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Módosítás 8
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bulgária kötelezettséget vállalt arra, 
hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. 
december 31-ig leállítja a kozloduji 
atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 
blokkját, valamint ezt követően leszereli 
ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 
kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 
2009-ig további pénzügyi támogatást 
folyósít a Phare program alapján nyújtott 
előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 
támogatva Bulgáriának az atomerőmű 
leszerelésére irányuló erőfeszítéseit.

(1) 2005-ben a csatlakozási tárgyalások 
során Bulgária beleegyezett abba, hogy 
2002. december 31-ig, illetve 2006. 
december 31-ig leállítja a kozloduji 
atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 
blokkját, valamint ezt követően leszereli 
ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 
kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 
2009-ig további pénzügyi támogatást 
folyósít a Phare program alapján nyújtott 
előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 
támogatva Bulgáriának az atomerőmű 
leszerelésére irányuló erőfeszítéseit. Az 
Európai Unió abban az időben azt is 
biztosította, hogy a pénzügyi támogatást 
figyelembe veszik a 2007–2013-as 
időszakra szóló közösségi támogatás 
általános felülvizsgálata részeként.

Or. en

Módosítás 9
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bolgár Köztársaságnak és 
Romániának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló 2005. évi szerződés, 
és különösen a Bolgár Köztársaság és 
Románia csatlakozásának feltételeiről, 
valamint az Európai Unió alapját képező 
szerződések kiigazításáról szóló okmány 

(2) A Bolgár Köztársaságnak és 
Romániának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásáról szóló 2005. évi szerződés, 
és különösen a Bolgár Köztársaság és 
Románia csatlakozásának feltételeiről, 
valamint az Európai Unió alapját képező 
szerződések kiigazításáról szóló okmány 
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30. cikke Bulgáriának a kozloduji 
atomerőmű 3. és 4. blokkjának leállítása 
vonatkozásában tett 
kötelezettségvállalására való tekintettel 
támogatási programot hozott létre (a 
továbbiakban: a Kozloduj-program), amely 
210 millió EUR költségvetéssel 
rendelkezik a 2007–2009-es időszakban.

30. cikke Bulgáriának a kozloduji 
atomerőmű 3. és 4. blokkjának leállítása 
vonatkozásában tett 
kötelezettségvállalására való tekintettel 
támogatási programot hozott létre (a 
továbbiakban: a Kozloduj-program), amely 
210 millió EUR költségvetéssel 
rendelkezik a 2007–2009-es időszakban,
amely magában foglalja a kozloduji 
atomerőmű leállításából adódó 
kapacitáskiesésre nyújtott támogatást is.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi támogatás célja átfogó megoldást találni a kozloduji atomerőmű leállítására, 
ideértve a Bolgár Köztársaságra az európai uniós integráció folyamata során háruló 
pénzügyi terheket is.

Módosítás 10
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió elismeri a Bulgária által tett 
erőfeszítéseket és megállapítja, hogy az 
ország megfelelő haladást ért el a 2009-ig 
rendelkezésre álló közösségi alapok 
felhasználása terén a Kozloduj-program 
leszerelést előkészítő szakaszában, 
valamint elismeri, hogy 2009-et követően 
további pénzügyi támogatásra van szükség 
a tényleges leszerelési műveletek folytatása 
érdekében.

(4) Az Unió elismeri a Bulgária által tett 
erőfeszítéseket és megállapítja, hogy az 
ország megfelelő haladást ért el a 2009-ig 
rendelkezésre álló közösségi alapok 
felhasználása terén a Kozloduj-program 
leszerelést előkészítő szakaszában, 
valamint elismeri, hogy 2009-et követően 
további pénzügyi támogatásra van szükség 
a 2005. évi csatlakozási szerződéssel 
összhangban a tényleges leszerelési 
műveletek folytatása érdekében, miközben 
a legmagasabb szintű biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 11
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint az 
ellátásbiztonságra gyakorolt hatást, az 
ebből adódó magasabb villamosenergia-
árakat és Bulgária exportképességének 
jelentős és káros romlását egy olyan 
régióban, ahol súlyos hiány van az 
energiatermelő kapacitásokban, ahogy azt 
az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés felvázolja.

