ следва да се използва само 
за съхранение на ниско и средно 
активни дългоживеещи отпадъци.

Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира, че финансовата помощ няма да се използва за проучване на 
дълбоко геоложко съоръжение за погребване на високо активни отпадъци. Не следва 
да се стига до надпревара за субсидии между държавите-членки на ЕС в тази област.

Изменение 21
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността.

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността, включително 
модернизация и увеличаване на 
ефективността на съществуващите 
енергийни производствени мощности, 
преносните и разпределителните 
мрежи, както и повишаване на 
енергийните спестявания и 
насърчаване на използването на 
възобновяема енергия.

Or. en
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Изменение 22
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността.

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността. Тъй като всяка държава-
членка свободно решава какъв да бъде 
нейният енергиен профил, тези мерки 
отразяват избора, направен в тази 
област, на национално равнище.

Or. fr

Изменение 23
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и
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за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността.

за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността и правилата за 
функционирането на вътрешния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Финансовата помощ има за цел комплексното решение на затварянето на АЕЦ 
„Козлодуй”, включително финансовото бреме на Република България в процеса на 
интеграция в Европейския съюз.

Изменение 24
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността.

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз. Тези 
кредити следва да се използват също и 
за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на законодателството на 
Общността, като се обръща специално 
внимание върху увеличаването на 
енергийната ефективност.

Or. en
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Изменение 25
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Задачите на ЕБВР включват 
управление на публичните фондове, 
предназначени за програмите по 
извеждане от експлоатация на 
атомните електроцентрали, както и 
мониторинг на финансовото управление 
на тези програми, така че да се 
оптимизира употребата на публични 
средства. Освен това ЕБВР осъществява 
бюджетните задачи, които са й поверени 
от Комисията съобразно изискванията 
на член 53quinquies от Финансовия 
регламент.

(10) Задачите на ЕБВР включват 
управление на публичните фондове, 
предназначени за програмите по 
извеждане от експлоатация на тези 
блокове на атомни електроцентрали, 
които са предмет на договори за 
затваряне във връзка с 
присъединяване. ЕБВР извършва 
мониторинг на финансовото управление 
на тези програми, така че да се 
оптимизира употребата на публични 
средства. Освен това ЕБВР осъществява 
бюджетните задачи, които са й поверени 
от Комисията съобразно изискванията 
на член 53г от Финансовия регламент.

Or. en

Изменение 26
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигури възможно най-
голяма ефикасност, извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ 
следва да бъде извършено, като се 
ангажират най-добрите технически 
експерти и като се вземат надлежно 
предвид естеството и технологическите 
спецификации на блоковете, които 
предстои да бъдат затворени.

(11) За да се осигури възможно най-
голяма ефикасност, извеждането от 
експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ следва да бъде извършено, 
като се ангажират най-добрите 
технически експерти и като се вземат 
надлежно предвид естеството и 
технологическите спецификации на 
блоковете, които са затворени.

Or. en
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Изменение 27
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Извеждането от експлоатация на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще се осъществи 
съобразно законодателството за 
околната среда и по-специално 
Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 
юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда.

(12) Извеждането от експлоатация на
блокове 1 до 4 в АЕЦ „Козлодуй“ ще се 
осъществи в съответствие с 
разпоредбите на българското 
национално право, неговите договори
за лицензиране и съобразно 
законодателството за околната среда и 
по-специално Директива 85/337/EИО на 
Съвета от 27 юни 1985 г. относно 
оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху 
околната среда.

Or. en

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Мерките за смекчаване в 
енергийния сектор чрез енергийна 
ефективност и възобновяема енергия 
следва да бъдат подкрепени от 
конкретна българска национална 
стратегия.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от дългосрочни цели в сектора на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия, за да се гарантира ефективно и ефикасно 
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използване на европейските финансови средства и за да се спазват принципите на
разумното финансово управление.

Изменение 29
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Принципите на икономия, 
ефикасност и ефективност на 
отпуснатите финансови средства 
могат да бъдат осигурени чрез оценка 
и одит на изпълнението на 
финансирани преди това програми.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се гарантира, че финансовите средства, отпуснати чрез 
проектите в периода 2007—2009 г. са взели предвид разумното финансово управление 
както е определено от Финансовия регламент.

Изменение 30
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и
последствията от тяхното затваряне за 
България (наричана по-долу програма 
„Козлодуй“).

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с последващия процес по 
извеждането от експлоатация на 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и 
последствията от тяхното затваряне за 
България (наричана по-долу програма 
„Козлодуй“).
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Or. en

Изменение 31
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и
последствията от тяхното затваряне за 
България (наричана по-долу програма 
„Козлодуй“).

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и
последствията и щетите, причинени 
от тяхното затваряне за България 
(наричана по-долу програма 
„Козлодуй“).

