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Τροπολογία 8
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Βουλγαρία δεσμεύθηκε να κλείσει 
τις μονάδες 1 και 2 και τις μονάδες 3 και 4 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2002 και τις 31 Δεκεμβρίου 
2006, αντίστοιχα, και να προβεί στο 
συνακόλουθο παροπλισμό των εν λόγω 
μονάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε 
τη βούλησή της να εξακολουθήσει να 
παρέχει, έως το 2009, οικονομική βοήθεια 
ως παράταση της προενταξιακής βοήθειας 
που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Phare προς υποστήριξη των 
προσπαθειών παροπλισμού που ανέλαβε η 
Βουλγαρία.

(1) Κατά τις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης το 2005, Η Βουλγαρία 
συμφώνησε να κλείσει τις μονάδες 1 και 2 
και τις μονάδες 3 και 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2002 και τις 31 Δεκεμβρίου 2006, 
αντίστοιχα, και να προβεί στο 
συνακόλουθο παροπλισμό των εν λόγω 
μονάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε 
τη βούλησή της να εξακολουθήσει να 
παρέχει, έως το 2009, οικονομική βοήθεια 
ως παράταση της προενταξιακής βοήθειας 
που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Phare προς υποστήριξη των 
προσπαθειών παροπλισμού που ανέλαβε η 
Βουλγαρία. Την ίδια περίοδο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε επίσης 
ότι η οικονομική υποστήριξη θα 
θεωρούνταν μέρος της συνολικής 
εξέτασης της κοινοτικής βοήθειας για την 
περίοδο 2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 9
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συνθήκη προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 
2005, και ιδίως το άρθρο 30 της πράξης 

(2) Η συνθήκη προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 
2005, και ιδίως το άρθρο 30 της πράξης 
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περί των όρων προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας και των προσαρμογών των 
συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θέσπισε, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δέσμευση της Βουλγαρίας να 
κλείσει τη μονάδα 3 και τη μονάδα 4 του
πυρηνικού σταθμού Kozloduy, πρόγραμμα 
ενίσχυσης (εφεξής αναφερόμενο ως 
«Πρόγραμμα Kozloduy») με 
προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2007-20099.

περί των όρων προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας και των προσαρμογών των 
συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θέσπισε, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δέσμευση της Βουλγαρίας να 
κλείσει τη μονάδα 3 και τη μονάδα 4 του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy, πρόγραμμα 
ενίσχυσης (εφεξής αναφερόμενο ως 
«Πρόγραμμα Kozloduy») με 
προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2007-2009 που περιλαμβάνει τη 
βοήθεια η οποία καλύπτει την απώλεια 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική βοήθεια έχει στόχο την επίλυση του σύνθετου προβλήματος του κλεισίματος του 
ΠΣ Kozloduy, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 10
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ένωση αναγνωρίζει την προσπάθεια 
που καταβάλλεται και την καλή πρόοδο 
που σημειώθηκε από τη Βουλγαρία στο 
στάδιο προετοιμασίας παροπλισμού του 
προγράμματος Kozloduy χρησιμοποιώντας 
κοινοτικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα 
μέχρι το 2009, καθώς και την ανάγκη για 
περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη πέραν 
του 2009, προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος με τις πραγματικές εργασίες 
αποξήλωσης.

(4) Η Ένωση αναγνωρίζει την προσπάθεια 
που καταβάλλεται και την καλή πρόοδο 
που σημειώθηκε από τη Βουλγαρία στο 
στάδιο προετοιμασίας παροπλισμού του 
προγράμματος Kozloduy χρησιμοποιώντας 
κοινοτικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα 
μέχρι το 2009, καθώς και την ανάγκη για 
περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη πέραν 
του 2009, προκειμένου να συνεχιστεί η 
πρόοδος με τις πραγματικές εργασίες 
αποξήλωσης σύμφωνα με τη συνθήκη 
προσχώρησης του 2005, εφαρμόζοντας 
παράλληλα τα υψηλότερα δυνατά 
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πρότυπα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 11
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη για να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση 
των μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 
δεδομένου του βαθμού απώλειας 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων και 
του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην περιφέρεια.

