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Pakeitimas 8
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bulgarija įsipareigojo atitinkamai iki 
2002 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. 
gruodžio 31 d. uždaryti Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–II ir III–
IV blokus ir nutraukti jų eksploatavimą. 
Europos Sąjunga pareiškė sutinkanti toliau 
teikti finansinę pagalbą iki 2009 m., t. y. 
pratęsti pasirengimo narystei pagalbą, 
numatytą pagal PHARE programą, kad 
padėtų Bulgarijai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą.

(1) Per 2005 m. derybas dėl stojimo į ES
Bulgarija sutiko atitinkamai iki 2002 m. 
gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. 
uždaryti Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės I–II ir III–IV blokus ir nutraukti 
jų eksploatavimą. Europos Sąjunga 
pareiškė sutinkanti toliau teikti finansinę 
pagalbą iki 2009 m., t. y. pratęsti 
pasirengimo narystei pagalbą, numatytą 
pagal PHARE programą, kad padėtų 
Bulgarijai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą. Be to, tuo metu Europos 
Sąjunga užtikrino, kad finansinė pagalba 
bus laikoma bendrojo Bendrijos 2007–
2013 m. pagalbos persvarstymo dalimi.

Or. en

Pakeitimas 9
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2005 m. Sutartyje dėl Bulgarijos 
Respublikos ir Rumunijos stojimo į 
Europos Sąjungą ir ypač Akto dėl 
Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 
stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra 
grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų 
pataisų 30 straipsnyje numatyta 
210 mln. EUR pagalbos, skiriamos 2007–
2009 m., programa, skirta padėti Bulgarijai 
įvykdyti įsipareigojimą uždaryti 

(2) 2005 m. Sutartyje dėl Bulgarijos 
Respublikos ir Rumunijos stojimo į 
Europos Sąjungą ir ypač Akto dėl 
Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 
stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra 
grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų 
pataisų 30 straipsnyje numatyta 
210 mln. EUR pagalbos, skiriamos 2007–
2009 m., programa, skirta padėti Bulgarijai 
įvykdyti įsipareigojimą uždaryti 
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Kozlodujaus branduolinės elektrinės III ir 
IV blokus (toliau – Kozlodujaus 
programa).

Kozlodujaus branduolinės elektrinės III ir 
IV blokus (toliau – Kozlodujaus 
programa), ji apima pagalbą, skirtą 
atlyginti su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės uždarymu susijusį pajėgumų 
praradimą.

Or. en

Pagrindimas

Finansine pagalba siekiama kompleksiškai spręsti Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
uždarymo klausimą, įskaitant finansinės Bulgarijos Respublikos integracijos į Europos 
Sąjungą naštos klausimą.

Pakeitimas 10
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjunga pripažįsta Bulgarijos pastangas 
ir svarbią pažangą atliekant pasirengimo 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
darbus naudojant iki 2009 m. skirtas 
Bendrijos lėšas ir būtinybę teikti papildomą 
finansinę paramą po 2009 m., kad būtų 
tęsiami elektrinės išmontavimo darbai.

(4) Sąjunga pripažįsta Bulgarijos pastangas 
ir svarbią pažangą atliekant pasirengimo 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
darbus naudojant iki 2009 m. skirtas 
Bendrijos lėšas ir būtinybę teikti papildomą 
finansinę paramą po 2009 m., kad būtų 
tęsiami elektrinės išmontavimo darbai, 
kaip numatyta 2005 m. Stojimo sutartyje, 
kartu taikant aukščiausius saugos 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 11
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę (6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
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teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui, 
didesnes elektros kainas ir didelį žalingą 
Bulgarijos eksporto pajėgumų praradimą 
regione, kuriame, kaip pažymėta 
Energijos bendrijos steigimo sutartyje, 
labai trūksta energijos gamybos 
pajėgumų.