Or. en

Обосновка

Изпълнението на Договора за програма „Козлодуй“ следва да бъде гладък и успешен 
процес на включване на Република България в икономическия и социален живот на 
Европейския съюз.

Изменение 32
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и
последствията от тяхното затваряне за 
България (наричана по-долу програма 

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ и
последствията от тяхното предсрочно 
затваряне за България (наричана по-
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„Козлодуй“). долу програма „Козлодуй“).

Or. en

Обосновка

Изобщо нямаше да е необходима компенсация, ако блоковете бяха останали в 
експлоатация в рамките на проектирания им живот.

Изменение 33
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“, мерки за привеждане в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда и за 
модернизиране на конвенционалните 
производствени мощности, които да 
заместят производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“,
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността на доставките и
енергийната ефективност в България.

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на 
блокове 1 до 4 на АЕЦ „Koзлодуй“, 
мерки за привеждане в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда и за 
модернизиране на конвенционалните 
производствени мощности, които да 
заместят производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“,
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тези блокове и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността на доставките, енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяема енергия в България.

Or. en
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Обосновка

Настоящото има за цел да разясни, че извеждането от експлоатация се отнася само 
за блокове 1–4, които са затворени съгласно задълженията по Договора за 
присъединяване. Освен това разяснява целта да се насърчи възобновяемата енергия 
като част от мерките за замяна на затворените блокове.

Изменение 34
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“, мерки за привеждане в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда и за 
модернизиране на конвенционалните
производствени мощности, които да 
заместят производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“, 
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността на доставките и 
енергийната ефективност в България.

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска 
предимно за целите на предоставяне на 
финансова подкрепа за мерки, свързани 
с извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“. Освен това, той цели
мерки за привеждане в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда и за 
модернизиране на производствените 
мощности, които да заместят 
производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“, 
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността на доставките и 
енергийната ефективност в България.

Or. fr
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Изменение 35
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“, мерки за привеждане в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда и за 
модернизиране на конвенционалните 
производствени мощности, които да 
заместят производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“,
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността на доставките и 
енергийната ефективност в България.

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“, мерки за привеждане в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС в областта на околната среда и за 
модернизиране на конвенционалните 
производствени мощности, които да 
заместят производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ „Козлодуй“,
както и други мерки, произтичащи от 
решението за закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране и 
засилване на секторите на 
производството, преноса и 
разпределението на електроенергия в 
България, както и за повишаване на 
сигурността и по-висок стандарт на 
доставките и енергийната ефективност в
България.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на Договора за програма „Козлодуй“ следва да бъде гладък и успешен 
процес включване на Република България в икономическия и социален живот на 
Европейския съюз.
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Изменение 36
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган в 
рамките на финансовата перспектива.

2. Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган в 
рамките на финансовата перспектива и 
съобразно изискванията на процеса по 
извеждане от експлоатация.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на Договора за програма „Козлодуй“ следва да бъде гладък и успешен 
процес на включване на Република България в икономическия и социален живот на 
Европейския съюз.

Изменение 37
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Размерът на заделените за програма 
„Козлодуй“ бюджетни кредити може да 
бъде преразгледан по време на периода 
1 януари 2010 г.—31 декември 2013 г., 
за да се вземе предвид напредъкът, 
постигнат при прилагането на 
програмата, и да се гарантира, че 
предвиждането и разпределението на 
ресурсите се основава на действителни 
платежни нужди и капацитет за 
усвояване на средствата.

3. Размерът на заделените за програма 
„Козлодуй“ бюджетни кредити се 
преразглежда ежегодно по време на 
периода 1 януари 2010 г.—31 декември 
2013 г., за да се вземе предвид 
напредъкът, постигнат при прилагането 
на програмата, и да се гарантира, че 
предвиждането и разпределението на 
ресурсите се основава на действителни 
платежни нужди и капацитет за 
усвояване на средствата.

Or. en
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Изменение 38
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките по програма „Козлодуй“ се 
приемат в съответствие с член 8, 
параграф 2.

2. Мерките по програма „Козлодуй“ се 
приемат в съответствие с член 8, 
параграф 2. Те спазват европейските 
правила относно обществените 
поръчки. За възлагането на 
обществени поръчки се взема предвид 
критерий за общностни преференции 
в полза на европейските предприятия.

Or. fr

Изменение 39
Владимир Уручев

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва одит на 
използването на помощта, провеждан 
пряко от нейния персонал или от друг 
квалифициран външен орган по неин 
избор. Такива одити могат да се 
провеждат през цялото времетраене на 
споразумението между Общността и 
ЕБВР относно предоставяне на 
финансови средства от Общността на 
Международния фонд за подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
Козлодуй, както и за период от пет 
години от датата на изплащане на 
оставащата сума. Когато е уместно, 
Комисията може да вземе решения за 
възстановяване въз основа на 
констатациите от одитите.