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη για να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση 
των μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 
δεδομένου του βαθμού απώλειας 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων και 
του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού, των υψηλότερων τιμών 
ηλεκτρικού ρεύματος που θα προκύψουν, 
καθώς και της σοβαρής και 
καταστροφικής απώλειας εξαγωγικής 
ικανότητας της Βουλγαρίας σε μια
περιφέρεια με σοβαρές ελλείψεις 
ενεργειακής παραγωγικής ικανότητας, 
όπως αναφέρεται στη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 12
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη για να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση 
των μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη όπως 
και στην περίπτωση των δύο άλλων 
κρατών μελών που χρειάστηκε να 
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δεδομένου του βαθμού απώλειας 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων και 
του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην περιφέρεια.

κλείσουν πρόωρα πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις δικές τους 
συνθήκες προσχώρησης για να σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος στη μείωση των 
μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 
δεδομένου του βαθμού απώλειας 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων και 
του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην περιφέρεια.

Or. en

Τροπολογία 13
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη για να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση 
των μέτρων στον τομέα της ενέργειας, 
δεδομένου του βαθμού απώλειας 
παραγωγικής ικανότητας εξαιτίας του 
κλεισίματος των πυρηνικών μονάδων και 
του αντίκτυπού του στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην περιφέρεια.

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα χρηματοδοτικής στήριξης
για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη 
μείωση των μέτρων στον τομέα της 
ενέργειας, δεδομένου του βαθμού 
απώλειας παραγωγικής ικανότητας 
εξαιτίας του κλεισίματος των πυρηνικών 
μονάδων και του αντίκτυπού του στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού στην 
περιφέρεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική βοήθεια έχει στόχο την επίλυση του σύνθετου προβλήματος του κλεισίματος του 
ΠΣ Kozloduy, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 14
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η απώλεια παραγωγικής ικανότητας 
εξαιτίας του πρόωρου κλεισίματος των 
μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy δεν προκάλεσε έλλειψη 
ηλεκτρικού ρεύματος στο εσωτερικό της 
Βουλγαρίας. Συνεπώς, τυχόν αύξηση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
δεν μπορεί να συσχετιστεί με το κλείσιμο 
των εν λόγω μονάδων.

Or. en

Τροπολογία 15
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη 
περιορισμού των επιπτώσεων από την 
αυξημένη καταστροφή του περιβάλλοντος 
και την αύξηση των εκπομπών λόγω της 
αντικατάστασης παραγωγικής 
ικανότητας που οφείλεται κυρίως στην 
αυξημένη χρήση λιγνιτικών μονάδων.

Or. en
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Τροπολογία 16
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy κατά την 
περίοδο 2010-2013.

(7) Κατά συνέπεια, αναγνωρίζοντας ότι το 
πρόωρο κλείσιμο των εν λόγω μονάδων
έχει εμποδίσει την επαρκή εκχώρηση των 
κονδυλίων παροπλισμού και επεξεργασίας 
ραδιενεργών αποβλήτων από τα 
λειτουργικά κέρδη, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού των 
μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy κατά την περίοδο 2010-2013. 

Or. en

Τροπολογία 17
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy κατά την 
περίοδο 2010-2013.

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy, καθώς και 
για την παροχή βοήθειας με στόχο την 
επίτευξη της ασφαλούς οριστικής 
απόθεσης όλων των ραδιενεργών ουσιών 
που περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
παροπλισμού, κατά την περίοδο 2010-
2013.

Or. en
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Τροπολογία 18
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy κατά την 
περίοδο 2010-2013.