Or. en

Módosítás 12
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

(6) Az Unió elismeri, hogy – amint a 
másik két tagállam esetében is, 
amelyeknek a csatlakozási szerződésekkel 
összhangban idő előtt le kellett állítaniuk 
atomerőműveiket – a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

Or. en
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Módosítás 13
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

(6) Az Unió elismeri a pénzügyi támogatás 
szükségességét az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében, 
tekintve az atomerőmű blokkjainak 
leállítása miatti kapacitáskiesés mértékét, 
valamint a régió ellátásbiztonságára 
gyakorolt hatást.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi támogatás célja átfogó megoldást találni a kozloduji atomerőmű leállítására, 
ideértve a Bolgár Köztársaságra az európai uniós integráció folyamata során háruló 
pénzügyi terheket is.

Módosítás 14
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kozloduji atomerő 1–4. blokkjának 
idő előtti leállításából adódó 
energiatermelő kapacitás kiesés nem 
vezetett hiányhoz a lakossági villamos 
energia terén Bulgáriában. 
Következésképpen az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának növekedése, ha 
tapasztalható ilyen, nem hozható 
összefüggésbe e blokkok leállításával.

Or. en
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Módosítás 15
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Unió elismeri, hogy mérsékelni 
kell azoknak a megnövekedett környezeti 
károknak és kibocsátásoknak a hatását, 
amelyek annak tudhatók be, hogy 
helyettesítő kapacitásként főként 
szénerőműveket vesznek fokozottabban 
igénybe.

Or. en

Módosítás 16
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

(7) Következésképpen, elismerve, hogy 
ezen erőművek idő előtt leállítása 
megakadályozta azt, hogy az üzemi 
nyereségből megfelelő forrásokat 
rendeljenek a leszereléshez és a radioaktív 
hulladékok kezeléséhez, az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

Or. en
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Módosítás 17
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből a 2010–2013-as 
időszakban 300 millió EUR-t kell 
rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához, valamint az arra 
nyújtott támogatáshoz, hogy elérjék a 
leszerelés által érintett összes radioaktív 
hulladék biztonságos végleges 
ártalmatlanítását.

Or. en

Módosítás 18
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
finanszírozásához és az e blokkok idő előtti 
leállításából adódó következményeket 
mérséklő intézkedésekhez a 2010–2013-as 
időszakban.

Or. en
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Módosítás 19
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához a 2010–2013-as 
időszakban.

(7) Következésképpen az Európai Unió 
általános költségvetéséből 300 millió EUR-
t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 
atomerőmű leszerelésének 
finanszírozásához és az energiaszektornak 
a leszerelés által okozott 
kapacitáskiesésből adódó szükségleteihez 
a 2010–2013-as időszakban.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi támogatás célja átfogó megoldást találni a kozloduji atomerőmű leállítására, 
ideértve a Bolgár Köztársaságra az európai uniós integráció folyamata során háruló 
pénzügyi terheket is.

Módosítás 20
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezését szolgáló nemzeti létesítmény 
finanszírozásához a Kozloduj-program 
keretében való hozzájárulás csak a kis és 
közepes radioaktivitású hulladékok 
elhelyezésére használható fel.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a pénzügyi támogatást nem a nagy radioaktivitású hulladékok felszín 
alatti végleges tárolóinak geológiai feltárására használják fel. Az EU tagállamai között nem 
alakulhat ki szubvencióverseny e területen.



PE439.416v01-00 10/24 AM\807630HU.doc

HU

Módosítás 21
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is, ideértve a 
modernizációt és a meglévő 
energiatermelő kapacitás 
hatékonyságának növelését, a továbbító és 
elosztó hálózatokat, valamint az 
energiamegtakarítás növelését és a 
megújuló energiaforrások használatának 
támogatását is.

Or. en

Módosítás 22
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
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kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is. Mivel minden tagállam 
szabadon dönthet az energiaszerkezetéről, 
ezek az intézkedések tükrözik az e téren 
nemzeti szinten hozott döntéseket.

Or. fr

Módosítás 23
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
és a belső piac működésére irányadó 
szabályokkal összhangban ezeket az 
előirányzatokat kell felhasználni a kieső 
termelési kapacitásokat kompenzáló 
intézkedések finanszírozására is.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi támogatás célja átfogó megoldást találni a kozloduji atomerőmű leállítására, 
ideértve a Bolgár Köztársaságra az európai uniós integráció folyamata során háruló 
pénzügyi terheket is.

Módosítás 24
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános (8) Az Európai Unió általános 
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költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat kell 
felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is, kiemelt figyelmet 
fordítva az energiahatékonyságra.

