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Amendement 8
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

(1) Bulgarije heeft zichzelf ertoe 
verbonden de eenheden 1 en 2 en de 
eenheden 3 en 4 van de kerncentrale van 
Kozloduy tegen respectievelijk 
31 december 2002 en 31 december 2006 te 
sluiten en deze eenheden vervolgens te 
ontmantelen. De Europese Unie heeft zich 
bereid verklaard daartoe financiële bijstand 
te verlenen tot 2009 als verlenging van de 
pretoetredingssteun in het kader van het 
Phare-programma ter ondersteuning van de 
ontmantelingsinspanning van Bulgarije.

Amendement

(1) Gedurende de 
toetredingsonderhandelingen in 2005 
stemde Bulgarije ermee in de eenheden 1 
en 2 en de eenheden 3 en 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy tegen 
respectievelijk 31 december 2002 en 
31 december 2006 te sluiten en deze 
eenheden vervolgens te ontmantelen. De 
Europese Unie heeft zich bereid verklaard 
daartoe financiële bijstand te verlenen tot 
2009 als verlenging van de 
pretoetredingssteun in het kader van het 
Phare-programma ter ondersteuning van de 
ontmantelingsinspanning van Bulgarije. De 
Europese Unie gaf op dat ogenblik 
garanties dat de financiële bijstand zou 
worden beschouwd als onderdeel van de 
algehele herziening van de 
communautaire bijstand voor de periode 
2007-2013.

Or. en

Amendement 9
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij het Verdrag van 2005 betreffende 
de toetreding van de Republiek Bulgarije 
en Roemenië tot de Europese Unie, en met 
name artikel 30 van de Akte betreffende de 

(2) Bij het Verdrag van 2005 betreffende 
de toetreding van de Republiek Bulgarije 
en Roemenië tot de Europese Unie, en met 
name artikel 30 van de Akte betreffende de 
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toetredingsvoorwaarden voor de 
Republiek Bulgarije en de Republiek 
Roemenië en de aanpassing der Verdragen 
waarop de Europese Unie is gegrond, is in 
verband met de verbintenis van Bulgarije 
om eenheid 3 en eenheid 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy te sluiten, een 
bijstandsprogramma voorgesteld (hierna 
"het Kozloduy-programma" genoemd) met 
een begroting van 210 miljoen euro voor 
de periode 2007 tot en met 2009.

toetredingsvoorwaarden voor de 
Republiek Bulgarije en de Republiek 
Roemenië en de aanpassing der Verdragen 
waarop de Europese Unie is gegrond, is in 
verband met de verbintenis van Bulgarije 
om eenheid 3 en eenheid 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy te sluiten, een 
bijstandsprogramma voorgesteld (hierna 
"het Kozloduy-programma" genoemd) met 
een begroting van 210 miljoen euro voor 
de periode 2007 tot en met 2009 dat de 
bijstand omvat ter compensatie van het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kerncentrale van 
Kozloduy.

Or. en

Motivering

De financiële bijstand beoogt de complexe oplossing van de sluiting van de kerncentrale van 
Kozloduy, met inbegrip van de financiële lasten van de Republiek Bulgarije bij het proces van 
integratie in de Europese Unie.

Amendement 10
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie erkent de inspanning die reeds 
is gedaan en de grote vooruitgang die 
Bulgarije heeft geboekt bij de 
voorbereiding van de ontmanteling in het 
kader van het Kozloduy-programma, met 
gebruikmaking van de communautaire 
financiële middelen die zijn uitgetrokken 
tot 2009, en erkent dat er extra middelen 
vereist zijn voor de periode na 2009 
teneinde de huidige 
ontmantelingswerkzaamheden voort te 
kunnen zetten.

(4) De Unie erkent de inspanning die reeds 
is gedaan en de grote vooruitgang die 
Bulgarije heeft geboekt bij de 
voorbereiding van de ontmanteling in het 
kader van het Kozloduy-programma, met 
gebruikmaking van de communautaire 
financiële middelen die zijn uitgetrokken 
tot 2009, en erkent dat er extra middelen 
vereist zijn voor de periode na 2009 
teneinde de huidige 
ontmantelingswerkzaamheden voort te 
kunnen zetten overeenkomstig het 
Toetredingsverdrag van 2005, terwijl 
daarbij de meest stringente 
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veiligheidsnormen worden nageleefd.

