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Tarkistus 8
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Bulgaria sitoutui sulkemaan Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköt 1 ja 2 viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2002 ja yksiköt 3 
ja 4 viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2006 ja myöhemmin 
poistamaan nämä yksiköt käytöstä. 
Euroopan unioni ilmaisi haluavansa jatkaa 
rahoitustuen myöntämistä vuoteen 2009 
jatkotoimenpiteenä liittymistä 
valmistelevalle tuelle, jota on maksettu 
Phare-ohjelmasta Bulgarian 
käytöstäpoistotoimiin.

(1) Bulgaria suostui vuonna 2005 
käydyissä liittymisneuvotteluissa 
sulkemaan Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköt 1 ja 2 viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2002 ja yksiköt 3 ja 4 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja 
myöhemmin poistamaan nämä yksiköt 
käytöstä. Euroopan unioni ilmaisi 
haluavansa jatkaa rahoitustuen 
myöntämistä vuoteen 2009 
jatkotoimenpiteenä liittymistä 
valmistelevalle tuelle, jota on maksettu 
Phare-ohjelmasta Bulgarian 
käytöstäpoistotoimiin. Euroopan unioni 
myös vakuutti samalla, että rahoitustuki 
katsottaisiin osaksi aikavälillä 2007–2013 
annettavan yhteisön tuen yleistä 
tarkistusta.

Or. en

Tarkistus 9
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Bulgarian tasavallan ja Romanian 
liittymisestä Euroopan unioniin 
vuonna 2005 tehdyssä sopimuksessa ja 
erityisesti Bulgarian tasavallan ja 
Romanian liittymisehdoista ja niiden 
sopimusten mukautuksista, joihin 
Euroopan unioni perustuu, tehdyn 

(2) Bulgarian tasavallan ja Romanian 
liittymisestä Euroopan unioniin 
vuonna 2005 tehdyssä sopimuksessa ja 
erityisesti Bulgarian tasavallan ja 
Romanian liittymisehdoista ja niiden 
sopimusten mukautuksista, joihin 
Euroopan unioni perustuu, tehdyn 
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asiakirjan 30 artiklassa otetaan käyttöön 
tukiohjelma, joka liittyy Bulgarian 
sitoumukseen sulkea Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköt 3 ja 4, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma". Ohjelmaan oli 
osoitettu 210 miljoonaa euroa 
vuosina 2007–2009.

asiakirjan 30 artiklassa otetaan käyttöön 
tukiohjelma, joka liittyy Bulgarian 
sitoumukseen sulkea Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköt 3 ja 4, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma". Ohjelmaan oli 
osoitettu 210 miljoonaa euroa 
vuosina 2007–2009. Tähän summaan 
sisältyy tuki, joka kattaa Kozloduyn 
ydinvoimalan sulkemisesta aiheutuvan 
kapasiteetin menetyksen.

Or. en

Perustelu

Rahoitustuen tavoitteena on Kozloduyn ydinvoimalan sulkemista koskeva moniulotteinen 
ratkaisu, jossa otetaan huomioon Bulgarian tasavallalle Euroopan unioniin yhdentymisestä 
aiheutuva taloudellinen taakka.

Tarkistus 10
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) EU tunnustaa Bulgarian toteuttamat 
toimet ja sen saavuttaman hyvän 
edistymisen Kozloduy-ohjelmaan 
sisältyvässä käytöstäpoiston 
valmisteluvaiheessa, jossa on käytetty 
vuoteen 2009 saakka käyttöön annettuja 
yhteisön varoja. Se tunnustaa myös tarpeen 
jatkaa rahoitustukea vuoden 2009 jälkeen, 
jotta ohjelmassa voidaan edetä varsinaisiin 
purkutöihin.