Or. en

Módosítás 25
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az EBRD feladatai közé tartozik az
atomerőművek leszerelésére irányuló 
programoknak juttatott közpénzek 
kezelése, valamint e programok pénzügyi 
irányításának felügyelete a közpénzek 
felhasználásának optimalizálása érdekében. 
Az EBRD ezenfelül ellátja mindazokat a 
költségvetési feladatokat, melyeket a 
Bizottság a költségvetési rendelet 53d. 
cikkének rendelkezéseivel összhangban 
ráruház.

(10) Az EBRD feladatai közé tartozik azon 
atomerőműblokkok leszerelésére irányuló 
programoknak juttatott közpénzek 
kezelése, amelyeknek leállításáról a 
csatlakozási tárgyalások során 
megállapodtak. Az EBRD felügyeli e 
programok pénzügyi irányítását a 
közpénzek felhasználásának optimalizálása 
érdekében. Az EBRD ezenfelül ellátja 
mindazokat a költségvetési feladatokat, 
melyeket a Bizottság a költségvetési 
rendelet 53d. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban ráruház.

Or. en
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Módosítás 26
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság 
érdekében az elérhető legjobb műszaki 
szakértői hátteret kell igénybe venni a 
kozloduji atomerőmű leszereléséhez, kellő 
figyelmet fordítva a leállítandó blokkok 
természetére és technológiai jellemzőire.

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság 
érdekében az elérhető legjobb műszaki 
szakértői hátteret kell igénybe venni a 
kozloduji atomerőmű 1–4. blokkjának 
leszereléséhez, kellő figyelmet fordítva a 
leállított blokkok természetére és 
technológiai jellemzőire.

Or. en

Módosítás 27
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az kozloduji atomerőmű leszerelését a 
környezetvédelem terén hatályos 
jogszabályokkal és különösen az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 
irányelvvel összhangban kell 
megvalósítani.

(12) A kozloduji atomerőmű 1–4. 
blokkjának leszerelését a bolgár nemzeti 
jog rendelkezéseivel, annak engedélyezési 
szabályaival és a környezetvédelem terén 
hatályos jogszabályokkal és különösen az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 
irányelvvel összhangban kell 
megvalósítani.

Or. en
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Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az energiaszektorban az 
energiahatékonyságon és megújuló 
energiaforrásokon alapuló hatásmérséklő 
intézkedéseket egy egyedi bulgáriai 
nemzeti stratégiával kell támogatni.

Or. en

Indokolás

Hosszú távú célkitűzésekre van szükség az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 
terén annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen használják fel az 
európai forrásokat, és eleget tegyenek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
követelményeinek.

Módosítás 29
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A gazdaságosság, valamint a kiutalt 
források hatékony és eredményes 
felhasználásának elve a korábban 
finanszírozott programok értékelésén és 
eredményeik ellenőrzésén keresztül 
biztosítható.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 2007–2009-es időszakban a projektekhez rendelt forrásokkal 
kapcsolatban figyelembe vették a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást a költségvetési 
rendeletben meghatározottak szerint.
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Módosítás 30
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 
hozzájárulás végrehajtásának részletes 
szabályait rögzítő programot (a 
továbbiakban: Kozloduj-program).

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének 
további folyamatához és a leállítás 
bulgáriai következményeinek kezelésére 
irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulás 
végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 
programot (a továbbiakban: Kozloduj-
program).

Or. en

Módosítás 31
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 
hozzájárulás végrehajtásának részletes 
szabályait rögzítő programot (a 
továbbiakban: Kozloduj-program).

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
és az ez által okozott kárnak a kezelésére 
irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulás 
végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 
programot (a továbbiakban: Kozloduj-
program).

Or. en

Indokolás

A Kozloduj-programról szóló megállapodás végrehajtásának a Bolgár Köztársaság európai 
uniós csatlakozásának részeként egy gördülékeny és sikeres folyamatnak kell lennie.
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Módosítás 32
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 
hozzájárulás végrehajtásának részletes 
szabályait rögzítő programot (a 
továbbiakban: Kozloduj-program).

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és az idő előtti leállítás bulgáriai 
következményeinek kezelésére irányuló 
közösségi pénzügyi hozzájárulás 
végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 
programot (a továbbiakban: Kozloduj-
program).

Or. en

Indokolás

A kompenzációra nem lett volna szükség, ha az erőművek tervezett élettartamuk végéig 
üzemeltek volna.

