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Grozījums Nr. 8
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Bulgārija apņēmās slēgt Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku līdz 
2002. gada 31. decembrim un 3. un 
4. bloku līdz 2006. gada 31. decembrim, kā 
arī nodrošināt šo bloku ekspluatācijas 
izbeigšanu. Eiropas Savienība pauda 
gatavību turpināt finansiālo atbalstu līdz 
2009. gadam, tādējādi pagarinot 
pirmspievienošanās atbalstu, ko paredz 
Phare programma, lai atbalstītu Bulgārijas 
darbības saistībā ar kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu.

(1) Pievienošanās sarunu laikā 
2005. gadā Bulgārija piekrita slēgt 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. un 
2. bloku līdz 2002. gada 31. decembrim un 
3. un 4. bloku līdz 2006. gada 
31. decembrim, kā arī nodrošināt šo bloku 
ekspluatācijas izbeigšanu. Eiropas 
Savienība pauda gatavību turpināt 
finansiālo atbalstu līdz 2009. gadam, 
tādējādi pagarinot pirmspievienošanās 
atbalstu, ko paredz Phare programma, lai 
atbalstītu Bulgārijas darbības saistībā ar 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanu. Eiropas Savienība tolaik arī 
apliecināja, ka finansiālo atbalstu varētu 
uzskatīt par daļu no vispārējā pārskata 
attiecībā uz Kopienas atbalstu laikposmā 
no 2007. līdz 2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Pievienošanās līgumu, kas 
2005. gadā noslēgts par Bulgārijas 
Republikas un Rumānijas pievienošanos un 
jo īpaši 30. pantu Aktā par Bulgārijas 
Republikas un Rumānijas pievienošanās 
nosacījumiem, kā arī grozījumiem 
Līgumos, kas ir Eiropas Savienības 

(2) Ar Pievienošanās līgumu, kas 
2005. gadā noslēgts par Bulgārijas 
Republikas un Rumānijas pievienošanos un 
jo īpaši 30. pantu Aktā par Bulgārijas 
Republikas un Rumānijas pievienošanās 
nosacījumiem, kā arī grozījumiem 
Līgumos, kas ir Eiropas Savienības 
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pamatā, un ņemot vērā Bulgārijas 
apņemšanos slēgt Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 3. un 4. bloku, 
izveidoja atbalsta programmu (turpmāk 
tekstā — Kozlodujas programma) ar 
budžetu EUR 210 miljonu apmērā 
laikposmam no 2007. gada līdz 
2009. gadam.

pamatā, un ņemot vērā Bulgārijas
apņemšanos slēgt Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 3. un 4. bloku, 
izveidoja atbalsta programmu (turpmāk 
tekstā — Kozlodujas programma) ar 
budžetu EUR 210 miljonu apmērā 
laikposmam no 2007. gada līdz 
2009. gadam, kurā iekļauts atbalsts par 
ražošanas jaudas zudumu saistībā ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas slēgšanu.

Or. en

Pamatojums

Finansiālā atbalsta mērķis ir panākt vispusīgu risinājumu saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas slēgšanu, tostarp Bulgārijas Republikas finanšu apgrūtinājumiem 
Eiropas Savienības integrācijas procesā.

Grozījums Nr. 10
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Savienība atzinīgi vērtē 
Bulgārijas rīcību un paveikto darbu saistībā 
ar Kozlodujas programmas ekspluatācijas 
izbeigšanas sagatavošanās posmu, 
izmantojot Kopienas finansējumu, kas 
piešķirts līdz 2009. gadam, un apzinās 
nepieciešamību nodrošināt turpmāku 
finansiālu atbalstu pēc 2009. gada, lai 
turpinātu darbus saistībā ar faktiskajām 
demontāžas darbībām.