Or. en

Amendement 11
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid, de eruit 
voortvloeiende hogere elektriciteitsprijzen 
en het aanzienlijke en nadelige verlies 
aan exportvermogen van Bulgarije van 
een regio waar de capaciteit om energie 
op te wekken ernstig tekortschiet, zoals 
uiteengezet in het Verdrag tot oprichting 
van de Energiegemeenschap.

Or. en

Amendement 12
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn zoals bij de 
andere twee lidstaten die overeenkomstig 
hun toetredingsverdragen voortijdig 
nucleaire faciliteiten moesten sluiten om 
verder werk te maken van de maatregelen 
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effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

in de energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

Or. en

Amendement 13
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 
financiële steun nodig is om verder werk te 
maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

Or. en

Motivering

De financiële bijstand beoogt de complexe oplossing van de sluiting van de kerncentrale van 
Kozloduy, met inbegrip van de financiële lasten van de Republiek Bulgarije bij het proces van 
integratie in de Europese Unie.

Amendement 14
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het verlies aan 
opwekkingscapaciteit wegens de 
vervroegde sluiting van de eenheden 1 t/m 
4 van de kerncentrale Kozloduy heeft niet 
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geleid tot een binnenlands 
elektriciteitstekort in Bulgarije. Bijgevolg 
kan een eventuele toename in de uitstoot 
van broeikasgassen niet met de sluiting 
van deze eenheden in verband worden 
gebracht.

Or. en

Amendement 15
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Unie erkent dat het effect moet 
worden gematigd van de toegenomen 
milieuschade en uitstoot ten gevolge van 
de vervangingscapaciteit die hoofdzakelijk 
afkomstig is van een toegenomen gebruik 
van bruinkoolcentrales.

Or. en

Amendement 16
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
te begeleiden.

(7) Aangezien de voortijdige sluiting van 
deze centrales een adequate toewijzing 
van middelen voor ontmanteling en 
radioactief afvalbeheer uit 
exploitatiewinsten verhinderde, moet 
bijgevolg een bedrag worden gereserveerd 
van 300 miljoen euro uit de algemene 
begroting van de Europese Unie om de 
ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4 van 
de kerncentrale van Kozloduy over de 
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periode 2010-2013 te begeleiden.

Or. en

Amendement 17
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
te begeleiden.

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy en de bijstand voor een 
veilige definitieve berging van alle 
radioactieve stoffen die aan de 
ontmanteling te pas komen over de 
periode 2010-2013 te begeleiden.

Or. en

Amendement 18
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
te begeleiden.

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van eenheden 1 t/m 4 
van de kerncentrale van Kozloduy en de 
maatregelen ter compensatie van de 
resulterende gevolgen van de vroege 
sluiting van deze eenheden over de 
periode 2010-2013 te begeleiden.

Or. en



AM\807630NL.doc 9/24 PE439.416

NL

Amendement 19
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
te begeleiden.

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 
gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
om de ontmanteling van de kerncentrale 
van Kozloduy over de periode 2010-2013 
en de behoeften van de energiesector als 
gevolg van het capaciteitsverlies door de 
ontmanteling te begeleiden.

Or. en

Motivering

De financiële bijstand beoogt de complexe oplossing van de sluiting van de kerncentrale van 
Kozloduy, met inbegrip van de financiële lasten van de Republiek Bulgarije bij het proces van 
integratie in de Europese Unie.

Amendement 20
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De financiële bijstand voor de 
nationale definitieve opslagplaats van 
radioactief afval in het kader van het 
Kozloduy-programma dient enkel te 
worden verleend voor de berging van 
laag- en middelactief radioactief afval.

Or. de

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de financiële steun niet dient voor de exploratie van de 
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diepe geologische berging van hoogactief radioactief afval. Het mag op dat gebied geenszins 
tot subsidieconcurrentie tussen de EU-lidstaten komen.

Amendement 21
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis, met 
inbegrip van een modernisering en
toename van de efficiëntie van de 
bestaande energieproductiecapaciteit, de 
transmissie- en distributienetwerken, 
alsmede een verbetering van 
energiebesparingen en een aanmoediging 
van het gebruik van hernieuwbare 
energie.

