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

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2009/0172(NLE)

8.3.2010

ÆNDRINGSFORSLAG
8 - 44

Udkast til betænkning
Rebecca Harms
(PE438.485v01-00)

om forslag til Rådets forordning om Fællesskabets finansielle bistand med 
hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien -
"Kozloduy-programmet"

Forslag til forordning
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))



PE439.416v01-00 2/23 AM\807630DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\807630DA.doc 3/23 PE439.416v01-00

DA

Ændringsforslag 8
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Bulgarien har givet tilsagn om at lukke 
blok 1 og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket inden henholdsvis den 
31. december 2002 og den 31. december 
2006 og om efterfølgende at nedlægge 
disse blokke. EU har erklæret sig villig til 
at fortsætte sin finansielle bistand frem til 
2009 som en videreførelse af den 
førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 
PHARE-programmet, for således at støtte 
Bulgariens indsats for nedlukningen.

(1) Under tiltrædelsesforhandlingerne i 
2005 indvilgede Bulgarien i at lukke blok 1 
og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket inden henholdsvis den 
31. december 2002 og den 31. december 
2006 og i efterfølgende at nedlægge disse 
blokke. EU har erklæret sig villig til at 
fortsætte sin finansielle bistand frem til 
2009 som en videreførelse af den 
førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 
PHARE-programmet, for således at støtte 
Bulgariens indsats for nedlukningen. EU
afgav på daværende tidspunkt tilsagn om, 
at den finansielle bistand ville blive 
betragtet som en del af en generel 
gennemgang af fællesskabsstøtten i 
perioden 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 9
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktaten om Republikken Bulgariens 
og Rumæniens tiltrædelse af Den 
Europæiske Union fra 2005, særlig artikel 
30 i akten om Republikken Bulgariens og 
Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om 
tilpasning af de traktater, som Den 
Europæiske Union bygger på, fastsattes 
med henblik på Bulgariens tilsagn om at 

(2) I traktaten om Republikken Bulgariens 
og Rumæniens tiltrædelse af Den 
Europæiske Union fra 2005, særlig artikel 
30 i akten om Republikken Bulgariens og 
Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om 
tilpasning af de traktater, som Den 
Europæiske Union bygger på, fastsattes 
med henblik på Bulgariens tilsagn om at 
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lukke blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket et støtteprogram (i det 
følgende benævnt "Kozloduy-
programmet") med et budget på 210 mio. 
EUR for perioden 2007-2009.

lukke blok 3 og 4 af Kozloduy-
kernekraftværket et støtteprogram (i det 
følgende benævnt "Kozloduy-
programmet") med et budget på 210 mio. 
EUR for perioden 2007-2009, hvilket 
omfatter bistanden til dækning af 
kapacitetsnedgangen som følge af 
lukningen af Kozloduy-kernekraftværket.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den finansielle bistand er den komplekse løsning på lukningen af Kozloduy-
kernekraftværket, herunder Republikken Bulgariens finansielle byrde i forbindelse med 
integreringen i EU.

Ændringsforslag 10
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Unionen anerkender den indsats og de 
store fremskridt, Bulgarien har gjort i den 
nedlukningsforberedende fase af 
Kozloduy-programmet takket være de 
fællesskabsmidler, der blev stillet til 
rådighed frem til 2009, og behovet for 
yderligere finansiel støtte efter 2009 for at 
fortsætte det igangværende 
demonteringsarbejde.