(4) Eiropas Savienība atzinīgi vērtē 
Bulgārijas rīcību un paveikto darbu saistībā 
ar Kozlodujas programmas ekspluatācijas 
izbeigšanas sagatavošanās posmu, 
izmantojot Kopienas finansējumu, kas 
piešķirts līdz 2009. gadam, un apzinās 
nepieciešamību nodrošināt turpmāku 
finansiālu atbalstu pēc 2009. gada, lai 
turpinātu darbus saistībā ar faktiskajām 
demontāžas darbībām saskaņā ar 
2005. gada Pievienošanās līgumu, 
vienlaikus piemērojot augstākos drošības 
standartus.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību, izrietošo elektrības cenu kāpumu 
un Bulgārijas ievērojamo un zaudējumus 
izraisošo eksporta spēju zudumu reģionā 
saistībā ar nopietniem trūkumiem 
attiecībā uz enerģijas ražošanas jaudu, kā 
norādīts Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, kā tas bija 
gadījumā ar pārējām divām dalībvalstīm, 
kam saskaņā ar to pievienošanās 
līgumiem priekšlaicīgi bija jāslēdz 
kodoliekārtas, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta vajadzību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

Or. en

Pamatojums

Finansiālā atbalsta mērķis ir panākt vispusīgu risinājumu saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas slēgšanu, tostarp Bulgārijas Republikas finanšu apgrūtinājumiem 
Eiropas Savienības integrācijas procesā.

Grozījums Nr. 14
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Ražošanas jaudas zudums 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka priekšlaicīgas slēgšanas dēļ 
Bulgārijā nav izraisījis elektroenerģijas 
nepietiekamību. Līdz ar to siltumnīcefekta 
gāzu emisiju palielināšanos, ja tāda ir, 
nevar saistīt ar šo bloku slēgšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Eiropas Savienība atzīst 
nepieciešamību samazināt paaugstinātā 
vides kaitējuma un emisiju ietekmi 
saistībā ar jaudas aizvietošanu, kas 
lielākoties saistīta ar brūnogļu ražotņu 
plašāku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 
2010. gada līdz 2013. gadam.

(7) Tādēļ, atzīstot, ka minēto bloku 
priekšlaicīga slēgšana ir kavējusi 
atbilstoši piešķirt līdzekļus ekspluatācijas 
izbeigšanai un radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanai no pamatdarbības 
peļņas, jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu 
laikposmā no 2010. gada līdz 2013. gadam. 

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no
2010. gada līdz 2013. gadam.

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu un palīdzētu 
panākt visu ar ekspluatācijas izbeigšanu 
saistīto radioaktīvo vielu drošu galīgo 
apglabāšanu laikposmā no 2010. gada līdz 
2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 
2010. gada līdz 2013. gadam.

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu un 
pasākumus, lai mazinātu no šo bloku 
priekšlaicīgās slēgšanas izrietošās sekas,
laikposmā no 2010. gada līdz 2013. gadam.

Or. en



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

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 19
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 
2010. gada līdz 2013. gadam.

(7) Tādēļ jānodrošina summa 
EUR 300 miljonu apmērā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, lai finansētu 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 
2010. gada līdz 2013. gadam un 
enerģētikas nozares vajadzības, kas rodas 
ar ekspluatācijas izbeigšanu saistītā 
ražošanas jaudas zuduma dēļ.

Or. en

Pamatojums

Finansiālā atbalsta mērķis ir panākt vispusīgu risinājumu saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas slēgšanu, tostarp Bulgārijas Republikas finanšu apgrūtinājumiem 
Eiropas Savienības integrācijas procesā.

Grozījums Nr. 20
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Ieguldījums valsts radioaktīvo 
atkritumu apglabāšanas iekārtas 
finansēšanai saskaņā ar Kozlodujas 
programmu būtu jāizmanto tikai zemas 
un vidējas radioaktivitātes atkritumu 
apglabāšanai.

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina, ka finansiālais atbalsts netiek izmantots augstas radioaktivitātes atkritumu 
ģeoloģiskās apglabāšanas iekārtas izpētei. ES dalībvalstu starpā šajā jomā nedrīkst veidoties 
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subsīdiju konkurence.