Or. en

Pakeitimas 12
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kaip ir kitoms 
dviem valstybėms narėms, kurios pagal 
savo stojimo sutartis turėjo pirma laiko 
uždaryti branduolines elektrines, kad 
toliau būtų įgyvendinamos poveikio 
energetikos sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

Or. en
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Pakeitimas 13
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 14
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dėl gamybos pajėgumų praradimo, 
susijusio su ankstyvu Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
uždarymu, Bulgarijoje elektros 
nepritrūko. Todėl padidėjusio šiltnamio 
efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų 
kiekio (jei jis padidėjo) negalima sieti su 
šių blokų uždarymu.

Or. en
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Pakeitimas 15
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Sąjunga pripažįsta, kad 
reikia mažinti padidėjusios žalos aplinkai 
ir išmetamųjų teršalų poveikį, susijusį su 
pakaitiniais vis daugiau naudojamų 
lignito elektrinių pajėgumais.

Or. en

Pakeitimas 16
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m.

(7) Todėl pripažįstant, kad pirma laiko 
uždarius šias elektrines nebuvo įmanoma 
tinkamai paskirstyti veiklos pelno lėšų 
eksploatavimui nutraukti ir 
radioaktyviosioms atliekoms apdoroti,
reikėtų numatyti iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto skirti 300 mln. EUR 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–
IV blokų eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m. 

Or. en
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Pakeitimas 17
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m.

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti ir pagalbai siekiant saugiai 
galutinai pašalinti visas su eksploatavimo 
nutraukimu susijusias radioaktyviąsias 
medžiagas 2010–2013 m.

Or. en

Pakeitimas 18
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m.

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės I–IV blokų eksploatavimo 
nutraukimui ir priešlaikinio šių blokų 
uždarymo padarinių mažinimo 
priemonėms finansuoti 2010–2013 m.

Or. en



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

LT

Pakeitimas 19
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
finansuoti 2010–2013 m.

(7) Todėl reikėtų numatyti iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 
300 mln. EUR Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimui 
2010–2013 m. ir energetikos sektoriaus 
poreikiams, kylantiems dėl pajėgumų 
praradimo nutraukus eksploatavimą, 
finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Finansine pagalba siekiama kompleksiškai spręsti Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
uždarymo klausimą, įskaitant finansinės Bulgarijos Respublikos integracijos į Europos 
Sąjungą naštos klausimą.

Pakeitimas 20
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Įnašą į nacionalinio radioaktyviųjų 
atliekų šalinimo įrenginio finansavimą 
pagal Kozlodujaus programą reikėtų 
panaudoti tik mažai ir vidutiniškai 
radioaktyvioms atliekoms saugoti.

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad finansinė pagalba nebūtų naudojama geologinių giluminių labai 
radioaktyvių atliekų saugyklų žvalgybai. Šioje srityje tarp ES valstybių narių negali būti 
jokios konkurencijos dėl subsidijų.
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Pakeitimas 21
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis, įskaitant esamų energijos gamybos 
pajėgumų modernizavimą ir 
veiksmingumo didinimą, perdavimo ir 
paskirstymo tinklus ir skatinimą taupyti 
energiją ir naudoti atsinaujinančiąją 
energiją.

Or. en

Pakeitimas 22
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis. Kiekviena valstybė narė gali 



AM\807630LT.doc 11/23 PE439.416v01-00

LT

pasirinkti energijos rūšis, kurių dydis 
parodo šios srities pasirinkimus 
nacionaliniu lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 23
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis ir vidaus rinkos veikimo taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Finansine pagalba siekiama kompleksiškai spręsti Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
uždarymo klausimą, įskaitant finansinės Bulgarijos Respublikos integracijos į Europos 
Sąjungą naštos klausimą.

Pakeitimas 24
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
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energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis, daugiausiai dėmesio skiriant 
energijos vartojimo efektyvumo didinimui.

Or. en

Pakeitimas 25
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ERPB užduotys apima viešųjų lėšų, 
skirtų branduolinių elektrinių 
eksploatavimo nutraukimo programoms 
įgyvendinti, valdymą ir šių programų 
finansų valdymo stebėseną, siekiant kuo 
tinkamiau panaudoti viešąsias lėšas. Be to, 
ERPB atlieka biudžeto vykdymo 
uždavinius, kuriuos jam paveda Komisija 
pagal Finansinio reglamento 53d straipsnio 
reikalavimus.

