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Pozměňovací návrh 8
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Bulharsko se zavázalo, že uzavře bloky 
1 a 2 jaderné elektrárny Kozloduj do 
31. prosince 2002 a bloky 3 a 4 do 
31. prosince 2006 a provede jejich 
následné vyřazení z provozu. Evropská 
unie vyjádřila svou vůli nadále poskytovat 
finanční pomoc úsilí Bulharska při 
vyřazování těchto bloků z provozu až do 
roku 2009 jako pokračování předvstupní 
pomoci plánované podle programu Phare.

(1) Při jednání o přistoupení v roce 2005 
Bulharsko souhlasilo, že uzavře bloky 1 a 
2 jaderné elektrárny Kozloduj do 
31. prosince 2002 a bloky 3 a 4 do 
31. prosince 2006 a provede jejich 
následné vyřazení z provozu. Evropská 
unie vyjádřila svou vůli nadále poskytovat 
finanční pomoc úsilí Bulharska při 
vyřazování těchto bloků z provozu až do 
roku 2009 jako pokračování předvstupní 
pomoci plánované podle programu Phare. 
Evropská unie tehdy také přislíbila, že tato 
finanční pomoc bude považována za 
součást celkového přezkumu podpory 
Společenství na období 2007-2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Smlouva z roku 2005 o přistoupení 
Bulharské republiky a Rumunska 
k Evropské unii, a zejména článek 30 Aktu 
o podmínkách přistoupení Bulharské 
republiky a Rumunska a o úpravách smluv, 
na nichž je založena Evropská unie, 
zavedly vzhledem k závazku Bulharska 
uzavřít bloky 3 a 4 jaderné elektrárny 
Kozloduj program pomoci (dále jen 
„Program Kozloduj“) s rozpočtem 210 

(2) Smlouva z roku 2005 o přistoupení 
Bulharské republiky a Rumunska 
k Evropské unii, a zejména článek 30 Aktu 
o podmínkách přistoupení Bulharské 
republiky a Rumunska a o úpravách smluv, 
na nichž je založena Evropská unie, 
zavedly vzhledem k závazku Bulharska 
uzavřít bloky 3 a 4 jaderné elektrárny 
Kozloduj program pomoci (dále jen 
„Program Kozloduj“) s rozpočtem 210 
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milionů EUR na období 2007 až 2009. milionů EUR na období 2007 až 2009, 
který zahrnuje pomoc na pokrytí ztráty 
kapacity v důsledku uzavření jaderné 
elektrárny Kozloduj.

Or. en

Odůvodnění

Cílem finanční pomoci je komplexní uzavření jaderné elektrárny Kozloduj, včetně finanční 
zátěže Bulharské republiky v procesu integrace do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 10
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie uznává, že Bulharsko vynaložilo 
úsilí a dosáhlo značného pokroku během 
přípravné fáze Programu Kozloduj za 
využívání prostředků Společenství 
poskytnutých do roku 2009 a že je nutno 
poskytnout další finanční podporu i po roce 
2009, aby bylo možno pokračovat ve 
vlastní demontáži.

(4) Unie uznává, že Bulharsko vynaložilo 
úsilí a dosáhlo značného pokroku během 
přípravné fáze Programu Kozloduj za 
využívání prostředků Společenství 
poskytnutých do roku 2009 a že je nutno 
poskytnout další finanční podporu i po roce 
2009, aby bylo možno pokračovat ve 
vlastní demontáži v souladu se Smlouvou 
o přistoupení z roku 2005 a zároveň 
uplatňovat nejvyšší bezpečnostní normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie rovněž uznává, že finanční 
podpora je nutná k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v přijímání zmírňujících 
opatření v odvětví energetiky vzhledem 

(6) Unie rovněž uznává, že finanční 
podpora je nutná k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v přijímání zmírňujících 
opatření v odvětví energetiky vzhledem 
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k rozsahu ztráty kapacit způsobené 
uzavřením jaderných bloků a jejímu 
dopadu na bezpečnost zásobování energií 
v daném regionu.