Or. en

Amendement 22
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
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van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis. 
Aangezien elke lidstaat vrij is om over zijn 
energiemix te beslissen, geven die 
maatregelen de op nationaal vlak 
gemaakte keuzes in dit domein weer.

Or. fr

Amendement 23
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis en de 
regels voor de werking van de interne 
markt.

Or. en

Motivering

De financiële bijstand beoogt de complexe oplossing van de sluiting van de kerncentrale van 
Kozloduy, met inbegrip van de financiële lasten van de Republiek Bulgarije bij het proces van 
integratie in de Europese Unie.
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Amendement 24
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis, waarbij 
de nadruk ligt op een verhoging van 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 25
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Tot de taken van de EBRD behoort 
het beheer van de overheidsmiddelen die 
worden toegewezen aan programma's voor 
de buitenbedrijfstelling van kerncentrales
en het toezicht op het financieel beheer van 
dergelijke programma's teneinde het 
gebruik van overheidsmiddelen te 
optimaliseren. De EBRD voert bovendien 
de begrotingstaken uit die de bank worden 
toevertrouwd overeenkomstig de eisen van 
artikel 53 quinquies van het Financieel 
Reglement.

(10) Tot de taken van de EBRD behoort 
het beheer van de overheidsmiddelen die 
worden toegewezen aan programma’s voor 
de buitenbedrijfstelling van die 
kernreactoren waarop de overeenkomsten 
tot sluiting in het kader van de toetreding 
betrekking hadden. De EBRD houdt 
toezicht op het financieel beheer van 
dergelijke programma’s teneinde het 
gebruik van overheidsmiddelen te 
optimaliseren. De EBRD voert bovendien 
de begrotingstaken uit die de bank worden 
toevertrouwd overeenkomstig de eisen van 
artikel 53 quinquies van het Financieel 
Reglement.
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Or. en

Amendement 26
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie te 
waarborgen, moet de buitenbedrijfstelling 
van de kerncentrale van Kozloduy worden 
uitgevoerd met gebruikmaking van de best 
beschikbare technische deskundigheid en 
met inachtneming van de aard van de 
technologische specificaties van de te 
sluiten eenheden.

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie te 
waarborgen, moet de buitenbedrijfstelling 
van eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale 
van Kozloduy worden uitgevoerd met 
gebruikmaking van de best beschikbare 
technische deskundigheid en met 
inachtneming van de aard van de 
technologische specificaties van de 
gesloten eenheden.

Or. en

Amendement 27
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy zal worden 
uitgevoerd overeenkomstig de 
communautaire milieuwetgeving, met 
name Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

(12) De buitenbedrijfstelling van eenheden 
1 t/m 4 in de kerncentrale van Kozloduy 
zal worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de Bulgaarse nationale wetgeving, de 
licentieovereenkomsten en 
overeenkomstig de communautaire 
milieuwetgeving, met name 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

Or. en
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Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De compenserende maatregelen 
in de energiesector aan de hand van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie moeten door een specifieke 
Bulgaarse nationale strategie worden 
ondersteund.

Or. en

Motivering

Er is nood aan langetermijndoelstellingen in de sector van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie teneinde een daadwerkelijk en doeltreffend gebruik van Europese 
middelen te waarborgen en een goed financieel beheer na te leven.

Amendement 29
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De beginselen zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid van de 
toegewezen middelen kunnen worden 
gewaarborgd door evaluatie- en 
doelmatigheidscontroles van de vorige 
gefinancierde programma’s.

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat er bij de toewijzing van middelen via de projecten in de 
periode 2007-2009 rekening werd gehouden met een goed financieel beheer als omschreven 
in het Financieel Reglement.
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Amendement 30
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van hun 
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor het 
verdere verloop van de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van de
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Or. en

Amendement 31
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van hun 
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van en de 
schade veroorzaakt door de sluiting ervan 
in Bulgarije (hierna "het Kozloduy-
programma" genoemd).

Or. en
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Motivering

De tenuitvoerlegging van het Kozloduy-programma moet een soepel en succesvol proces zijn 
van economische en sociale betrokkenheid van de Republiek Bulgarije bij de Europese Unie.

Amendement 32
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van hun 
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van de
vroege sluiting ervan in Bulgarije (hierna 
"het Kozloduy-programma" genoemd).