(10) ERPB užduotys apima viešųjų lėšų, 
skirtų tų branduolinių elektrinių blokų 
eksploatavimo nutraukimo, kuriems buvo 
taikomi su stojimu į ES susiję uždarymo 
susitarimai, programoms įgyvendinti, 
valdymą. ERPB vykdo šių programų 
finansų valdymo stebėseną, siekdamas kuo 
tinkamiau panaudoti viešąsias lėšas. Be to, 
ERPB atlieka biudžeto vykdymo 
uždavinius, kuriuos jam paveda Komisija 
pagal Finansinio reglamento 53d straipsnio 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 26
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užtikrinti didžiausią galimą 
veiksmingumą, Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimas turėtų būti 

(11) Siekiant užtikrinti didžiausią galimą 
veiksmingumą, Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės I–IV blokų eksploatavimas 
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nutrauktas pasinaudojant geriausia turima 
technine patirtimi ir tinkamai atsižvelgiant 
į numatytų uždaryti blokų pobūdį bei 
technines charakteristikas.

turėtų būti nutrauktas pasinaudojant 
geriausia turima technine patirtimi ir 
tinkamai atsižvelgiant į numatytų uždaryti 
blokų pobūdį bei technines 
charakteristikas.

Or. en

Pakeitimas 27
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
eksploatavimas bus nutrauktas laikantis 
aplinkos srities teisės aktų, ypač 1985 m. 
birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo.

(12) Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
I–IV blokų eksploatavimas bus nutrauktas 
pagal Bulgarijos nacionalinių teisės aktų 
nuostatas, jos licencijavimo susitarimus ir 
laikantis aplinkos srities teisės aktų, ypač 
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo.

Or. en

Pakeitimas 28
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Energetikos sektoriui daromo 
poveikio mažinimo priemones, kuriomis 
didinamas energijos vartojimo 
efektyvumas ir atsinaujinančiosios 
energijos naudojimas, reikėtų remti 
taikant konkrečią nacionalinę Bulgarijos 
strategiją.
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Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo sektoriuje reikia 
ilgalaikių tikslų, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Europos fondų naudojimą 
ir laikytis patikimo finansų valdymo principų.

Pakeitimas 29
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Skirtų lėšų ekonomiškumo, 
veiksmingumo ir efektyvumo principus 
galima užtikrinti, vykdant anksčiau 
finansuotų programų vertinimo ir 
rezultatyvumo auditus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad skiriant lėšas pagal 2007–2009 m. projektus būtų laikomasi patikimo 
finansų valdymo principo, apibrėžto Finansiniame reglamente.

Pakeitimas 30
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms Bulgarijoje mažinti, skyrimo 
taisyklės (toliau – Kozlodujaus programa).

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimo nutraukimui tęsti ir jų 
uždarymo pasekmėms Bulgarijoje mažinti, 
skyrimo taisyklės (toliau – Kozlodujaus 
programa).
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Or. en

Pakeitimas 31
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms Bulgarijoje mažinti, skyrimo 
taisyklės (toliau – Kozlodujaus programa).

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms bei žalai Bulgarijoje mažinti, 
skyrimo taisyklės (toliau – Kozlodujaus 
programa).

Or. en

Pagrindimas

Kozlodujaus programos susitarimo įgyvendinimas turėtų būti sklandus ir sėkmingas 
Bulgarijos Respublikos ekonominės ir socialinės integracijos į Europos Sąjungą procesas.

Pakeitimas 32
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms Bulgarijoje mažinti, skyrimo 
taisyklės (toliau – Kozlodujaus programa).

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir ankstyvo jų 
uždarymo pasekmėms Bulgarijoje mažinti, 
skyrimo taisyklės (toliau – Kozlodujaus 
programa).

Or. en
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Pagrindimas

Kompensacijos būtų visai neprireikę, jei elektrinės būtų toliau veikusios numatytą 
eksploatavimo laikotarpį.