(4) EU tunnustaa Bulgarian toteuttamat 
toimet ja sen saavuttaman hyvän 
edistymisen Kozloduy-ohjelmaan 
sisältyvässä käytöstäpoiston 
valmisteluvaiheessa, jossa on käytetty 
vuoteen 2009 saakka käyttöön annettuja 
yhteisön varoja. Se tunnustaa myös tarpeen 
jatkaa rahoitustukea vuoden 2009 jälkeen, 
jotta ohjelmassa voidaan edetä varsinaisiin 
purkutöihin vuoden 2005 
liittymissopimuksen mukaisesti soveltaen 
tiukimpia mahdollisia 
turvallisuusvaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 11
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea, 
jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset alueen 
energiatoimitusten varmuuteen.

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea, 
jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset 
energiatoimitusten varmuuteen, tästä 
tuloksena oleva sähkön hintojen nousu 
sekä Bulgarian vientikapasiteetin 
merkittävä ja haitallinen heikkeneminen 
alueella, jolla on vakava pula 
energiantuotantokapasiteetista, kuten 
energiayhteisön perustamissopimuksessa
todetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea, 
jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset alueen 
energiatoimitusten varmuuteen.

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa tukea 
samalla tavoin kuin niiden kahden muun 
jäsenvaltion tapauksessa, joiden oli 
liittymissopimustensa nojalla suljettava 
ydinvoimaloja aikaistetussa tahdissa, jotta 
energiasektoriin kohdistuvia vaikutuksia 
lieventäviä toimenpiteitä voidaan jatkaa, 
kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset alueen 
energiatoimitusten varmuuteen.
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Or. en

Tarkistus 13
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) EU tunnustaa myös tarpeen antaa 
tukea, jotta energiasektoriin kohdistuvia 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä 
voidaan jatkaa, kun otetaan huomioon 
ydinvoimalayksiköiden sulkemisesta 
aiheutuvan kapasiteetin menetyksen 
suuruus ja sen vaikutukset alueen 
energiatoimitusten varmuuteen.

(6) EU tunnustaa myös, että tuki on 
välttämätöntä, jotta energiasektoriin 
kohdistuvia vaikutuksia lieventäviä 
toimenpiteitä voidaan jatkaa, kun otetaan 
huomioon ydinvoimalayksiköiden 
sulkemisesta aiheutuvan kapasiteetin 
menetyksen suuruus ja sen vaikutukset 
alueen energiatoimitusten varmuuteen.

Or. en

Perustelu

Rahoitustuen tavoitteena on Kozloduyn ydinvoimalan sulkemista koskeva moniulotteinen 
ratkaisu, jossa otetaan huomioon Bulgarian tasavallalle Euroopan unioniin yhdentymisestä 
aiheutuva taloudellinen taakka.

Tarkistus 14
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 aikaistetun sulkemisen 
aiheuttama sähköntuotantokapasiteetin 
menetys ei ole johtanut sähkövajaukseen 
Bulgariassa. Mahdollista 
kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymistä 
ei näin ollen voida yhdistää näiden 
yksiköiden sulkemiseen.

Or. en
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Tarkistus 15
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EU tunnustaa tarpeen lieventää 
ympäristövahinkoja ja päästöjä, jotka 
aiheutuvat siitä, että korvaavaa 
kapasiteettia saadaan pääasiassa 
lisäämällä ruskohiilivoimaloiden käyttöä. 

Or. en

Tarkistus 16
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(7) Kun tunnustetaan, ettei näiden 
voimaloiden aikaistetun sulkemisen 
vuoksi ole ollut mahdollista saada 
riittävää rahoitusta laitosten toiminnan 
tuottoon perustuvasta 
käytöstäpoistorahastosta ja 
radioaktiivisen jätteen käsittelyrahastosta, 
on syytä osoittaa Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta 300 miljoonan 
euron määrä Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013. 

Or. en
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Tarkistus 17
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen sekä tukeen, jolla 
varmistetaan kaikkien käytöstäpoistoon 
liittyvien radioaktiivisten aineiden 
turvallinen loppusijoitus, vuosina 2010–
2013.