Módosítás 33
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
kapcsolódó intézkedések, a közösségi 
vívmányokkal összhangban álló környezeti 
rehabilitációt célzó intézkedések és a 
kozloduji atomerőmű négy reaktora által 
biztosított termelési kapacitás 
helyettesítéséhez szükséges hagyományos 
villamosenergia-termelési kapacitások 
modernizációját célzó intézkedések, 
valamint egyéb, e blokkok leállításáról és 
leszereléséről szóló határozat 
következményeként meghozandó 
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szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez, az energiahatékonyság 
javításához és a megújuló energiaforrások 
felhasználásához Bulgáriában.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a leszerelés csak az 1–4. blokkra vonatkozik, amelyeket a 
csatlakozási szerződés szerinti kötelezettségek értelmében állítottak le. A módosítás továbbá 
részletezi azt a célt, hogy a leállítás helyettesítésének részeként bátorítani kell a megújuló 
energiaforrások használatát.

Módosítás 34
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás elsősorban a következők 
pénzügyi támogatására terjed ki: a 
kozloduji atomerőmű leszereléséhez 
kapcsolódó intézkedések. Másfelől céljai 
még a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges villamosenergia-termelési 
kapacitások modernizációját célzó 
intézkedések, valamint egyéb, az erőmű 
leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
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energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

Or. fr

Módosítás 35
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként meghozandó 
intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges szerkezetátalakításhoz, 
környezeti rehabilitációhoz, és az 
energiatermelési, -szállítási és -elosztási 
ágazatok modernizációjához és 
erősítéséhez, valamint az energiaellátás 
biztonságának megerősítéséhez és 
magasabb színvonalához és az 
energiahatékonyság javításához 
Bulgáriában.

Or. en

Indokolás

A Kozloduj-programról szóló megállapodás végrehajtásának a Bolgár Köztársaság európai 
uniós csatlakozásának részeként egy gördülékeny és sikeres folyamatnak kell lennie.
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Módosítás 36
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság a pénzügyi keret határain belül 
engedélyezi.

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóság a pénzügyi keret határain belül és a 
leszerelési folyamat követelményeinek 
megfelelően engedélyezi.

Or. en

Indokolás

A Kozloduj-programról szóló megállapodás végrehajtásának a Bolgár Köztársaság európai 
uniós csatlakozásának részeként egy gördülékeny és sikeres folyamatnak kell lennie.

Módosítás 37
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 
31. közötti időszak folyamán lehetőség van
a Kozloduj-programnak nyújtott 
támogatási előirányzatok összegének 
korrekciójára, figyelemmel a program 
végrehajtásában tapasztalt előrehaladásra 
és annak biztosítása érdekében, hogy a 
források programozása és elosztása a 
tényleges fizetési szükségleteken és 
felvevőképességen alapuljon.

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 
31. közötti időszak folyamán minden 
évben elvégzik a Kozloduj-programnak 
nyújtott támogatási előirányzatok 
összegének korrekcióját, figyelemmel a 
program végrehajtásában tapasztalt 
előrehaladásra és annak biztosítása 
érdekében, hogy a források programozása 
és elosztása a tényleges fizetési 
szükségleteken és felvevőképességen 
alapuljon.

Or. en
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Módosítás 38
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Kozloduj-program keretében hozott 
intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell jóváhagyni.

(2) A Kozloduj-program keretében hozott 
intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell jóváhagyni. A 
szerződések az európai vállalkozások 
javára történő odaítélésekor figyelembe 
kell venni a közösségi preferencia elvét.

Or. fr

Módosítás 39
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságnak joga van akár 
közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 
bármely általa kiválasztott, erre 
szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 
ellenőrzést folytatni a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 
ellenőrzésekre a Közösség és az EBRD 
közötti, a Kozloduj Nemzetközi 
Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 
közösségi támogatásról szóló megállapodás 
teljes időtartama alatt, valamint a 
támogatás utolsó részletének kifizetését 
követő öt éven belül kerülhet sor. A 
pénzügyi ellenőrzés eredményei adott 
esetben ahhoz vezethetnek, hogy a 
Bizottság a támogatás visszafizetésére 
vonatkozó határozatot hoz.