1. Комисията извършва одит на 
използването на помощта, провеждан 
пряко от нейния персонал или от друг 
квалифициран външен орган по неин 
избор. Такива одити могат да се 
провеждат през цялото времетраене на 
споразумението между Общността и 
ЕБВР относно предоставяне на 
финансови средства от Общността на 
Международния фонд за подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
Козлодуй, както и за период от пет 
години от датата на изплащане на 
оставащата сума. Когато е уместно, 
Комисията може да вземе решения за 
възстановяване въз основа на 
констатациите от одитите. 
Финансирането на тези одити и 
каквито и да е други оценки попада 
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извън обхвата на бюджета за 
подпомагане на извеждането от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 40
Miloslav Ransdorf

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва одит на 
използването на помощта, провеждан 
пряко от нейния персонал или от друг 
квалифициран външен орган по неин 
избор. Такива одити могат да се 
провеждат през цялото времетраене на 
споразумението между Общността и 
ЕБВР относно предоставяне на 
финансови средства от Общността на 
Международния фонд за подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
Козлодуй, както и за период от пет 
години от датата на изплащане на 
оставащата сума. Когато е уместно, 
Комисията може да вземе решения за 
възстановяване въз основа на 
констатациите от одитите.

1. Комисията извършва одит на 
използването на помощта, провеждан 
пряко от нейния персонал или от друг 
квалифициран външен орган по неин 
избор. Такива одити могат да се 
провеждат през цялото времетраене на 
споразумението между Общността и 
ЕБВР относно предоставяне на 
финансови средства от Общността на 
Международния фонд за подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
Козлодуй в съответствие с правилата 
на Международната агенция за 
атомна енергия и Международната 
агенция за енергетика, както и за 
период от пет години от датата на 
изплащане на оставащата сума. Когато е 
уместно, Комисията може да вземе 
решения за възстановяване въз основа 
на констатациите от одитите.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на Договора за програма „Козлодуй“ следва да бъде гладък и успешен 
процес на включване на Република България в икономическия и социален живот на
Европейския съюз.
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Изменение 41
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сметната палата има същите права 
както Комисията, особено по отношение 
на достъпа.

Сметната палата и Европейския 
парламент имат същите права както 
Комисията, особено по отношение на 
достъпа.

Or. fr

Обосновка

Изглежда полезно, че Европейският парламент има право на контрол за този вид 
изпълнение на бюджета при съвместното управление с други международни 
организации.

Изменение 42
Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
1. Преди подписването на договорите 
за подпомагане с ЕБВР за периода 
2010—2013 г., Комисията гарантира 
съществуването на специфична 
българска национална стратегия в 
сектора на енергийната ефективност 
и възобновяемата енергия и й дава 
оценка. По-специално, за да избегне 
дублиране на финансирането в 
сектора на енергийната 
ефективност/възобновяемата 
енергия, тя оценява дали 
финансирането на краткосрочните и 
дългосрочните цели на стратегията 
вече е било идентифицирано чрез 
Международните фондове за 
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подпомагане на извеждането от 
експлоатация на Козлодуй (KIDSF), 
Структурните фондове или други 
европейски, национални или 
международни фондове.
2. Европейската Комисия ще извърши 
през 2010 г. специфична оценка на 
програмата ФАР във връзка със 
затварянето на „Козлодуй“ и на 
проектите, финансирани до 2009 г. 
съгласно участието на ЕС в KIDSF и 
управлявани от ЕБВР.
3. Европейската сметна палата се 
приканва да включи в своята годишна 
програма за 2010 г. одит на 
изпълнението на Участието на ЕС в 
KIDSF през 2007—2009 г.

Or. en

Обосновка

There is a need of long term objectives in the energy efficiency and renewable energy sector 
in order to ensure an efficient and effective use of European funds and to comply with the 
sound financial management. The Commission shall perform this specific evaluation in order 
to assess the strengths and weaknesses of the past projects in order to better improve funds 
programming together with the EBRD for 2010-2013. There is a need to ensure that the funds 
allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.

Изменение 43
Rebecca Harms

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира прилагането на 
настоящия регламент и редовно
представя доклади на Европейския 
парламент и на Съвета. Тя извършва 
междинен преглед съгласно 
разпоредбите на член 3, параграф 3.

Комисията гарантира прилагането на 
настоящия регламент и представя 
ежегоден доклад на Европейския 
парламент и на Съвета. Тя извършва 
прегледите съгласно разпоредбите на 
член 3, параграф 3.
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Or. en

Изменение 44
Ивайло Калфин

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира прилагането на 
настоящия регламент и редовно 
представя доклади на Европейския 
парламент и на Съвета. Тя извършва 
междинен преглед съгласно 
разпоредбите на член 3, параграф 3.

Комисията гарантира прилагането на 
настоящия регламент и редовно 
представя доклади на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
използването на финансовите 
средства и извършените дейности. Тя 
извършва междинен преглед съгласно 
разпоредбите на член 3, параграф 3.

Or. en