Grozījums Nr. 21
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu, tostarp esošās enerģijas 
ražošanas jaudas modernizāciju un 
efektivitātes palielināšanu, pārvades un 
sadales tīklus, kā arī energoietaupījumu 
palielināšanu un atjaunojamās enerģijas 
izmantošanas veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

((8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu. Katra dalībvalsts pēc saviem 
ieskatiem var izvēlēties enerģijas veidus, 
un šiem pasākumiem ir jāatspoguļo valsts 
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līmenī izdarītā izvēle šajā jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis un iekšējā tirgus funkcionēšanas 
noteikumiem kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

Or. en

Pamatojums

Finansiālā atbalsta mērķis ir panākt vispusīgu risinājumu saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas slēgšanu, tostarp Bulgārijas Republikas finanšu apgrūtinājumiem 
Eiropas Savienības integrācijas procesā.

Grozījums Nr. 24
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā ar 
acquis kompensē ražošanas jaudas 
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zudumu. zudumu, koncentrējoties uz 
energoefektivitātes palielināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ERAB uzdevumos ietilpst 
kodolelektrostaciju ekspluatācijas 
izbeigšanas programmām piešķirto valsts 
līdzekļu pārvaldība un šo programmu 
finansiālās vadības uzraudzība, lai 
optimizētu valsts līdzekļu izmantojumu. 
Turklāt ERAB īsteno budžeta uzdevumus, 
ko Komisija tai uzticējusi saskaņā ar 
Finanšu regulas 53.d panta prasībām.

(10) ERAB uzdevumos ietilpst to
kodolelektrostacijas bloku ekspluatācijas 
izbeigšanas programmām piešķirto valsts 
līdzekļu pārvaldība, uz ko attiecas ar 
pievienošanos saistītās ekspluatācijas 
izbeigšanas vienošanās. ERAB uzrauga šo 
programmu finansiālo vadību, lai 
optimizētu valsts līdzekļu izmantojumu. 
Turklāt ERAB īsteno budžeta uzdevumus, 
ko Komisija tai uzticējusi saskaņā ar 
Finanšu regulas 53.d panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu maksimālu 
efektivitāti, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanā jāiesaista labākie pieejamie 
tehniskie eksperti, kā arī pienācīgi jāņem 
vērā slēdzamo bloku raksturlielumi un 
tehnoloģiskās specifikācijas.

(11) Lai nodrošinātu maksimālu 
efektivitāti, Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka
ekspluatācijas izbeigšanā jāiesaista labākie 
pieejamie tehniskie eksperti, kā arī 
pienācīgi jāņem vērā slēgto bloku 
raksturlielumi un tehnoloģiskās 
specifikācijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu veiks saskaņā ar 
vides tiesību aktiem, jo īpaši Padomes 
1985. gada 27. jūnija 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu.

(12) Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu veiks 
saskaņā ar Bulgārijas valsts tiesību 
aktiem, tās licencēšanas sistēmu un
atbilstoši vides tiesību aktiem, jo īpaši 
Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Seku mazināšanas pasākumi 
enerģētikas nozarē attiecībā uz 
energoefektivitāti un atjaunojamo 
enerģiju ir jāatbalsta ar īpašu Bulgārijas 
valsts stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešami ilgtermiņa mērķi energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas nozarē, lai 
nodrošinātu Eiropas līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu un atbilstu pareizai finanšu 
pārvaldībai.
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Grozījums Nr. 29
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Piešķirto līdzekļu ekonomikas, 
lietderīguma un efektivitātes principus var 
nodrošināt, veicot iepriekš finansēto 
programmu novērtēšanas un lietderības 
revīziju.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka projektiem laikā no 2007. līdz 2009. gadam piešķirtajos līdzekļos vērā ņemta 
pareiza finanšu pārvaldība, kā noteikts Finanšu regulā.