Pakeitimas 33
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą,
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 
pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių gamybos 
pajėgumus, modernizuoti, ir kitos 
priemonės, kurios susijusios su sprendimu 
galutinai uždaryti šią elektrinę bei 
nutraukti jos eksploatavimą ir kurios 
prisidės prie būtino restruktūrizavimo, 
aplinkos atkūrimo ir Bulgarijos energijos 
gamybos, perdavimo ir paskirstymo 
sektorių modernizavimo, taip pat prie 
energijos tiekimo saugumo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
Bulgarijoje.

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės I–IV blokų eksploatavimo 
nutraukimu, taip pat priemonės, skirtos 
aplinkos apsaugai gerinti laikantis acquis ir 
įprastiniams elektros energijos gamybos 
pajėgumams, kurie pakeis keturių 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
reaktorių gamybos pajėgumus, 
modernizuoti, ir kitos priemonės, kurios 
susijusios su sprendimu galutinai uždaryti 
šiuos blokus bei nutraukti jų
eksploatavimą ir kurios prisidės prie būtino 
restruktūrizavimo, aplinkos atkūrimo ir 
Bulgarijos energijos gamybos, perdavimo 
ir paskirstymo sektorių modernizavimo, 
taip pat prie energijos tiekimo saugumo, 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimo
didinimo Bulgarijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama, kad turimas omenyje tik I–IV blokų, kurie uždaryti laikantis 
įsipareigojimų pagal Stojimo sutartį, eksploatavimo nutraukimas. Be to, patikslinamas siekis 
skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją, kuria būtų galima iš dalies pakeisti uždarytuose 
blokuose gamintą energiją.
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Pakeitimas 34
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip
pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
sutartiniams elektros energijos gamybos 
pajėgumams, kurie pakeis keturių 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
reaktorių gamybos pajėgumus, 
modernizuoti, ir kitos priemonės, kurios 
susijusios su sprendimu galutinai uždaryti 
šią elektrinę bei nutraukti jos 
eksploatavimą ir kurios prisidės prie būtino 
restruktūrizavimo, aplinkos atkūrimo ir 
Bulgarijos energijos gamybos, perdavimo 
ir paskirstymo sektorių modernizavimo, 
taip pat prie energijos tiekimo saugumo ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
Bulgarijoje.

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas pirmiausia siekiant teikti 
finansinę paramą, kad būtų įgyvendinamos 
priemonės, susijusios su Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimu. Taip pat numatomos
priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
sutartiniams elektros energijos gamybos 
pajėgumams, kurie pakeis keturių 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
reaktorių gamybos pajėgumus, 
modernizuoti, ir kitos priemonės, kurios 
susijusios su sprendimu galutinai uždaryti 
šią elektrinę bei nutraukti jos 
eksploatavimą ir kurios prisidės prie būtino 
restruktūrizavimo, aplinkos atkūrimo ir 
Bulgarijos energijos gamybos, perdavimo 
ir paskirstymo sektorių modernizavimo, 
taip pat prie energijos tiekimo saugumo ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
Bulgarijoje.

Or. fr

Pakeitimas 35
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 
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pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių gamybos 
pajėgumus, modernizuoti, ir kitos 
priemonės, kurios susijusios su sprendimu 
galutinai uždaryti šią elektrinę bei nutraukti 
jos eksploatavimą ir kurios prisidės prie 
būtino restruktūrizavimo, aplinkos 
atkūrimo ir Bulgarijos energijos gamybos, 
perdavimo ir paskirstymo sektorių 
modernizavimo, taip pat prie energijos 
tiekimo saugumo ir energijos vartojimo 
efektyvumo didinimo Bulgarijoje.

pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių gamybos 
pajėgumus, modernizuoti, ir kitos 
priemonės, kurios susijusios su sprendimu 
galutinai uždaryti šią elektrinę bei nutraukti 
jos eksploatavimą ir kurios prisidės prie 
būtino restruktūrizavimo, aplinkos 
atkūrimo ir Bulgarijos energijos gamybos, 
perdavimo ir paskirstymo sektorių 
modernizavimo ir stiprinimo, taip pat prie 
energijos tiekimo saugumo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo ir didesnių 
standartų taikymo Bulgarijoje.