Or. en

Motivering

Er was geen compensatie nodig geweest als de centrales tot hun oorspronkelijke geplande 
sluitingsdatum waren opengebleven.

Amendement 33
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van eenheden 
1 t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy, 
maatregelen voor de milieubescherming in 
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overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze eenheden te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid, verbetering van de 
energie-efficiëntie en aanmoediging van 
het gebruik van hernieuwbare energie.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt verduidelijkt dat de buitenbedrijfstelling enkel betrekking heeft op eenheden 1-
4 die overeenkomstig de verplichtingen in het toetredingsverdrag werden gesloten. Het 
beschrijft daarnaast nauwkeurig de bedoeling om hernieuwbare energie aan te moedigen als 
deel van de vervanging voor de sluitingen.

Amendement 34
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt in de eerste 
plaats verstrekt ter financiering van 
maatregelen in verband met de 
buitenbedrijfstelling van de kerncentrale 
van Kozloduy. Ze beoogt bovendien
maatregelen voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
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om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

Or. fr

Amendement 35
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie 
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van de 
vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het besluit 
om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 
vereiste herstructurering, 
milieubescherming, modernisering en 
versterking van de sectoren 
energieproductie, -transmissie en -
distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en het 
voorzieningsniveau, en verbetering van de 
energie-efficiëntie.

Or. en
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Motivering

De tenuitvoerlegging van het Kozloduy-programma moet een soepel en succesvol proces zijn 
van economische en sociale betrokkenheid van de Republiek Bulgarije bij de Europese Unie.

Amendement 36
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 
grenzen van de financiële vooruitzichten.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 
grenzen van de financiële vooruitzichten 
en overeenkomstig de vereisten van het 
buitenbedrijfstellingsproces.

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van het Kozloduy-programma moet een soepel en succesvol proces zijn 
van economische en sociale betrokkenheid van de Republiek Bulgarije bij de Europese Unie.

Amendement 37
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De omvang van de aan het Kozloduy-
programma toegewezen kredieten kan in 
de periode 1 januari 2010 tot 31 december 
2013 worden herzien om rekening te 
houden met de voortgang die wordt 
geboekt bij de uitvoering van het 
programma en om ervoor te zorgen dat de 
programmering en de toewijzing van 
middelen in overeenstemming blijft met de 
feitelijke betalingsbehoeften en 
absorptiecapaciteit.

3. De omvang van de aan het Kozloduy-
programma toegewezen kredieten zal elk 
jaar in de periode 1 januari 2010 tot 
31 december 2013 worden herzien om 
rekening te houden met de voortgang die 
wordt geboekt bij de uitvoering van het 
programma en om ervoor te zorgen dat de 
programmering en de toewijzing van 
middelen in overeenstemming blijft met de 
feitelijke betalingsbehoeften en 
absorptiecapaciteit.
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Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen in het kader van het 
Kozloduy-programma worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 8, lid 2.

2. De maatregelen in het kader van het 
Kozloduy-programma worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 8, lid 2. Ze nemen 
de EU-regels voor overheidsopdrachten in 
acht. Bij de gunning van opdrachten 
wordt rekening gehouden met een 
criterium van communautaire preferentie 
ten voordele van Europese bedrijven.

Or. fr

Amendement 39
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een audit uitvoeren 
over het gebruik dat is gemaakt van de ter 
beschikking gestelde middelen, hetzij door 
haar eigen ambtenaren, hetzij door een 
andere gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund, en wel gedurende een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 
Wanneer dat vereist blijkt, kunnen de 
bevindingen van de audits resulteren in 

1. De Commissie kan een audit uitvoeren 
over het gebruik dat is gemaakt van de ter 
beschikking gestelde middelen, hetzij door 
haar eigen ambtenaren, hetzij door een 
andere gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund, en wel gedurende een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 
Wanneer dat vereist blijkt, kunnen de 
bevindingen van de audits resulteren in 
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terugbetalingsbesluiten van de Commissie. terugbetalingsbesluiten van de Commissie. 
De financiering van dergelijke audits en 
andere beoordelingen valt buiten het 
bereik van de begroting voor de bijstand 
aan de buitenbedrijfstelling.