(4) Unionen anerkender den indsats og de 
store fremskridt, Bulgarien har gjort i den 
nedlukningsforberedende fase af 
Kozloduy-programmet takket være de 
fællesskabsmidler, der blev stillet til 
rådighed frem til 2009, og behovet for 
yderligere finansiel støtte efter 2009 for at 
fortsætte det igangværende 
demonteringsarbejde i overensstemmelse 
med tiltrædelsestraktaten fra 2005, men
ved anvendelse af de højeste 
sikkerhedsstandarder.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden, de 
heraf resulterende højere elpriser og 
Bulgariens markante og skadelige 
nedgang i eksportkapaciteten i et område
med alvorlig mangel på kapacitet til 
energiproduktion, som præciseret i 
traktaten om oprettelse af 
energifællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 12
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte, som det var tilfældet 
med de to andre medlemsstater, der skulle 
lukke kernekraftanlæg før tid i 
overensstemmelse med deres 
tiltrædelsestraktater, for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.
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Or. en

Ændringsforslag 13
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 
for finansiel støtte for at komme videre 
med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

(6) Unionen anerkender endvidere 
nødvendigheden af finansiel støtte for at 
komme videre med 
afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den finansielle bistand er den komplekse løsning på lukningen af Kozloduy-
kernekraftværket, herunder Republikken Bulgariens finansielle byrde i forbindelse med 
integreringen i EU.

Ændringsforslag 14
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nedgangen i produktionskapacitet 
som følge af den tidlige lukning af blok 1-
4 af Kozloduy-kernekraftværket har ikke 
medført national mangel på elektricitet i 
Bulgarien. Derfor kan en eventuel 
stigning i drivhusgasemissioner ikke 
forbindes med lukningen af disse blokke.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Unionen anerkender behovet for at 
afhjælpe virkningen af øgede miljøskader 
og emissioner som følge af 
erstatningskapaciteten, der primært 
stammer fra en øget anvendelse af 
brunkulsværker.

Or. en

Ændringsforslag 16
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013.

(7) Derfor bør der, i betragtning af at 
lukningen af disse værker før tid har 
hindret en tilstrækkelig tildeling af midler 
til håndtering af nedlukningsaffald og 
radioaktivt affald på baggrund af 
driftsoverskud, på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af blok 1-4 af Kozloduy-kernekraftværket i 
perioden 2010-2013.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013.

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket, f.eks. med 
henblik på at opnå sikker slutdeponering 
af alle radioaktive stoffer i forbindelse 
med nedlukningen i perioden 2010-2013.

Or. en

Ændringsforslag 18
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013.

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af blok 1-4 af Kozloduy-kernekraftværket
og foranstaltningerne med henblik på at 
afhjælpe konsekvenserne af den tidlige 
lukning af disse blokke i perioden 2010-
2013.

Or. en



AM\807630DA.doc 9/23 PE439.416v01-00

DA

Ændringsforslag 19
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013.

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 
almindelige budget opføres et beløb på 300 
mio. EUR til finansiering af nedlukningen 
af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 
2010-2013 og energisektorens behov i
forbindelse med kapacitetsnedgangen som 
følge af nedlukningen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den finansielle bistand er den komplekse løsning på lukningen af Kozloduy-
kernekraftværket, herunder Republikken Bulgariens finansielle byrde i forbindelse med 
integreringen i EU.

Ændringsforslag 20
Herbert Reul

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Bidraget til finansiering af det 
nationale slutdepot for radioaktivt affald i 
forbindelse med Kozloduy-programmet 
bør kun anvendes til deponering af lav- og 
middelradioaktivt affald.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at den finansielle støtte ikke anvendes til udforskning af det dybe, geologiske 
slutdepot til højradioaktivt affald. Der må ikke opstå konkurrence om støtte mellem EU's 
medlemsstater på dette område.
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Ændringsforslag 21
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
herunder modernisering og øget 
effektivitet af den eksisterende 
energiproduktionskapacitet, 
transmissions- og distributionsnet samt 
større energibesparelser og fremme af 
anvendelsen af vedvarende energiformer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.
Idet hver medlemsstat frit kan fastsætte sit 
energimix, afspejler disse foranstaltninger 
de på nationalt plan trufne valg inden for 
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dette område.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten
og reglerne for det indre markeds 
funktion.