Or. en

Pagrindimas

Kozlodujaus programos susitarimo įgyvendinimas turėtų būti sklandus ir sėkmingas 
Bulgarijos Respublikos ekonominės ir socialinės integracijos į Europos Sąjungą procesas.

Pakeitimas 36
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinius asignavimus patvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
atsižvelgdama į finansinių perspektyvų 
ribas.

2. Metinius asignavimus patvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
atsižvelgdama į finansinių perspektyvų 
ribas ir laikydamasi elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Kozlodujaus programos susitarimo įgyvendinimas turėtų būti sklandus ir sėkmingas 
Bulgarijos Respublikos ekonominės ir socialinės integracijos į Europos Sąjungą procesas.
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Pakeitimas 37
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kozlodujaus programai įgyvendinti 
skirtų asignavimų dydis gali būti 
persvarstytas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d., siekiant atsižvelgti 
į pažangą, padarytą įgyvendinant 
programą, ir užtikrinti, kad išteklių 
programavimas ir skyrimas būtų 
grindžiami faktiniais finansavimo 
poreikiais ir paramos panaudojimo 
gebėjimais.

3. Kozlodujaus programai įgyvendinti 
skirtų asignavimų dydis persvarstomas 
kasmet nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d., siekiant atsižvelgti 
į pažangą, padarytą įgyvendinant 
programą, ir užtikrinti, kad išteklių 
programavimas ir skyrimas būtų 
grindžiami faktiniais finansavimo 
poreikiais ir paramos panaudojimo 
gebėjimais.

Or. en

Pakeitimas 38
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kozlodujaus programos priemonės 
priimamos pagal 8 straipsnio 2 dalį.

2. Kozlodujaus programos priemonės 
priimamos pagal 8 straipsnio 2 dalį. 
Priemonės atitinka Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles. Siekiant laimėti 
viešojo pirkimo konkursą, reikia 
atsižvelgti į kriterijų, pagal kurį 
pirmiausia renkamasi Bendrijos įmones.

Or. fr
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Pakeitimas 39
Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, pasitelkdama tiesiogiai savo 
darbuotojus arba kitą pasirinktą 
kvalifikuotą išorės įstaigą, gali atlikti 
paramos panaudojimo auditą. Toks auditas 
gali būti atliekamas visą Bendrijos ir ERPB 
susitarimo dėl Bendrijos lėšų skyrimo 
Tarptautiniam Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
rėmimo fondui galiojimo laikotarpį ir 
penkerius metus nuo likučio išmokėjimo 
dienos. Komisija, remdamasi audito 
rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas lėšas 
susigrąžinti.

1. Komisija, pasitelkdama tiesiogiai savo 
darbuotojus arba kitą pasirinktą 
kvalifikuotą išorės įstaigą, gali atlikti 
paramos panaudojimo auditą. Toks auditas 
gali būti atliekamas visą Bendrijos ir ERPB 
susitarimo dėl Bendrijos lėšų skyrimo 
Tarptautiniam Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
rėmimo fondui galiojimo laikotarpį ir 
penkerius metus nuo likučio išmokėjimo 
dienos. Komisija, remdamasi audito 
rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas lėšas 
susigrąžinti. Tokių auditų ir bet kokių kitų 
įvertinimų finansavimas nebus įtrauktas 
eksploatavimo nutraukimo pagalbos 
biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 40
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, pasitelkdama tiesiogiai savo 
darbuotojus arba kitą pasirinktą 
kvalifikuotą išorės įstaigą, gali atlikti 
paramos panaudojimo auditą. Toks auditas 
gali būti atliekamas visą Bendrijos ir ERPB 
susitarimo dėl Bendrijos lėšų skyrimo 
Tarptautiniam Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
rėmimo fondui galiojimo laikotarpį ir 
penkerius metus nuo likučio išmokėjimo 
dienos. Komisija, remdamasi audito 