Or. en

Tarkistus 18
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköiden 1–4
käytöstäpoiston rahoittamiseen ja näiden 
yksiköiden aikaistetun sulkemisen 
seurauksia lieventäviin toimenpiteisiin
vuosina 2010–2013.

Or. en
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Tarkistus 19
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013.

(7) Siksi on syytä osoittaa Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta 
300 miljoonan euron määrä Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoiston 
rahoittamiseen vuosina 2010–2013 ja 
käytöstäpoiston aiheuttamasta 
kapasiteetin menetyksestä johtuviin 
energiasektorin tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Rahoitustuen tavoitteena on Kozloduyn ydinvoimalan sulkemista koskeva moniulotteinen 
ratkaisu, jossa otetaan huomioon Bulgarian tasavallalle Euroopan unioniin yhdentymisestä 
aiheutuva taloudellinen taakka.

Tarkistus 20
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Radioaktiivisen jätteen kansalliselle 
varastolle Kozloduyn ohjelman puitteissa 
osoitettua rahoitusosuutta olisi käytettävä 
yksinomaan matala- ja keskiaktiivisen 
jätteen varastointiin.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, ettei rahoitustukea käytetä korkea-aktiivisen jätteen geologisen 
syväsijoituksen tutkimiseen. EU:n jäsenvaltioiden välille ei saa syntyä tukikilpailua tällä 
alalla.
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Tarkistus 21
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti.

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti, mukaan luettuina nykyisen 
energiantuotantokapasiteetin sekä siirto-
ja jakeluverkkojen uudenaikaistaminen ja 
tehokkuuden parantaminen sekä 
energiansäästön ja uusiutuvan energian 
käytön edistäminen.

Or. en

Tarkistus 22
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
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mukaisesti. mukaisesti. Koska kukin jäsenvaltio 
päättää vapaasti omasta energialähteiden 
valikoimastaan, tällaiset toimenpiteet 
heijastelevat kansallisella tasolla tehtyjä 
valintoja.

Or. fr

Tarkistus 23
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti.

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön ja 
sisämarkkinoiden toimintaa koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rahoitustuen tavoitteena on Kozloduyn ydinvoimalan sulkemista koskeva moniulotteinen 
ratkaisu, jossa otetaan huomioon Bulgarian tasavallalle Euroopan unioniin yhdentymisestä 
aiheutuva taloudellinen taakka.

Tarkistus 24
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan (8) Käytöstäpoistoon osoitetut Euroopan 
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unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti.

unionin yleisen talousarvion määrärahat 
eivät saisi johtaa kilpailun vääristymiseen 
unionin energiamarkkinoilla toimivien 
energiahuoltoyhtiöiden kesken. 
Määrärahoja olisi käytettävä myös 
tuotantokapasiteetin menetyksen 
tasaamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden 
rahoittamiseen yhteisön säännöstön 
mukaisesti siten, että painopisteenä 
pidetään energiatehokkuuden 
parantamista.

Or. en

Tarkistus 25
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EBRD:n tehtäviin kuuluu 
ydinvoimaloiden käytöstäpoisto-ohjelmiin 
osoitettujen julkisten varojen hallinnointi 
sekä näiden ohjelmien varainhoidon 
valvonta, jotta julkisten varojen käyttö olisi 
mahdollisimman tehokasta. Lisäksi EBRD 
hoitaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä 
tehtäviä, jotka komissio on uskonut sille 
varainhoitoasetuksen 53 d artiklan 
vaatimusten mukaisesti. Lisäksi EBRD 
hoitaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä 
tehtäviä, jotka komissio on uskonut sille 
varainhoitoasetuksen 53 d artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

(10) EBRD:n tehtäviin kuuluu niiden 
ydinvoimalayksiköiden käytöstäpoisto-
ohjelmiin osoitettujen julkisten varojen 
hallinnointi, joiden sulkemisesta sovittiin 
liittymisen yhteydessä. EBRD valvoo 
näiden ohjelmien varainhoitoa, jotta 
julkisten varojen käyttö olisi 
mahdollisimman tehokasta. Lisäksi EBRD 
hoitaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä 
tehtäviä, jotka komissio on uskonut sille 
varainhoitoasetuksen 53 d artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 26
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Suurimman mahdollisen tehokkuuden 
varmistamiseksi Kozloduyn ydinvoimalan 
käytöstäpoisto olisi suoritettava parasta 
mahdollista teknistä asiantuntemusta 
käyttäen ja ottaen huomioon suljettavien
yksiköiden luonne ja tekniset 
erityispiirteet.