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού των 
μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy κατά την περίοδο 2010-2013, 
καθώς και των μέτρων για τη μείωση 
των επιπτώσεων από το πρόωρο κλείσιμο 
των εν λόγω μονάδων, κατά την περίοδο 
2010-2013.

Or. en

Τροπολογία 19
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy κατά την 
περίοδο 2010-2013.

(7) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η εγγραφή στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ποσού 300 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy κατά την 
περίοδο 2010-2013, καθώς και των 
αναγκών του ενεργειακού τομέα, οι οποίες 
προκύπτουν από την απώλεια 
παραγωγικής ικανότητας λόγω του 
παροπλισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οικονομική βοήθεια έχει στόχο την επίλυση του σύνθετου προβλήματος του κλεισίματος του 
ΠΣ Kozloduy, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 20
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το ποσό για τη χρηματοδότηση του 
εθνικού χώρου οριστικής εναπόθεσης για 
ραδιενεργά απόβλητα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Κοζλοντούι, έπρεπε να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποθήκευση 
αποβλήτων χαμηλής και μέσης 
ραδιενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική βοήθεια δεν θα χρησιμοποιηθεί για μελέτη του 
βαθύ γεωλογικού χώρου οριστικής εναπόθεσης για απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας. Σε αυτόν 
τον τομέα δεν θα πρέπει να προκύψει ανταγωνισμός επιδοτήσεων μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ.

Τροπολογία 21
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
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λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο.

λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο, 
συμπεριλαμβανομένου του 
εκσυγχρονισμού και της αύξησης της 
απόδοσης της υφιστάμενης ενεργειακής 
παραγωγικής ικανότητας, των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής, καθώς και της 
αύξησης της εξοικονόμησης ενέργειας 
και της προώθησης της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 22
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο.

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο. 
Δεδομένου ότι κάθε κράτος είναι 
ελεύθερο να αποφασίζει σχετικά με το 
δικό του ενεργειακό μείγμα, τα εν λόγω 
μέτρα αντανακλούν τις επιλογές που 
αποφασίζονται στον τομέα αυτό σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. fr
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Τροπολογία 23
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο.

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο και 
τους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικονομική βοήθεια έχει στόχο την επίλυση του σύνθετου προβλήματος του κλεισίματος του 
ΠΣ Kozloduy, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 24
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
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αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο.

αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο, 
εστιάζοντας στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 25
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στα καθήκοντα της ΕΤΑΑ 
περιλαμβάνεται η διαχείριση των 
δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για 
τα προγράμματα παροπλισμού πυρηνικών 
σταθμών και η παρακολούθηση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης των εν λόγω 
προγραμμάτων με σκοπό τη βέλτιστη 
χρήση των δημόσιων κονδυλίων. 
Επιπλέον, η ΕΤΑΑ εκτελεί τα 
δημοσιονομικά καθήκοντα που της 
ανατίθενται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 53 παράγραφος 
5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(10) Στα καθήκοντα της ΕΤΑΑ 
περιλαμβάνεται η διαχείριση των 
δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για 
τα προγράμματα παροπλισμού των 
μονάδων εκείνων πυρηνικών σταθμών που
υπόκειντο σε συμφωνίες κλεισίματος 
σχετικές με την προσχώρηση. Η ΕΤΑΑ
παρακολουθεί τη δημοσιονομική 
διαχείριση των εν λόγω προγραμμάτων με 
σκοπό τη βέλτιστη χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων. Επιπλέον, η ΕΤΑΑ εκτελεί τα 
δημοσιονομικά καθήκοντα που της 
ανατίθενται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 53 παράγραφος 
δ του δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 26
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη 
δυνατή αποδοτικότητα, ο παροπλισμός του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy θα πρέπει 

(11) Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη 
δυνατή αποδοτικότητα, ο παροπλισμός 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
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να διεξαχθεί προσφεύγοντας στην 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των μονάδων που πρόκειται 
να κλείσουν.