Grozījums Nr. 30
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā 
(turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanas turpmāko 
procesu un risinātu ar tās slēgšanu saistītās 
sekas Bulgārijā (turpmāk tekstā —
Kozlodujas programma).

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā 
(turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanu saistītās sekas un kaitējumu
Bulgārijā (turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Or. en

Pamatojums

Lai Bulgārijas Republika ekonomiski un sociāli iesaistītos Eiropas Savienībā, Kozlodujas 
programmas īstenošanai jābūt vienmērīgam un veiksmīgam procesam.

Grozījums Nr. 32
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā 
(turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
priekšlaicīgo slēgšanu saistītās sekas 
Bulgārijā (turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Or. en
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Pamatojums

Kompensācija vispār nebūtu nepieciešama, ja ražotnes turpinātu darboties līdz paredzētā 
projektētā darbmūža beigām.

Grozījums Nr. 33
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo
kodolelektrostaciju un kas dod 
ieguldījumu nepieciešamajā 
restrukturizācijā, vides pārveidošanā un 
atjaunošanā, Bulgārijas enerģijas 
ražošanas, piegādes un sadales nozaru 
modernizācijā, kā arī piegādes drošības un
enerģijas efektivitātes uzlabošanā 
Bulgārijā.

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–
4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šos blokus un 
kas dod ieguldījumu nepieciešamajā 
restrukturizācijā, vides pārveidošanā un 
atjaunošanā, Bulgārijas enerģijas 
ražošanas, piegādes un sadales nozaru 
modernizācijā, kā arī piegādes drošības, 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas uzlabošanā 
Bulgārijā.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka ekspluatācijas izbeigšana attiecas tikai uz 1.–4. bloku, ko slēdza saskaņā ar 
Pievienošanās līguma saistībām. Turklāt grozījumā sīkāk paskaidrots mērķis atbalstīt 
atjaunojamo enerģiju, lai daļēji aizstātu ar slēgšanu saistītos zudumus.
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Grozījums Nr. 34
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā, kā arī piegādes 
drošības un enerģijas efektivitātes 
uzlabošanā Bulgārijā.

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai, pirmām kārtām,
sniegtu finansiālu atbalstu pasākumiem, 
kas saistīti ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanu. Tie, cita starpā, ietver vides 
atjaunošanas pasākumus saskaņā ar acquis
un enerģijas ražošanas jaudu 
modernizāciju, lai aizvietotu četru 
Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā, kā arī piegādes 
drošības un enerģijas efektivitātes 
uzlabošanā Bulgārijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas ražošanas 
jaudu modernizāciju, lai aizvietotu četru 
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Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā, kā arī piegādes 
drošības un enerģijas efektivitātes
uzlabošanā Bulgārijā.

Kozlodujas kodolelektrostacijas reaktoru 
jaudu, kā arī citiem pasākumiem, kas izriet 
no lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod ieguldījumu 
nepieciešamajā restrukturizācijā, vides 
pārveidošanā un atjaunošanā, Bulgārijas 
enerģijas ražošanas, piegādes un sadales 
nozaru modernizācijā un stiprināšanā, kā 
arī piegādes un energoefektivitātes
drošības un augstāku standartu
uzlabošanā Bulgārijā.

Or. en

Pamatojums

Lai Bulgārijas Republika ekonomiski un sociāli iesaistītos Eiropas Savienībā, Kozlodujas 
programmas īstenošanai jābūt vienmērīgam un veiksmīgam procesam.

Grozījums Nr. 36
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta 
iestāde atbilstīgi finanšu plāniem.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta 
iestāde atbilstīgi finanšu plāniem un 
saskaņā ar ekspluatācijas izbeigšanas 
procesa prasībām.