(11) Suurimman mahdollisen tehokkuuden 
varmistamiseksi Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 käytöstäpoisto olisi 
suoritettava parasta mahdollista teknistä 
asiantuntemusta käyttäen ja ottaen 
huomioon suljettujen yksiköiden luonne ja 
tekniset erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 27
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kozloduyn ydinvoimalan 
käytöstäpoistossa noudatetaan 
ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 1985 annettua 
neuvoston direktiiviä 85/337/ETY.

(12) Kozloduyn ydinvoimalan 
yksiköiden 1–4 käytöstäpoistossa 
noudatetaan Bulgarian kansallista 
lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä sekä 
ympäristölainsäädäntöä ja erityisesti 
tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27 päivänä kesäkuuta 1985 annettua 
neuvoston direktiiviä 85/337/ETY.

Or. en
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Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian avulla energiasektorilla 
toteutettavia lieventäviä toimenpiteitä olisi 
tuettava erityisellä Bulgarian kansallisella 
strategialla.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alalla tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita, 
joilla varmistetaan yhteisön varojen käytön tehokkuus ja vaikuttavuus sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 29
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Niiden periaatteiden 
noudattaminen, jotka koskevat 
osoitettujen varojen taloudellisuutta, 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta, voidaan 
varmistaa aiemmin rahoitettujen 
ohjelmien arviointien ja ohjelmien 
tuloksia koskevien tarkastusten avulla.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että varojen osoittamisessa hankkeisiin vuosina 2007–2009 on otettu 
huomioon varainhoitoasetuksessa määritelty moitteeton varainhoito.
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Tarkistus 30
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen 
seurauksien hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma".

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstäpoiston jatkamiseen ja niiden 
sulkemisen seurauksien hoitamiseen 
Bulgariassa annettavan yhteisön 
rahoitustuen täytäntöönpanoa varten, 
jäljempänä "Kozloduy-ohjelma".

Or. en

Tarkistus 31
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen 
seurauksien hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma".

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen 
seurauksien ja sulkemisesta aiheutuneiden 
vahinkojen hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma".

Or. en

Perustelu

Kozloduy-ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanon pitäisi olla kitkaton ja 
tuloksellinen prosessi, jossa Bulgarian tasavalta tuo oman taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
panoksensa Euroopan unioniin.
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Tarkistus 32
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden sulkemisen 
seurauksien hoitamiseen Bulgariassa 
annettavan yhteisön rahoitustuen 
täytäntöönpanoa varten, jäljempänä 
"Kozloduy-ohjelma".

Tällä asetuksella otetaan käyttöön ohjelma, 
jolla vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt 
Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 
käytöstä poistamiseen ja niiden aikaistetun 
sulkemisen seurauksien hoitamiseen 
Bulgariassa annettavan yhteisön 
rahoitustuen täytäntöönpanoa varten, 
jäljempänä "Kozloduy-ohjelma".

Or. en

Perustelu

Korvaaminen ei olisi tarpeen, jos voimalat olisivat jatkaneet toimintaansa niiden suunnitellun 
käyttöiän päättymiseen saakka.