σταθμού Kozloduy θα πρέπει να διεξαχθεί 
προσφεύγοντας στην καλύτερη διαθέσιμη 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των μονάδων 
που έχουν κλείσει.

Or. en

Τροπολογία 27
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παροπλισμός του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία, και συγκεκριμένα με την 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

(12) Ο παροπλισμός των μονάδων 1 έως 4 
στον πυρηνικό σταθμό Kozloduy θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου της 
Βουλγαρίας, τις σχετικές ρυθμίσεις 
αδειοδότησης, καθώς και σύμφωνα με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία, και 
συγκεκριμένα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, 
για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Τα μέτρα μείωσης στον ενεργειακό 
τομέα μέσω της ενεργειακής απόδοσης 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια 
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συγκεκριμένη εθνική στρατηγική της 
Βουλγαρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαπιστώνεται η ανάγκη ορισμού μακροπρόθεσμων στόχων στον τομέα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και να εναρμονίζεται με τους κανόνες 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 29
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 b (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η τήρηση των αρχών της 
οικονομίας, της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας των χορηγούμενων 
κονδυλίων μπορεί να διασφαλιστεί μέσω 
ελέγχων απόδοσης και αξιολόγησης των 
προηγούμενων χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαπιστώνεται η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια που χορηγήθηκαν μέσω των έργων 
την περίοδο 2007-2009 τηρούσαν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως 
ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 30
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
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πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίματός τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως «πρόγραμμα Kozloduy»).

πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση της περαιτέρω 
διαδικασίας του παροπλισμού των 
μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίματός τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως «πρόγραμμα Kozloduy»).

Or. en

Τροπολογία 31
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίματός τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως «πρόγραμμα Kozloduy»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις και 
ζημίες που θα προκληθούν από το 
κλείσιμό τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως «πρόγραμμα Kozloduy»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της συμφωνίας του Προγράμματος Kozloduy θα πρέπει να είναι μια ομαλή και 
επιτυχημένη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 32
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίματός τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως «πρόγραμμα Kozloduy»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
πρόωρου κλεισίματός τους στη Βουλγαρία 
(εφεξής αναφερόμενο ως «πρόγραμμα 
Kozloduy»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα χρειαζόταν καμία απολύτως αποζημίωση, αν οι σταθμοί συνέχιζαν να λειτουργούν 
καθόλη την εκ σχεδιασμού διάρκεια ζωής τους.

Τροπολογία 33
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, μέτρα 
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
σύμφωνα με το κεκτημένο και τον 
εκσυγχρονισμό της συμβατικής 
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy, μέτρα για την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση σύμφωνα με 
το κεκτημένο και τον εκσυγχρονισμό της 
συμβατικής παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 
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απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό του εν λόγω σταθμού και τα 
οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 
τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία.

απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό των εν λόγω μονάδων και τα 
οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 
τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
Βουλγαρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι ο παροπλισμός αφορά μόνο τις μονάδες 1 
– 4 που έχουν κλείσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της συνθήκης προσχώρησης. Αναλύει 
περαιτέρω το στόχο της προώθησης των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της 
αντικατάστασης παραγωγικής ικανότητας μετά το κλείσιμο.

Τροπολογία 34
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, μέτρα 
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
σύμφωνα με το κεκτημένο και τον 
εκσυγχρονισμό της συμβατικής
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 
απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό του εν λόγω σταθμού και τα 
οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται κατά προτεραιότητα
προκειμένου να παρασχεθεί 
χρηματοδοτική στήριξη στα μέτρα που 
συνδέονται με τον παροπλισμό του 
πυρηνικού σταθμού Kozloduy. Αποσκοπεί
εξάλλου σε μέτρα για την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση σύμφωνα με το κεκτημένο και 
τον εκσυγχρονισμό της συμβατικής 
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 
απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό του εν λόγω σταθμού και τα 
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αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 
τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία.

οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 
τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία.