(1) A Bizottságnak joga van akár 
közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 
bármely általa kiválasztott, erre 
szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 
ellenőrzést folytatni a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 
ellenőrzésekre a Közösség és az EBRD 
közötti, a Kozloduj Nemzetközi 
Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 
közösségi támogatásról szóló megállapodás 
teljes időtartama alatt, valamint a 
támogatás utolsó részletének kifizetését 
követő öt éven belül kerülhet sor. A 
pénzügyi ellenőrzés eredményei adott 
esetben ahhoz vezethetnek, hogy a 
Bizottság a támogatás visszafizetésére 
vonatkozó határozatot hoz. Ezen 
ellenőrzések és más értékelések 
finanszírozása nem tartozik a leszerelésre 
nyújtott támogatás költségvetésének 
hatálya alá.
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Or. en

Módosítás 40
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságnak joga van akár 
közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 
bármely általa kiválasztott, erre 
szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 
ellenőrzést folytatni a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 
ellenőrzésekre a Közösség és az EBRD 
közötti, a Kozloduj Nemzetközi 
Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 
közösségi támogatásról szóló megállapodás 
teljes időtartama alatt, valamint a 
támogatás utolsó részletének kifizetését 
követő öt éven belül kerülhet sor. A 
pénzügyi ellenőrzés eredményei adott 
esetben ahhoz vezethetnek, hogy a 
Bizottság a támogatás visszafizetésére 
vonatkozó határozatot hoz.

(1) A Bizottságnak joga van akár 
közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 
bármely általa kiválasztott, erre 
szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 
ellenőrzést folytatni a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 
ellenőrzésekre a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség és a Nemzetközi 
Energiaügynökség szabályaival 
összhangban a Közösség és az EBRD 
közötti, a Kozloduj Nemzetközi 
Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 
közösségi támogatásról szóló megállapodás
teljes időtartama alatt, valamint a 
támogatás utolsó részletének kifizetését 
követő öt éven belül kerülhet sor. A 
pénzügyi ellenőrzés eredményei adott 
esetben ahhoz vezethetnek, hogy a 
Bizottság a támogatás visszafizetésére 
vonatkozó határozatot hoz.

Or. en

Indokolás

A Kozloduj-programról szóló megállapodás végrehajtásának a Bolgár Köztársaság európai 
uniós csatlakozásának részeként egy gördülékeny és sikeres folyamatnak kell lennie.
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Módosítás 41
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Számvevőszék ugyanazokkal a jogokkal 
rendelkezik, mint a Bizottság, különösen a 
hozzáférés tekintetében.

A Számvevőszék és az Európai Parlament 
ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint 
a Bizottság, különösen a hozzáférés 
tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Hasznosnak tűnik, hogy az Európai Parlament ellenőrzési jogokkal rendelkezhessen a 
költségvetés nemzetközi szervezetekkel közös igazgatás módjára vonatkozóan.

Módosítás 42
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a cikk
(1) Az EBRD-vel a 2010–2013-as 
időszakra kötendő megállapodás aláírása 
előtt a Bizottság biztosítja, hogy 
Bulgáriában egyedi nemzeti stratégia 
készüljön az energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások terén, és 
értékeli ezt a stratégiát. Különösen annak 
érdekében, hogy az energiahatékonyság és 
a megújuló energiaforrások terén 
elkerülje a kettős finanszírozást, értékeli, 
hogy a Kozloduj Nemzetközi Leszerelési 
Támogatási Alap (KIDSF), a strukturális 
alapok vagy más európai, nemzeti vagy 
nemzetközi alapok keretében határoztak-e 
már a stratégia rövid és hosszú távú 
célkitűzéseinek finanszírozásáról.
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(2) Az Európai Bizottság 2010-ben elvégzi 
a kozloduji atomerőmű leállításával 
kapcsolatos PHARE-program és az 
EBRD által kezelt KIDSF-hez való uniós 
hozzájárulásból 2009-ig finanszírozott 
projektek egyedi utólagos értékelését.
(3) Felkérik az Európai Számvevőszéket, 
hogy 2010-es éves programjába vegye fel 
a KIDSF-hez való 2007–2009-es uniós 
hozzájárulás eredményeinek ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 43
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről rendszeresen
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban elvégzi a 
program félidős értékelését.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban korrekciókat 
végez a program tekintetében.

Or. en
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Módosítás 44
Ivailo Kalfin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről rendszeresen 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban elvégzi a 
program félidős értékelését.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról, amelyről rendszeresen 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a források 
felhasználásáról és az elvégzett 
tevékenységekről. A Bizottság a 3. cikk (3) 
bekezdésével összhangban elvégzi a 
program félidős értékelését.

Or. en