Or. en

Begrundelse

Formålet med den finansielle bistand er den komplekse løsning på lukningen af Kozloduy-
kernekraftværket, herunder Republikken Bulgariens finansielle byrde i forbindelse med 
integreringen i EU.

Ændringsforslag 24
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
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bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten
med fokus på større energieffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 25
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Blandt EBRD's opgaver er forvaltning 
af de offentlige midler, der er afsat til 
programmerne for nedlukning af 
kernekraftværker, og opfølgning af den 
finansielle forvaltning af programmerne, 
således at de offentlige midler udnyttes 
bedst muligt. Endvidere gennemfører 
EBRD de budgetmæssige opgaver, som 
Kommissionen overlader til den i henhold 
til finansforordningens artikel 53, stk. 5.

(10) Blandt EBRD's opgaver er forvaltning 
af de offentlige midler, der er afsat til 
programmerne for nedlukning af de
kernekraftblokke, som var genstand for 
aftalerne om lukning i forbindelse med 
tiltrædelsen. EBRD følger op på den 
finansielle forvaltning af programmerne, 
således at de offentlige midler udnyttes 
bedst muligt. Endvidere gennemfører 
EBRD de budgetmæssige opgaver, som 
Kommissionen overlader til den i henhold 
til finansforordningens artikel 53, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 26
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at opnå størst mulig effektivitet 
bør nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket ske under anvendelse af 
den bedste tilgængelige tekniske ekspertise 
og med behørig hensyntagen til arten af og 

(11) For at opnå størst mulig effektivitet 
bør nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket ske under anvendelse af 
den bedste tilgængelige tekniske ekspertise
og med behørig hensyntagen til arten af og 
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de teknologiske specifikationer for de 
blokke, der skal nedlukkes.

de teknologiske specifikationer for de 
blokke, der er lukket ned.

Or. en

Ændringsforslag 27
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Nedlukningen af Kozloduy-
kernekraftværket vil blive gennemført i 
overensstemmelse med gældende 
miljølovgivning, særlig Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering 
af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet[1].

(12) Nedlukningen af blok 1-4 af 
Kozloduy-kernekraftværket vil blive 
gennemført i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Bulgariens nationale
lovgivning og licensordninger og i 
overensstemmelse med gældende 
miljølovgivning, særlig Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering 
af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet[1].

Or. en

Ændringsforslag 28
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Afhjælpningsforanstaltningerne i 
energisektoren i form af energieffektivitet 
og vedvarende energiformer bør støttes af 
en konkret bulgarsk national strategi.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for langsigtede mål for energieffektivitet og vedvarende energiformer for at 
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sikre en effektiv anvendelse af europæiske midler og for at leve op til forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 29
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Økonomi- og 
effektivitetsprincipperne for de tildelte 
midler kan sikres ved hjælp af evaluering 
og forvaltningsrevision af de programmer, 
der tidligere har modtaget støtte.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre, at der i forbindelse med tildelingen af midler til projekter i perioden 
2007-2009 er taget højde for forsvarlig økonomisk forvaltning, som defineret i 
finansforordningen.

Ændringsforslag 30
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til den 
videre proces med nedlukningen af blok 1-
4 af Kozloduy-kernekraftværket i 
Bulgarien og til afhjælpning af 
konsekvenserne af deres nedlukning (i det 
følgende benævnt "Kozloduy-
programmet").

Or. en
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Ændringsforslag 31
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne og skaden 
som følge af deres nedlukning (i det 
følgende benævnt "Kozloduy-
programmet").

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af Kozloduy-programaftalen bør være en smidig og vellykket proces med 
økonomisk og social inddragelse af Republikken Bulgarien i EU.

Ændringsforslag 32
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres
tidlige nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Or. en
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Begrundelse

Der ville slet ikke være behov for kompensation, hvis værkerne fortsatte driften i deres 
designlevetid.

Ændringsforslag 33
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af blok 1-4 
af Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
disse blokke, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden, forbedre 
energieffektiviteten og anvende 
vedvarende energiformer i Bulgarien.