Or. fr

Τροπολογία 35
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, μέτρα 
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
σύμφωνα με το κεκτημένο και τον 
εκσυγχρονισμό της συμβατικής 
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 
απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό του εν λόγω σταθμού και τα 
οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των 
τομέων της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία.

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, μέτρα 
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
σύμφωνα με το κεκτημένο και τον 
εκσυγχρονισμό της συμβατικής 
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, και σε 
άλλα μέτρα τα οποία απορρέουν από την 
απόφαση για το κλείσιμο και τον 
παροπλισμό του εν λόγω σταθμού και τα 
οποία συμβάλλουν στην απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό και 
στην ενίσχυση των τομέων της 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς και στην 
ενίσχυση της ασφάλειας και σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο ενεργειακού 
εφοδιασμού και ενεργειακής απόδοσης στη 
Βουλγαρία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της συμφωνίας του Προγράμματος Kozloduy θα πρέπει να είναι μια ομαλή και 
επιτυχημένη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 36
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εντός των ορίων των δημοσιονομικών 
προοπτικών.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εντός των ορίων των δημοσιονομικών 
προοπτικών και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διαδικασίας 
παροπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της συμφωνίας του Προγράμματος Kozloduy θα πρέπει να είναι μια ομαλή και 
επιτυχημένη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 37
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό των πιστώσεων που έχουν 
κατανεμηθεί στο Πρόγραμμα Kozloduy 
μπορεί να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
31η Δεκεμβρίου 2013, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη η πορεία της υλοποίησης του 
προγράμματος και να εξασφαλίζεται ότι ο 
προγραμματισμός και η κατανομή των 

3. Το ποσό των πιστώσεων που έχουν 
κατανεμηθεί στο Πρόγραμμα Kozloduy 
αναθεωρείται κάθε χρόνο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 
2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2013, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η πορεία της 
υλοποίησης του προγράμματος και να 
εξασφαλίζεται ότι ο προγραμματισμός και 
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πόρων βασίζονται στις πραγματικές 
ανάγκες χρηματοδότησης και ικανότητες 
απορρόφησης.

η κατανομή των πόρων βασίζονται στις 
πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης και 
ικανότητες απορρόφησης.

Or. en

Τροπολογία 38
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος Kozloduy θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

2. Τα μέτρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος Kozloduy θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2. 
Τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Για την 
ανάθεση των συμβάσεων λαμβάνεται 
υπόψη ένα κριτήριο κοινοτικής 
προτίμησης που ευνοεί τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 39
Vladimir Urutchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί 
λογιστικό έλεγχο της χρήσης της 
ενίσχυσης είτε απευθείας μέσω του 
προσωπικού της είτε μέσω εξωτερικού 
ειδικευμένου φορέα της επιλογής της. Οι 
εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας 
μεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ για 
τη διάθεση κοινοτικών κεφαλαίων στο 
Διεθνές Ταμείο Στήριξης του 

1. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί 
λογιστικό έλεγχο της χρήσης της 
ενίσχυσης είτε απευθείας μέσω του 
προσωπικού της είτε μέσω εξωτερικού 
ειδικευμένου φορέα της επιλογής της. Οι 
εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας 
μεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ για 
τη διάθεση κοινοτικών κεφαλαίων στο 
Διεθνές Ταμείο Στήριξης του 
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Παροπλισμού του Kozloduy, και για μία 
πενταετία μετά την ημερομηνία καταβολής 
του υπολοίπου της ενίσχυσης. Κατά 
περίπτωση, τα πορίσματα των λογιστικών 
ελέγχων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής για 
ανάκτηση.