Tarkistus 33
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 
Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisen ydinvoimalan 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan yksiköiden 1–4
käytöstäpoistoon liittyviä toimenpiteitä, 
yhteisön säännöstön mukaisia ympäristön 
parannustoimia ja Kozloduyn 
ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisten yksiköiden 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
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uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen.

tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen,
energiatehokkuuden parantamiseen ja
uusiutuvan energian käyttöön.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selvittää, että käytöstä poistaminen koskee vain yksiköitä 1–4, jotka on 
suljettu liittymissopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Tavoitteeksi asetetaan myös 
kannustaminen uusiutuvan energian käyttöön, jolla voitaisiin osittain korvata suljetut yksiköt.

Tarkistus 34
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 
Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisen ydinvoimalan 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti
Kozloduyn ydinvoimalan käytöstäpoistoon 
liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi rahoitetaan
yhteisön säännöstön mukaisia ympäristön 
parannustoimia ja Kozloduyn 
ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tuotantokapasiteetin 
uudenaikaistamista sekä muita kyseisen 
ydinvoimalan sulkemisesta ja käytöstä 
poistamisesta tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Or. fr
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Tarkistus 35
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 
Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita kyseisen ydinvoimalan 
sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta 
tehdystä päätöksestä johtuvia 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat Bulgarian 
energiantuotannon, -siirron ja -jakelun 
tarvittavaan rakenneuudistukseen ja 
uudenaikaistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen 
ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Kozloduy-ohjelmaan osoitettavalla 
yhteisön rahoituksella tuetaan Kozloduyn 
ydinvoimalan käytöstäpoistoon liittyviä 
toimenpiteitä, yhteisön säännöstön 
mukaisia ympäristön parannustoimia ja 
Kozloduyn ydinvoimalan neljän reaktorin 
tuotantokapasiteetin korvaamiseksi 
tarvittavan tavanomaisen 
tuotantokapasiteetin uudenaikaistamista 
sekä muita ydinvoimalan sulkemisesta ja 
käytöstä poistamisesta tehdystä päätöksestä 
johtuvia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 
Bulgarian energiantuotannon, -siirron ja 
-jakelun tarvittavaan rakenneuudistukseen 
ja uudenaikaistamiseen, niiden
vahvistamiseen ja ympäristön 
parantamiseen sekä Bulgarian 
energiatoimitusten varmuuden lisäämiseen, 
niiden laadun parantamiseen ja 
energiatehokkuuden parantamiseen.

Or. en

Perustelu

Kozloduy-ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanon pitäisi olla kitkaton ja 
tuloksellinen prosessi, jossa Bulgarian tasavalta tuo oman taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
panoksensa Euroopan unioniin.

Tarkistus 36
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien 

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien 
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puitteissa. puitteissa ja käytöstäpoistoa koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kozloduy-ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanon pitäisi olla kitkaton ja 
tuloksellinen prosessi, jossa Bulgarian tasavalta tuo oman taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
panoksensa Euroopan unioniin.

Tarkistus 37
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kozloduy-ohjelmaan osoitettujen 
määrärahojen suuruutta voidaan 
tarkastella uudelleen 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
ajanjaksona, jotta voidaan ottaa huomioon 
ohjelman toteutuksen edistyminen ja 
varmistaa, että varojen ohjelmointi ja 
jakaminen perustuu todellisiin 
maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.

3. Kozloduy-ohjelmaan osoitettujen 
määrärahojen suuruutta on tarkasteltava 
uudelleen vuosittain 1 päivän 
tammikuuta 2010 ja 31 päivän 
joulukuuta 2013 välisenä ajanjaksona, jotta 
voidaan ottaa huomioon ohjelman 
toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että 
varojen ohjelmointi ja jakaminen perustuu 
todellisiin maksutarpeisiin ja 
vastaanottokapasiteettiin.

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kozloduy-ohjelman mukaiset 
toimenpiteet hyväksytään 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

2. Kozloduy-ohjelman mukaiset 
toimenpiteet hyväksytään 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Niissä noudatetaan julkisia 
hankintoja koskevia eurooppalaisia 
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sääntöjä. Hankintasopimusten 
myöntämisessä sovelletaan yhteisön 
etuuskohtelun periaatetta eurooppalaisten 
yritysten hyväksi.