1. Komisija, pasitelkdama tiesiogiai savo 
darbuotojus arba kitą pasirinktą 
kvalifikuotą išorės įstaigą, gali atlikti 
paramos panaudojimo auditą. Toks auditas 
gali būti atliekamas visą Bendrijos ir ERPB 
susitarimo dėl Bendrijos lėšų skyrimo 
Tarptautiniam Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
rėmimo fondui galiojimo laikotarpį 
laikantis Tarptautinės atominės energijos 
agentūros ir Tarptautinės energetikos 
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rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas lėšas 
susigrąžinti.

agentūros taisyklių ir penkerius metus nuo 
likučio išmokėjimo dienos. Komisija, 
remdamasi audito rezultatais, gali nuspręsti 
išmokėtas lėšas susigrąžinti.

Or. en

Pagrindimas

Kozlodujaus programos susitarimo įgyvendinimas turėtų būti sklandus ir sėkmingas 
Bulgarijos Respublikos ekonominės ir socialinės integracijos į Europos Sąjungą procesas.

Pakeitimas 41
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Audito Rūmai turi tokias pačias teises kaip 
ir Komisija, visų pirma prieigos teisę.

Audito Rūmai ir Europos Parlamentas turi 
tokias pačias teises kaip ir Komisija, visų 
pirma prieigos teisę.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų naudinga, jei Europos Parlamentas turėtų tokias pačias biudžeto kontrolės teises, kaip ir 
tarptautinės organizacijos.

Pakeitimas 42
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
1. Prieš pasirašydama paramos 
susitarimus su ERPB 2010–2013 m. 
laikotarpiui, Komisija įsitikina, kad 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
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atsinaujinančiosios energijos naudojimo 
sektoriuje parengta konkreti nacionalinė 
Bulgarijos strategija, ir ją įvertina. Visų 
pirma siekdama išvengti dvigubo 
finansavimo energijos vartojimo 
efektyvumo ir atsinaujinančiosios 
energijos sektoriuje ji įvertina, ar jau 
numatyta finansuoti trumpalaikius ir 
ilgalaikius strategijos tikslus iš 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, 
struktūrinių arba kitų Europos, 
nacionalinių arba tarptautinių fondų.
2. Europos Komisija 2010 m. vykdo 
specialų su Kozlodujaus elektrinės 
uždarymu susijusios PHARE programos 
ir projektų, kurie iki 2009 m. 
finansuojami naudojant ES indėlį į 
Tarptautinio Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
paramos fondą ir kuriuos valdo ERPB, 
ex-post vertinimą.

3. Europos Audito Rūmai raginami į savo 
2010 metinę programą įtraukti 2007–
2009 m. ES indėlio į Tarptautinio 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo paramos fondą 
rezultatyvumo auditą.

Or. en

Pagrindimas

Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo sektoriuje reikia 
ilgalaikių tikslų, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Europos fondų naudojimą 
ir laikytis patikimo finansų valdymo principų. Komisija vykdo šį specialų vertinimą siekdama 
įvertinti ankstesnių projektų pranašumus ir trūkumus, kad kartu su ERPB galėtų gerinti fondų 
programavimą 2010–2013 m. Reikia užtikrinti, kad skiriant lėšas pagal 2007–2009 m. 
projektus būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo, apibrėžto Finansiniame 
reglamente.
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Pakeitimas 43
Rebecca Harms

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir reguliariai teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Ji atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip 
numatyta 3 straipsnio 3 dalyje.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir kasmet teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Ji atlieka 
peržiūras, kaip numatyta 3 straipsnio 
3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 44
Ivailo Kalfin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir reguliariai teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Ji atlieka 
laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip numatyta 
3 straipsnio 3 dalyje.

Komisija užtikrina šio reglamento 
įgyvendinimą ir reguliariai teikia ataskaitas 
apie lėšų naudojimą ir vykdytą veiklą 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Ji atlieka 
laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip numatyta 
3 straipsnio 3 dalyje.

Or. en