Or. en

Begrundelse

Dette skal præcisere, at nedlukningen kun vedrører blok 1-4, der er lukket i overensstemmelse 
med forpligtelserne i henhold til tiltrædelsestraktaten. Nærmere oplysninger om målet om at 
fremme vedvarende energikilder som en del af erstatningen for lukningerne.
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Ændringsforslag 34
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes hovedsagelig med 
henblik på finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket. Der tages 
endvidere sigte på foranstaltninger til 
genopretning af miljøet i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af 
produktionskapaciteten som erstatning for 
produktionskapaciteten i de fire reaktorer 
på Kozloduy-kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af miljøet 
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i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering af Bulgariens 
energiproduktion, -transmission og -
distribution og til at øge
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre 
foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 
beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, genopretning 
af miljøet og modernisering og styrkelse af 
Bulgariens energiproduktion, -transmission 
og -distribution og til at fremme
forsyningssikkerheden og en højere 
standard herfor og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af Kozloduy-programaftalen bør være en smidig og vellykket proces med 
økonomisk og social inddragelse af Republikken Bulgarien i EU.

Ændringsforslag 36
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for rammerne af 
de finansielle overslag.

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for rammerne af 
de finansielle overslag og i 
overensstemmelse med kravene til
nedlukningen.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af Kozloduy-programaftalen bør være en smidig og vellykket proces med 
økonomisk og social inddragelse af Republikken Bulgarien i EU.
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Ændringsforslag 37
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 
kan revideres i perioden fra den 1. januar 
2010 til den 31. december 2013 i takt med 
gennemførelsen af programmet, således at 
det sikres, at programmeringen og 
tildelingen af ressourcer virkelig baseres på 
det faktiske betalingsbehov og 
absorptionsevnen.

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 
skal revideres hvert år i perioden fra den 1. 
januar 2010 til den 31. december 2013 i 
takt med gennemførelsen af programmet, 
således at det sikres, at programmeringen 
og tildelingen af ressourcer virkelig baseres 
på det faktiske betalingsbehov og 
absorptionsevnen.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne under Kozloduy-
programmet vedtages i henhold til artikel 
8, stk. 2.

2. Foranstaltningerne under Kozloduy-
programmet vedtages i henhold til artikel 
8, stk. 2. De overholder de europæiske 
regler om offentlige kontrakter. Ved 
tildeling af de offentlige kontrakter tages 
der højde for et præferencekriterium 
inden for Fællesskabet til fordel for 
europæiske virksomheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 39
Vladimir Urutchev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan enten direkte ved 
hjælp af en af sine medarbejdere eller via 
et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 
foretage en kontrol af anvendelsen af 
støtten. Kontrollen kan foretages i hele 
løbetiden for den mellem Fællesskabet og 
EBRD indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i en periode på fem år fra 
datoen for udbetaling af sidste rate af 
støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 
føre til, at Kommissionen træffer 
beslutning om tilbagesøgning.

1. Kommissionen kan enten direkte ved 
hjælp af en af sine medarbejdere eller via 
et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 
foretage en kontrol af anvendelsen af 
støtten. Kontrollen kan foretages i hele 
løbetiden for den mellem Fællesskabet og 
EBRD indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i en periode på fem år fra 
datoen for udbetaling af sidste rate af 
støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 
føre til, at Kommissionen træffer 
beslutning om tilbagesøgning.
Finansieringen af sådanne kontroller og 
enhver anden vurdering ligger uden for 
budgetrammen for bistand til nedlukning.