Or. en

Pamatojums

Lai Bulgārijas Republika ekonomiski un sociāli iesaistītos Eiropas Savienībā, Kozlodujas 
programmas īstenošanai jābūt vienmērīgam un veiksmīgam procesam.
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Grozījums Nr. 37
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kozlodujas kodolelektrostacijai 
piešķirtās apropriācijas var pārskatīt
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim, lai ņemtu vērā 
programmas īstenošanas panākumus un 
nodrošinātu, ka līdzekļu plānošanas un 
piešķiršanas pamatā ir faktiskās 
maksājumu vajadzības un spējas apgūt 
līdzekļus.

3. Kozlodujas kodolelektrostacijai 
piešķirtās apropriācijas pārskata katru 
gadu laikposmā no 2010. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 31. decembrim, lai ņemtu 
vērā programmas īstenošanas panākumus 
un nodrošinātu, ka līdzekļu plānošanas un 
piešķiršanas pamatā ir faktiskās 
maksājumu vajadzības un spējas apgūt 
līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kozlodujas programmas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktu.

2. Kozlodujas programmas pasākumus 
pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktu.
Tajos ietver Eiropas tiesību aktus attiecībā 
uz valsts līgumiem. Līgumu piešķiršanas 
procesā ņem vērā Kopienas prioritātes 
kritēriju par labu Eiropas uzņēmumiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Vladimir Urutchev

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir tiesības veikt revīziju par 
palīdzības izlietojumu vai nu, izmantojot 
savu personālu, vai arī pēc savas izvēles 
izmantojot jebkuru citu kvalificētu ārēju 
struktūrvienību. Šādas revīzijas var veikt 
jebkurā brīdī tā līguma darbības laikā, ko 
noslēgusi Kopiena un ERAB par Kopienas 
līdzekļu izmantošanu Kozlodujas 
Starptautiskā ekspluatācijas izbeigšanas 
atbalsta fonda vajadzībām, kā arī piecu 
gadu laikā pēc atlikuma maksājuma 
veikšanas. Vajadzības gadījumā šo revīziju 
rezultātu dēļ Komisija var pieņemt 
lēmumus par finanšu atgūšanu.

1. Komisijai ir tiesības veikt revīziju par 
palīdzības izlietojumu vai nu, izmantojot 
savu personālu, vai arī pēc savas izvēles 
izmantojot jebkuru citu kvalificētu ārēju 
struktūrvienību. Šādas revīzijas var veikt 
jebkurā brīdī tā līguma darbības laikā, ko 
noslēgusi Kopiena un ERAB par Kopienas 
līdzekļu izmantošanu Kozlodujas 
Starptautiskā ekspluatācijas izbeigšanas 
atbalsta fonda vajadzībām, kā arī piecu 
gadu laikā pēc atlikuma maksājuma 
veikšanas. Vajadzības gadījumā šo revīziju 
rezultātu dēļ Komisija var pieņemt 
lēmumus par finanšu atgūšanu. Šādu 
revīziju finansējums un jebkādi citi 
novērtējumi neattiecas uz ekspluatācijas 
izbeigšanas atbalsta budžeta 
piemērošanas jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Miloslav Ransdorf

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai ir tiesības veikt revīziju par 
palīdzības izlietojumu vai nu izmantojot 
savu personālu, vai arī pēc savas izvēles 
izmantojot jebkuru citu kvalificētu ārēju 
struktūrvienību. Šādas revīzijas var veikt 
jebkurā brīdī tā līguma darbības laikā, ko 
noslēgusi Kopiena un ERAB par Kopienas 
līdzekļu izmantošanu Kozlodujas 
Starptautiskā ekspluatācijas izbeigšanas 