Or. fr

Tarkistus 39
Vladimir Urutchev

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön 
joko suoraan omalla henkilöstöllään tai 
valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista 
tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä yhteisön varojen antamisesta 
Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

1. Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön 
joko suoraan omalla henkilöstöllään tai 
valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista 
tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä yhteisön varojen antamisesta 
Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä. 
Käytöstäpoistotuen määrärahoista ei 
rahoiteta tällaisia tarkastuksia eikä 
mitään muitakaan arviointeja.

Or. en

Tarkistus 40
Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön 
joko suoraan omalla henkilöstöllään tai 
valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista 

1. Komissio voi tarkastuttaa tuen käytön 
joko suoraan omalla henkilöstöllään tai 
valitsemaansa muuta pätevää ulkopuolista 
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tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä yhteisön varojen antamisesta 
Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan ja viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

tahoa käyttäen. Tällaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä yhteisön varojen antamisesta 
Kozloduyn käytöstäpoiston kansainvälisen 
tukirahaston käyttöön tehdyn yhteisön ja 
EBRD:n välisen sopimuksen voimassaolon 
ajan Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön ja Kansainvälisen 
energiajärjestön sääntöjen mukaisesti ja 
viiden vuoden ajan loppumaksun 
suorittamisen jälkeen. Komissio voi 
tarkastusten tulosten perusteella tehdä 
päätöksiä varojen takaisinperinnästä.

Or. en

Perustelu

Kozloduy-ohjelmaa koskevan sopimuksen täytäntöönpanon pitäisi olla kitkaton ja 
tuloksellinen prosessi, jossa Bulgarian tasavalta tuo oman taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
panoksensa Euroopan unioniin.

Tarkistus 41
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on 
samat oikeudet kuin komissiolla, erityisesti 
pääsyn ja saatavuuden osalta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ja 
Euroopan parlamentilla on samat 
oikeudet kuin komissiolla, erityisesti 
pääsyn ja saatavuuden osalta.

Or. fr

Perustelu

On aiheellista antaa Euroopan parlamentille oikeus valvoa talousarvion täytäntöönpanoa, 
kun sitä hallinnoidaan yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.
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Tarkistus 42
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
1. Komissio varmistaa ennen EBRD:n 
kanssa ajanjaksoksi 2010–2013 tehtävien 
rahoitussopimusten allekirjoittamista, että 
Bulgaria on laatinut erityisen kansallisen 
strategian energiatehokkuuden ja 
uudistuvan energian alalla, ja arvioi
kyseisen strategian. Komissio tarkastaa 
erityisesti päällekkäisen rahoituksen 
välttämiseksi energiatehokkuuden /
uusiutuvan energian alalla, onko 
Kozloduyn käytöstäpoiston 
kansainvälinen tukirahasto (KIDSF), 
rakennerahasto tai jokin muu EU:n, 
kansallinen tai kansainvälinen rahasto jo 
rahoittanut strategian lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteita.
2. Euroopan komissio tekee vuonna 2010 
Phare-ohjelman erityisen Kozloduyn 
sulkemiseen liittyvän jälkiarvioinnin ja 
vuoteen 2009 saakka KIDSF:stä 
rahoitettujen EBRD:n hallinnoimien 
hankkeiden jälkiarvioinnin.
3. Euroopan tilintarkastustuomioistuinta 
kehotetaan sisällyttämään vuoden 2010 
vuosiohjelmaansa vuosina 2007–2009 
KIDSF:ään annetun EU:n 
rahoitusosuuden tuloksellisuuden 
tarkastus.

Or. en

Perustelu

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 
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allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 43
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
tekee väliarvioinnin 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
tekee uudelleentarkastelut 3 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 44
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se 
tekee väliarvioinnin 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Komissio varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon ja raportoi säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
varojen käytöstä ja toteutetuista toimista. 
Se tekee väliarvioinnin 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en