Or. en

Ændringsforslag 40
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan enten direkte ved 
hjælp af en af sine medarbejdere eller via 
et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 
foretage en kontrol af anvendelsen af 
støtten. Kontrollen kan foretages i hele 
løbetiden for den mellem Fællesskabet og 
EBRD indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i en periode på fem år fra 

1. Kommissionen kan enten direkte ved 
hjælp af en af sine medarbejdere eller via 
et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 
foretage en kontrol af anvendelsen af 
støtten. Kontrollen kan foretages i hele 
løbetiden for den mellem Fællesskabet og 
EBRD indgåede aftale om tildeling af 
fællesskabsmidler til den internationale 
fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-
kernekraftværket i henhold til Den
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datoen for udbetaling af sidste rate af 
støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 
føre til, at Kommissionen træffer 
beslutning om tilbagesøgning.

Internationale Atomenergiorganisations
og Det Internationale Energiagenturs 
regler i en periode på fem år fra datoen for 
udbetaling af sidste rate af støtten. 
Resultaterne af disse kontroller kan føre til, 
at Kommissionen træffer beslutning om 
tilbagesøgning.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af Kozloduy-programaftalen bør være en smidig og vellykket proces med 
økonomisk og social inddragelse af Republikken Bulgarien i EU.

Ændringsforslag 41
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revisionsretten har samme rettigheder, 
herunder adgangsrettigheder, som 
Kommissionen.

Revisionsretten og Europa-Parlamentet
har samme rettigheder, herunder 
adgangsrettigheder, som Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Det synes hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet har kontrolrettigheder i forbindelse med 
denne form for budgetgennemførelse gennem fælles forvaltning med internationale 
organisationer.
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Ændringsforslag 42
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 a

1. Forud for underskrivelsen af 
bidragsaftalerne med EBRD for perioden 
2010-2013 skal Kommissionen sikre, at 
der er en konkret bulgarsk national 
strategi for energieffektivitet og 
vedvarende energiformer, og vurdere den.
Især skal Kommissionen – for at undgå 
dobbeltfinansiering af energieffektivitet 
og vedvarende energiformer – vurdere, 
om der allerede er fastlagt finansiering af 
strategiens kort- og langfristede mål fra 
den internationale fond til støtte til 
nedlukning af Kozloduy-kernekraftværket 
(KIDSF), strukturfonde eller andre 
europæiske, nationale eller internationale 
fonde.
2. Kommissionen skal i 2010 foretage en 
konkret efterfølgende evaluering af 
Phareprogrammet i forbindelse med 
lukningen af Kozloduy og af de projekter, 
der har modtaget støtte indtil 2009 i form 
af EU's bidrag til KIDSF, og som er 
forvaltet af EBRD.
3. Den Europæiske Revisionsret opfordres 
til at medtage EU's bidrag til KIDSF i sin 
årlige program- og forvaltningsrevision i 
2010 for perioden 2007-2009.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for langsigtede mål for energieffektivitet og vedvarende energiformer for at 
sikre en effektiv anvendelse af europæiske midler og for at leve op til forsvarlig økonomisk 
forvaltning. Kommissionen skal foretage denne konkrete evaluering med henblik på at 
vurdere styrkerne og svaghederne ved de tidligere projekter og for således lettere at kunne 
forbedre støtteprogrammerne sammen med EBRD i perioden 2010-2013. Der er behov for at 
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sikre, at der i forbindelse med tildelingen af midler til projekter i perioden 2007-2009 er taget 
højde for forsvarlig økonomisk forvaltning, som defineret i finansforordningen.

Ændringsforslag 43
Rebecca Harms

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger 
regelmæssigt beretning herom for Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen 
foretager en midtvejsevaluering i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3.

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger årligt
beretning herom for Europa-Parlamentet 
og Rådet. Kommissionen foretager
evalueringerne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 44
Ivailo Kalfin

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger regelmæssigt 
beretning herom for Europa-Parlamentet 
og Rådet. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 3.

Kommissionen forestår gennemførelsen af 
denne forordning og aflægger regelmæssigt 
beretning herom for Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af midler og de 
gennemførte aktiviteter. Kommissionen 
foretager en midtvejsevaluering i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 3.

Or. en