Or. en

Amendement 40
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan een audit uitvoeren 
over het gebruik dat is gemaakt van de ter 
beschikking gestelde middelen, hetzij door 
haar eigen ambtenaren, hetzij door een 
andere gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund, en wel gedurende een periode van 
vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 
Wanneer dat vereist blijkt, kunnen de 
bevindingen van de audits resulteren in 
terugbetalingsbesluiten van de Commissie.

1. De Commissie kan een audit uitvoeren 
over het gebruik dat is gemaakt van de ter 
beschikking gestelde middelen, hetzij door 
haar eigen ambtenaren, hetzij door een 
andere gekwalificeerde externe instantie. 
Dergelijke audits kunnen worden 
uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 
de overeenkomst tussen de Gemeenschap 
en de EBRD inzake de 
terbeschikkingstelling van communautaire 
middelen ten behoeve van het Kozloduy 
International Decommissioning Support 
Fund overeenkomstig de regels van de 
Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie en het Internationaal 
Energieagentschap, en wel gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
eindbetaling. Wanneer dat vereist blijkt, 
kunnen de bevindingen van de audits 
resulteren in terugbetalingsbesluiten van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van het Kozloduy-programma moet een soepel en succesvol proces zijn 
van economische en sociale betrokkenheid van de Republiek Bulgarije bij de Europese Unie.
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Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Rekenkamer beschikt over 
dezelfde rechten, met name wat toegang 
betreft, als de Commissie.

De Rekenkamer en het Europees 
Parlement beschikken over dezelfde 
rechten, met name wat toegang betreft, als 
de Commissie.

Or. fr

Motivering

Het lijkt nuttig dat het Europees Parlement voor dit soort uitvoering van de begroting in 
gezamenlijk beheer met internationale organisaties over controlerechten zou kunnen 
beschikken.

Amendement 42
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
1. Voordat de bijstandsovereenkomsten 
met de EBRD voor de periode 2010-2013 
worden ondertekend, zal de Commissie 
nagaan of er in Bulgarije een specifieke 
nationale strategie in de sector van 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie bestaat en zal ze die beoordelen. 
Om dubbele financiering in de sector 
energie-efficiëntie/hernieuwbare energie 
uit te sluiten, zal ze in het bijzonder 
evalueren of korte- en 
langetermijndoelstellingen van de 
strategie al via Kozloduy International 
Decommissioning Support Funds 
(KIDSF), Structuurfondsen of andere 
Europese, nationale of internationale 
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fondsen worden gefinancierd.
2. In 2010 zal de Europese Commissie een 
specifieke eindevaluatie uitvoeren van het 
Phare-programma met betrekking tot de 
sluiting van Kozloduy en van de projecten 
die tot 2009 onder de EU-bijdrage aan 
KIDSF werden gefinancierd en door de 
EBRD werden beheerd.
3. De Europese Rekenkamer wordt 
verzocht om in zijn jaarprogramma van 
2010 een doelmatigheidscontrole op te 
nemen van de EU-bijdrage van KIDSF 
voor 2007-2009.

Or. en

Motivering

Er is nood aan langetermijndoelstellingen in de sector van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie teneinde een daadwerkelijk en doeltreffend gebruik van Europese 
middelen te waarborgen en een goed financieel beheer na te leven. De Commissie zal deze 
specifieke evaluatie uitvoeren om de sterke en zwakke punten van de vorige projecten te 
beoordelen teneinde samen met de EBRD de programmering van de fondsen voor 2010-2013 
te verbeteren. Er moet worden gewaarborgd dat er bij de toewijzing van middelen via de 
projecten in de periode 2007-2009 rekening werd gehouden met een goed financieel beheer 
als omschreven in het Financieel Reglement.

Amendement 43
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan 
het Europees Parlement en de Raad. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, zal zij een tussentijdse evaluatie
opmaken.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
zal jaarlijks verslag uitbrengen aan het 
Europees Parlement en de Raad. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, zal zij de evaluaties opmaken.

Or. en
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Amendement 44
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan 
het Europees Parlement en de Raad. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, zal zij een tussentijdse evaluatie 
opmaken.

De Commissie ziet toe op de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan 
het Europees Parlement en de Raad over 
het gebruik van de middelen en de 
uitgevoerde activiteiten. Overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3, lid 3, zal zij een 
tussentijdse evaluatie opmaken.

Or. en