k rozsahu ztráty kapacit způsobené 
uzavřením jaderných bloků a jejímu 
dopadu na bezpečnost zásobování energií a 
v důsledku vyšších cen za elektřinu 
a výrazné a škodlivé ztrátě schopnosti 
vývozu Bulharska v regionu, který trpí 
výrazným nedostatkem, pokud jde o 
kapacity pro výrobu energie, jak je 
uvedeno ve Smlouvě o založení 
Energetického společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie rovněž uznává, že finanční 
podpora je nutná k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v přijímání zmírňujících 
opatření v odvětví energetiky vzhledem 
k rozsahu ztráty kapacit způsobené 
uzavřením jaderných bloků a jejímu 
dopadu na bezpečnost zásobování energií 
v daném regionu.

(6) Unie rovněž uznává, že finanční 
podpora je, stejně jako v případě dalších 
dvou členských států, jež musely 
v souladu se Smlouvou o přistoupení 
předčasně uzavřít jaderná zařízení, nutná 
k tomu, aby bylo možno pokračovat 
v přijímání zmírňujících opatření v odvětví 
energetiky vzhledem k rozsahu ztráty 
kapacit způsobené uzavřením jaderných 
bloků a jejímu dopadu na bezpečnost 
zásobování energií v daném regionu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie rovněž uznává, že finanční Netýká se českého znění.
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podpora je nutná k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v přijímání zmírňujících 
opatření v odvětví energetiky vzhledem 
k rozsahu ztráty kapacit způsobené 
uzavřením jaderných bloků a jejímu 
dopadu na bezpečnost zásobování energií 
v daném regionu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem finanční pomoci je komplexní uzavření jaderné elektrárny Kozloduj, včetně finanční 
zátěže Bulharské republiky v procesu integrace do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 14
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ztráta výrobní kapacity z důvodu 
předčasného uzavření bloků 1 až 4 
jaderné elektrárny Kozloduj nevedla v 
Bulharsku k nedostatku elektřiny pro 
domácnosti. V důsledku toho nelze 
s uzavřením těchto bloků spojovat 
případné zvýšení emisí skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Unie uznává potřebu zmírnit 
důsledky vyšší míry poškození životního 
prostředí a nárůstu emisí způsobené tím, 
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že náhradní kapacita je zajišťována 
především větším využíváním tepelných 
elektráren spalujících hnědé uhlí.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013.

(7) Je tedy třeba uznat, že předčasné 
uzavření těchto elektráren zabránilo 
získání potřebných finančních prostředků 
na vyřazování z provozu a na zpracování 
radioaktivního odpadu ze zisků z provozu, 
a vyčlenit ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie částku ve výši 300 milionů 
EUR na financování vyřazení bloků 1 až 4 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013.

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu a 
na podporu pro dosažení bezpečné 
definitivní likvidace všech radioaktivních 
látek, jichž se týká vyřazování, v letech 
2010 až 2013.
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013.

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj 
z provozu a na financování opatření ke 
zmírnění důsledků předčasného uzavření 
těchto bloků v letech 2010 až 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013.

(7) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie částku ve výši 300 
milionů EUR na financování vyřazení 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
v letech 2010 až 2013 a na financování 
potřeb odvětví energetiky v důsledku ztráty 
kapacity způsobené vyřazením z provozu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem finanční pomoci je komplexní uzavření jaderné elektrárny Kozloduj, včetně finanční 
zátěže Bulharské republiky v procesu integrace do Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 20
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Příspěvek na financování národního 
zařízení na likvidaci radioaktivních 
odpadů v rámci Programu Kozloduj by 
měl být využit pouze pro uskladnění slabě 
a středně radioaktivních odpadů.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby finanční pomoc nebyla použita na průzkumy pro vybudování hlubinného 
úložiště pro vysoce radioaktivní odpady. V této oblasti nesmí dojít mezi členskými státy 
k žádné hospodářské soutěži ohledně dotací.