Παροπλισμού του Kozloduy, και για μία 
πενταετία μετά την ημερομηνία καταβολής 
του υπολοίπου της ενίσχυσης. Κατά 
περίπτωση, τα πορίσματα των λογιστικών 
ελέγχων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής για 
ανάκτηση. Η χρηματοδότηση των εν 
λόγω ελέγχων και οποιονδήποτε άλλων 
εκτιμήσεων δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 40
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί 
λογιστικό έλεγχο της χρήσης της 
ενίσχυσης είτε απευθείας μέσω του 
προσωπικού της είτε μέσω εξωτερικού 
ειδικευμένου φορέα της επιλογής της. Οι 
εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας 
μεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ για 
τη διάθεση κοινοτικών κεφαλαίων στο 
Διεθνές Ταμείο Στήριξης του 
Παροπλισμού του Kozloduy, και για μία 
πενταετία μετά την ημερομηνία καταβολής 
του υπολοίπου της ενίσχυσης. Κατά 
περίπτωση, τα πορίσματα των λογιστικών 
ελέγχων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής για 
ανάκτηση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί 
λογιστικό έλεγχο της χρήσης της 
ενίσχυσης είτε απευθείας μέσω του 
προσωπικού της είτε μέσω εξωτερικού 
ειδικευμένου φορέα της επιλογής της. Οι 
εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας 
μεταξύ της Κοινότητας και της ΕΤΑΑ για 
τη διάθεση κοινοτικών κεφαλαίων στο 
Διεθνές Ταμείο Στήριξης του 
Παροπλισμού του Kozloduy σύμφωνα με 
τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας και του Διεθνούς 
Οργανισμού Ενέργειας, και για μία 
πενταετία μετά την ημερομηνία καταβολής 
του υπολοίπου της ενίσχυσης. Κατά 
περίπτωση, τα πορίσματα των λογιστικών 
ελέγχων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
τη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής για 
ανάκτηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της συμφωνίας του Προγράμματος Kozloduy θα πρέπει να είναι μια ομαλή και 
επιτυχημένη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 41
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τα ίδια 
δικαιώματα με την Επιτροπή, ιδίως το 
δικαίωμα πρόσβασης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχουν τα ίδια δικαιώματα με 
την Επιτροπή, ιδίως το δικαίωμα 
πρόσβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει δικαιώματα ελέγχου για αυτή τη 
μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης από κοινού με διεθνείς 
οργανισμούς.

Τροπολογία 42
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
1. Πριν από την υπογραφή των 
συμφωνιών συνεισφοράς με την ΕΤΑΑ 
για την περίοδο 2010-2013, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει την ύπαρξη μιας 
συγκεκριμένες εθνικής στρατηγικής της 
Βουλγαρίας στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την αξιολογεί. 
Συγκεκριμένα, προκειμένου να 
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αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση στον 
τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
αξιολογεί κατά πόσον έχει ήδη 
προσδιοριστεί η χρηματοδότηση 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στόχων της στρατηγικής μέσω του 
Διεθνούς Ταμείου Στήριξης του 
Παροπλισμού του Kοζλοντούι (KIDSF), 
των Διαρθρωτικών Ταμείων ή άλλων 
ευρωπαϊκών, εθνικών ή διεθνών ταμείων.
2. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
διενεργήσει μια ειδική εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του προγράμματος Phare σε 
σχέση με το κλείσιμο του Kozloduy, 
καθώς και των έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν έως το 2009 από την 
κοινοτική συνεισφορά στο KIDSF και τα 
οποία διαχειριζόταν η ΕΤΑΑ.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να 
συμπεριλάβει στο ετήσιο πρόγραμμά του 
για το έτος 2010 έναν έλεγχο απόδοσης 
της κοινοτικής συνεισφοράς στο KIDSF
για την περίοδο 2007-2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 43
Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
τακτικά σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση
αναθεώρηση, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
ετήσια σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή διενεργεί αναθεωρήσεις, κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος
3.

Or. en

Τροπολογία 44
Ivailo Kalfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
τακτικά σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αναθεώρηση, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
τακτικά σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με τη χρήση των κονδυλίων και τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται. Η 
Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αναθεώρηση, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3.

Or. en