1. Komisijai ir tiesības veikt revīziju par 
palīdzības izlietojumu vai nu izmantojot 
savu personālu, vai arī pēc savas izvēles 
izmantojot jebkuru citu kvalificētu ārēju 
struktūrvienību. Šādas revīzijas var veikt 
jebkurā brīdī tā līguma darbības laikā, ko 
noslēgusi Kopiena un ERAB par Kopienas 
līdzekļu izmantošanu Kozlodujas 
Starptautiskā ekspluatācijas izbeigšanas 
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atbalsta fonda vajadzībām, kā arī piecu 
gadu laikā pēc atlikuma maksājuma 
veikšanas. Vajadzības gadījumā šo revīziju 
rezultātu dēļ Komisija var pieņemt 
lēmumus par finanšu atgūšanu.

atbalsta fonda vajadzībām saskaņā ar 
Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 
un Starptautiskās enerģētikas aģentūras 
noteikumiem, kā arī piecu gadu laikā pēc 
atlikuma maksājuma veikšanas. Vajadzības 
gadījumā šo revīziju rezultātu dēļ Komisija 
var pieņemt lēmumus par finanšu atgūšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai Bulgārijas Republika ekonomiski un sociāli iesaistītos Eiropas Savienībā, Kozlodujas 
programmas īstenošanai jābūt vienmērīgam un veiksmīgam procesam.

Grozījums Nr. 41
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
6. punkts – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā 
Komisijai, jo īpaši piekļuves tiesības.

Revīzijas palātai un Eiropas Parlamentam
ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, jo īpaši 
piekļuves tiesības.

Or. fr

Pamatojums

Ir lietderīgi piešķirt Eiropas Parlamentam kontroles tiesības attiecībā uz šāda veida budžeta 
izpildi, pārvaldot to sadarbībā ar starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 42
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
1. Pirms ieguldījumu nolīgumu 
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parakstīšanas ar ERAB laikposmam no 
2010. līdz 2013. gadam Komisija 
nodrošina īpašas Bulgārijas valsts 
stratēģijas esību energoefektivitātes un 
atjaunojamās enerģijas nozarē un novērtē 
to. Jo īpaši, lai izvairītos no dubulta 
finansējuma 
energoefektivitātes/atjaunojamās 
enerģijas nozarē, tā novērtē, vai 
stratēģijas īstermiņa un ilgtermiņa mērķu 
finansēšanai jau ir apzinājis Kozlodujas 
Starptautiskais ekspluatācijas izbeigšanas 
atbalsta fonds (KIDSF), struktūrfondi vai 
citi Eiropas, valsts vai starptautiskie fondi.
2. Eiropas Komisija 2010. gadā veic īpašu 
Phare programmas paveiktā darba 
novērtējumu saistībā ar Kozlodujas 
kodolelektrostacijas slēgšanu un 
projektiem, kas līdz 2009. gadam finansēti 
no ES ieguldījumiem KIDSF un īstenoti 
ERAB vadībā.
3. Revīzijas palāta ir aicināta iekļaut savā 
2010. gada programmā lietderības revīziju 
par ES ieguldījumiem KIDSF 2007.-
2009. gadā.

Or. en

Pamatojums

There is a need of long term objectives in the energy efficiency and renewable energy sector 
in order to ensure an efficient and effective use of European funds and to comply with the 
sound financial management. The Commission shall perform this specific evaluation in order 
to assess the strengths and weaknesses of the past projects in order to better improve funds 
programming together with the EBRD for 2010-2013. There is a need to ensure that the funds 
allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.
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Grozījums Nr. 43
Rebecca Harms

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā veic 
starpposma pārskatīšanu, kā noteikts 
3. panta 3. punktā.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un ik gadu iesniedz ziņojumus Eiropas
Parlamentam un Padomei. Tā veic 
pārskatus, kā noteikts 3. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tā veic 
starpposma pārskatīšanu, kā noteikts 
3. panta 3. punktā.

Komisija nodrošina šīs regulas īstenošanu 
un regulāri iesniedz ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei par finansējuma 
izmantošanu un par veiktajām darbībām. 
Tā veic starpposma pārskatīšanu, kā 
noteikts 3. panta 3. punktā.

Or. en