Pozměňovací návrh 21
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity, včetně modernizace a 
zvýšení účinnosti stávající kapacity pro 
výrobu energie, přenosových a 
distribučních sítí a zvyšování 
energetických úspor a podpory využívání 
obnovitelné energie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity. Jelikož si každý členský 
stát může svobodně zvolit své energetické 
portfolio, odráží tato opatření volbu 
provedenou v této oblasti na vnitrostátní
úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení z 
provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu k 
elektrárenským společnostem na trhu s 
energií v Unii. Tyto prostředky by v 
souladu s acquis a s pravidly fungování 
vnitřního trhu měly být rovněž použity na 
financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem finanční pomoci je komplexní uzavření jaderné elektrárny Kozloduj, včetně finanční 
zátěže Bulharské republiky v procesu integrace do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 24
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení 
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu 
k elektrárenským společnostem na trhu 
s energií v Unii. Tyto prostředky by 
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity se zaměřením na 
zvyšování energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mezi úkoly EBRD patří též správa 
veřejných prostředků přidělených na 
programy vyřazování jaderných elektráren 
z provozu a dohled nad finančním řízením 
těchto programů s cílem optimalizovat 
využití veřejných prostředků. Kromě toho 
EBRD plní úkoly týkající se rozpočtu, 
které jí jsou svěřeny Komisí v souladu s čl. 
53 odst. 7 finančního nařízení.

(10) Mezi úkoly EBRD patří též správa 
veřejných prostředků přidělených na 
programy vyřazování bloků jaderných 
elektráren, které byly předmětem dohod o 
uzavření v rámci přístupu k EU,
z provozu. EBRD dohlíží nad finančním 
řízením těchto programů s cílem 
optimalizovat využití veřejných 
prostředků. Kromě toho EBRD plní úkoly 
týkající se rozpočtu, které jí jsou svěřeny 
Komisí v souladu s čl. 53 odst. 7 
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finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu zajištění co nejvyšší 
účinnosti by vyřazení jaderné elektrárny 
Kozloduj z provozu mělo být provedeno 
s využitím nejlepších dostupných 
technických odborných znalostí a 
s náležitým zohledněním povahy a 
technologických specifikací bloků, které 
mají být odstaveny.

(11) V zájmu zajištění co nejvyšší 
účinnosti by vyřazení bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu mělo být 
provedeno s využitím nejlepších 
dostupných technických odborných 
znalostí a s náležitým zohledněním povahy 
a technologických specifikací bloků, které 
byly odstaveny.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vyřazení jaderné elektrárny Kozloduj 
z provozu by mělo být provedeno 
v souladu s právními předpisy z oblasti 
životního prostředí, zejména se směrnicí 
Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí.

(12) Vyřazení bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu by mělo být 
provedeno v souladu s ustanoveními 
bulharského vnitrostátních práva, s 
licenčními ujednáními Bulharska a 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí, zejména se směrnicí Rady 
85/337/EHS ze dne 27. června 1985 
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Zmírňující opatření v odvětví 
energetiky spočívající v energetické 
účinnosti a obnovitelné energii by měla 
být podporována prostřednictvím zvláštní 
bulharské národní strategie.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit účinné a efektivní používání evropských finančních prostředků a soulad se 
zásadami řádné finanční správy je nezbytné stanovit dlouhodobé cíle v oblasti energetické 
účinnosti a v odvětví obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 29
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Dodržování zásad hospodárnosti, 
efektivnosti a účinnosti vyčleněných 
finančních prostředků lze zajistit 
hodnocením a prováděním auditů dříve 
financovaných programů.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba se ujistit, že finanční prostředky vyčleněné v rámci projektů v letech 2007–2009 
zohlednily řádnou finanční správu, jak je definována ve finančním nařízení.
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Pozměňovací návrh 30
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství 
k řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu a důsledků 
jejich uzavření v Bulharsku (dále jen 
„Program Kozloduj“).

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství k 
řešení dalšího postupu vyřazování bloků 1 
až 4 jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
a důsledků jejich uzavření v Bulharsku 
(dále jen „Program Kozloduj“).

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství k 
řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu a důsledků 
jejich uzavření v Bulharsku (dále jen 
„Program Kozloduj“).

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství k 
řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu a důsledků
a škod způsobených jejich uzavřením v 
Bulharsku (dále jen „Program Kozloduj“).

Or. en

Odůvodnění

Provádění dohody o Programu Kozloduj by mělo být bezproblémovým a úspěšných procesem 
hospodářského a sociálního začlenění Bulharské republiky do Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 32
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství 
k řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu a důsledků 
jejich uzavření v Bulharsku (dále jen 
„Program Kozloduj“).

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství 
k řešení předčasného vyřazení bloků 1 až 4 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu 
a důsledků jejich uzavření v Bulharsku 
(dále jen „Program Kozloduj“).

Or. en

Odůvodnění

Žádná kompenzace by nebyla nutná, kdyby provoz elektráren pokračoval po celou dobu 
plánované životnosti.

Pozměňovací návrh 33
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu, 
opatření na obnovu životního prostředí 
v souladu s acquis a na modernizaci 
konvenční výrobní kapacity, která má 
nahradit výrobní kapacitu čtyř reaktorů 
jaderné elektrárny Kozloduj, a další 
opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí 
o uzavření této elektrárny a o jejím
vyřazení z provozu a která přispívají 
k nezbytné restrukturalizaci, obnově 
životního prostředí a modernizaci odvětví 
výroby, přenosu a distribuce energie 
v Bulharsku, jakož i zvyšování bezpečnosti 

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj 
z provozu, opatření na obnovu životního 
prostředí v souladu s acquis a na 
modernizaci konvenční výrobní kapacity, 
která má nahradit výrobní kapacitu čtyř 
reaktorů jaderné elektrárny Kozloduj, a 
další opatření, která jsou důsledkem 
rozhodnutí o uzavření těchto bloků a 
o jejich vyřazení z provozu a která 
přispívají k nezbytné restrukturalizaci, 
obnově životního prostředí a modernizaci 
odvětví výroby, přenosu a distribuce 
energie v Bulharsku, jakož i zvyšování 
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dodávky energie a zlepšování energetické 
účinnosti v Bulharsku.

bezpečnosti dodávky energie, zlepšování 
energetické účinnosti a využívání 
obnovitelné energie v Bulharsku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že vyřazování z provozu se týká pouze bloků 1-4, jež byly uzavřeny na 
základě závazků vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení. Pozměňovací návrh dále uvádí cíl 
podporovat obnovitelné energie jako součást náhrady za uzavření těchto bloků.

Pozměňovací návrh 34
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu,
opatření na obnovu životního prostředí 
v souladu s acquis a na modernizaci 
konvenční výrobní kapacity, která má 
nahradit výrobní kapacitu čtyř reaktorů 
jaderné elektrárny Kozloduj, a další 
opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí 
o uzavření této elektrárny a o jejím 
vyřazení z provozu a která přispívají 
k nezbytné restrukturalizaci, obnově 
životního prostředí a modernizaci odvětví 
výroby, přenosu a distribuce energie 
v Bulharsku, jakož i zvyšování bezpečnosti 
dodávky energie a zlepšování energetické 
účinnosti v Bulharsku.

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován v první řadě 
s cílem finančně podpořit opatření spojená 
s vyřazením jaderné elektrárny Kozloduj 
z provozu. Mimoto je určen na opatření na 
obnovu životního prostředí v souladu 
s acquis a na modernizaci výrobní 
kapacity, která má nahradit výrobní 
kapacitu čtyř reaktorů jaderné elektrárny 
Kozloduj, a další opatření, která jsou 
důsledkem rozhodnutí o uzavření této 
elektrárny a o jejím vyřazení z provozu a 
která přispívají k nezbytné 
restrukturalizaci, obnově životního 
prostředí a modernizaci odvětví výroby, 
přenosu a distribuce energie v Bulharsku, 
jakož i zvyšování bezpečnosti dodávky 
energie a zlepšování energetické účinnosti 
v Bulharsku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu, 
opatření na obnovu životního prostředí 
v souladu s acquis a na modernizaci 
konvenční výrobní kapacity, která má 
nahradit výrobní kapacitu čtyř reaktorů 
jaderné elektrárny Kozloduj, a další 
opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí 
o uzavření této elektrárny a o jejím 
vyřazení z provozu a která přispívají 
k nezbytné restrukturalizaci, obnově 
životního prostředí a modernizaci odvětví 
výroby, přenosu a distribuce energie 
v Bulharsku, jakož i zvyšování bezpečnosti 
dodávky energie a zlepšování energetické 
účinnosti v Bulharsku.

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu, 
opatření na obnovu životního prostředí 
v souladu s acquis a na modernizaci 
konvenční výrobní kapacity, která má 
nahradit výrobní kapacitu čtyř reaktorů 
jaderné elektrárny Kozloduj, a další 
opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí 
o uzavření této elektrárny a o jejím 
vyřazení z provozu a která přispívají 
k nezbytné restrukturalizaci, obnově 
životního prostředí, k modernizaci a 
posílení odvětví výroby, přenosu 
a distribuce energie v Bulharsku, jakož i 
zvyšování bezpečnosti a kvality dodávky 
energie a zlepšování energetické účinnosti 
v Bulharsku.

Or. en

Odůvodnění

Provádění dohody o Programu Kozloduj by mělo být bezproblémovým a úspěšných procesem 
hospodářského a sociálního začlenění Bulharské republiky do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 36
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční přidělené položky rozpočtu 
schvaluje rozpočtový orgán v mezích 
finančního výhledu.

2. Roční přidělené položky rozpočtu 
schvaluje rozpočtový orgán v mezích
finančního výhledu a v souladu 



AM\807630CS.doc PE439.416v01-00

CS

s požadavky procesu vyřazování.

Or. en

Odůvodnění

Provádění dohody o Programu Kozloduj by mělo být bezproblémovým a úspěšných procesem 
hospodářského a sociálního začlenění Bulharské republiky do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 37
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výše přidělených prostředků na Program 
Kozloduj může být v době od 1. ledna 2010 
do 31. prosince 2013 přezkoumána
s ohledem na pokrok při provádění 
programu a pro zajištění toho, aby 
programování a přidělování zdrojů 
vycházelo ze skutečné potřeby plateb a 
vstřebávací kapacity.

3. Výše přidělených prostředků na Program 
Kozloduj bude přezkoumána každý rok
v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2013 s ohledem na pokrok při provádění 
programu a pro zajištění toho, aby 
programování a přidělování zdrojů 
vycházelo ze skutečné potřeby plateb a 
vstřebávací kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření v rámci Programu Kozloduj se 
přijímají postupem podle čl. 8 odst. 2.

2. Opatření v rámci Programu Kozloduj se 
přijímají postupem podle čl. 8 odst. 2. Tato 
opatření jsou v souladu s evropskými 
pravidly o zadávání veřejných zakázek. 
Při zadávání veřejných zakázek bere 
v úvahu upřednostňování evropských 
podniků ze strany Společenství.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Vladimir Urutchev

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může nechat provést audit 
využívání pomoci, a to buď přímo 
prostřednictvím svých vlastních 
zaměstnanců nebo prostřednictvím 
jakéhokoli jiného způsobilého externího 
subjektu podle svého výběru. Tyto audity 
mohou být prováděny po celou dobu trvání 
dohody mezi Společenstvím a EBRD 
o poskytnutí finančních prostředků 
Společenství do Mezinárodního fondu na 
podporu vyřazení elektrárny Kozloduj 
z provozu a po dobu pěti let ode dne 
vyplacení zůstatku. Zjištění auditu mohou 
vést k případnému rozhodnutí Komise 
o vymáhání poskytnuté částky.

1. Komise může nechat provést audit 
využívání pomoci, a to buď přímo 
prostřednictvím svých vlastních 
zaměstnanců nebo prostřednictvím 
jakéhokoli jiného způsobilého externího 
subjektu podle svého výběru. Tyto audity 
mohou být prováděny po celou dobu trvání 
dohody mezi Společenstvím a EBRD 
o poskytnutí finančních prostředků 
Společenství do Mezinárodního fondu na 
podporu vyřazení elektrárny Kozloduj 
z provozu a po dobu pěti let ode dne 
vyplacení zůstatku. Zjištění auditu mohou 
vést k případnému rozhodnutí Komise 
o vymáhání poskytnuté částky. 
Financování těchto auditů a veškerých 
dalších posudků nebude prováděno 
z rozpočtu na pomoc při vyřazování 
z provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může nechat provést audit 
využívání pomoci, a to buď přímo 
prostřednictvím svých vlastních 
zaměstnanců nebo prostřednictvím 
jakéhokoli jiného způsobilého externího 

1. Komise může nechat provést audit 
využívání pomoci, a to buď přímo 
prostřednictvím svých vlastních 
zaměstnanců nebo prostřednictvím 
jakéhokoli jiného způsobilého externího 
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subjektu podle svého výběru. Tyto audity 
mohou být prováděny po celou dobu trvání 
dohody mezi Společenstvím a EBRD 
o poskytnutí finančních prostředků 
Společenství do Mezinárodního fondu na 
podporu vyřazení elektrárny Kozloduj 
z provozu a po dobu pěti let ode dne 
vyplacení zůstatku. Zjištění auditu mohou 
vést k případnému rozhodnutí Komise 
o vymáhání poskytnuté částky.

subjektu podle svého výběru. Tyto audity 
mohou být prováděny po celou dobu trvání 
dohody mezi Společenstvím a EBRD 
o poskytnutí finančních prostředků 
Společenství do Mezinárodního fondu na 
podporu vyřazení elektrárny Kozloduj 
z provozu, a to v souladu s pravidly 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii a Mezinárodní energetické 
agentury, a po dobu pěti let ode dne 
vyplacení zůstatku. Zjištění auditu mohou 
vést k případnému rozhodnutí Komise 
o vymáhání poskytnuté částky.

Or. en

Odůvodnění

Provádění dohody o Programu Kozloduj by mělo být bezproblémovým a úspěšných procesem 
hospodářského a sociálního začlenění Bulharské republiky do Evropské unie.

Pozměňovací návrh 41
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetní dvůr má stejná práva jako Komise, 
zejména právo na přístup.

Účetní dvůr a Evropský parlament mají
stejná práva jako Komise, zejména právo 
na přístup.

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by užitečné, aby měl Evropský parlament kontrolní práva pro tento druh plnění rozpočtu, 
a to v rámci společného řízení s mezinárodními organizacemi.
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Pozměňovací návrh 42
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
1. Dříve než Komise podepíše s EBRD 
dohody o příspěvku na období 2010–2013, 
zajistí, aby v Bulharsku existovala zvláštní 
národní strategie v oblasti energetické 
účinnosti a v odvětví obnovitelné energie, 
a provede její posouzení. Aby nedošlo 
v odvětví energetické účinnosti / 
obnovitelné energie ke dvojímu 
financování, posoudí Komise, zda 
financování krátkodobých a 
dlouhodobých cílů této strategie již nebylo 
zajištěno z prostředků Mezinárodního 
fondu na podporu vyřazení elektrárny 
Kozloduj, ze strukturálních fondů či 
z jiných evropských, vnitrostátních nebo 
mezinárodních fondů.
2. Evropská komise provede v roce 2010 
zvláštní zpětné posouzení programu Phare 
v souvislosti s uzavřením elektrárny 
Kozloduj a rovněž zhodnocení projektů 
financovaných do roku 2009 z příspěvku 
EU do Mezinárodního fondu na podporu 
vyřazení elektrárny Kozloduj a fondů 
řízených EBRD.
3. Bylo by žádoucí, aby Evropský účetní 
dvůr do svého ročního programu činnosti 
na rok 2010 zahrnul provedení auditu 
příspěvku EU do Mezinárodního fondu na 
podporu vyřazení elektrárny Kozloduj 
v letech 2007–2009.

Or. en

Justification

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 
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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.

Pozměňovací návrh 43
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení a 
pravidelně podává zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě. Provede přezkum
v polovině období podle čl. 3 odst. 3.

Komise zajistí provádění tohoto nařízení a 
každoročně podává zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě. Provede přezkumy
podle čl. 3 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí provádění tohoto nařízení a 
pravidelně podává zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě. Provede přezkum 
v polovině období podle čl. 3 odst. 3.

Komise zajistí provádění tohoto nařízení a 
pravidelně podává Evropskému parlamentu 
a Radě zprávy o využití finančních 
prostředků a o prováděných činnostech. 
Provede přezkum v polovině období podle 
čl. 3 odst. 3.

Or. en


