
AM\807630PL.doc PE439.416v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2009/0172(NLE)

8.3.2010

POPRAWKI
8 - 44

Projekt sprawozdania
Rebecca Harms
(PE438.485v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy 
finansowej Wspólnoty na likwidację bloków I–IV elektrowni jądrowej 
Kozłoduj w Bułgarii – „Program Kozłoduj”

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))



PE439.416v01-00 2/24 AM\807630PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\807630PL.doc 3/24 PE439.416v01-00

PL

Poprawka 8
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bułgaria zobowiązała się do 
zamknięcia bloków I i II oraz bloków III
i IV elektrowni jądrowej Kozłoduj
w terminie, odpowiednio, do 31 grudnia 
2002 r. i 31 grudnia 2006 r. oraz, w dalszej 
kolejności, do ich likwidacji. Unia 
Europejska wyraziła gotowość do 
kontynuowania pomocy finansowej do 
roku 2009 jako rozszerzenie pomocy 
przedakcesyjnej zaplanowanej w ramach 
programu Phare jako wsparcia dla działań 
Bułgarii w zakresie likwidacji instalacji 
jądrowych.

(1) Podczas negocjacji akcesyjnych
w 2005 r. Bułgaria wyraziła zgodę na 
zamknięcie bloków I i II oraz bloków III
i IV elektrowni jądrowej Kozłoduj
w terminie, odpowiednio, do 31 grudnia 
2002 r. i 31 grudnia 2006 r. oraz, w dalszej 
kolejności, do ich likwidacji. Unia 
Europejska wyraziła gotowość do 
kontynuowania pomocy finansowej do 
roku 2009 jako rozszerzenie pomocy 
przedakcesyjnej zaplanowanej w ramach 
programu Phare jako wsparcia dla działań 
Bułgarii w zakresie likwidacji instalacji 
jądrowych. Ponadto Unia Europejska 
zapewniła wówczas, że pomoc finansowa 
zostanie uwzględniona w ramach 
ogólnego przeglądu wsparcia 
wspólnotowego na lata 2007–2013.

Or. en

Poprawka 9
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Traktat dotyczący przystąpienia 
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 
Europejskiej z 2005 r., a w szczególności 
art. 30 Aktu dotyczącego warunków 
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii 
oraz dostosowań w traktatach 
stanowiących podstawę Unii Europejskiej, 
ustanowiły w związku z zobowiązaniem 

(2) Traktat dotyczący przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 
Europejskiej z 2005 r., a w szczególności 
art. 30 Aktu dotyczącego warunków 
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii 
oraz dostosowań w traktatach 
stanowiących podstawę Unii Europejskiej, 
ustanowiły w związku z zobowiązaniem 
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Bułgarii do zamknięcia bloku III i bloku IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj program 
pomocowy (zwany dalej „Programem 
Kozłoduj”) z budżetem na lata 2007–2009 
wynoszącym 210 mln EUR.

Bułgarii do zamknięcia bloku III i bloku IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj program 
pomocowy (zwany dalej „Programem 
Kozłoduj”) z budżetem na lata 2007–2009 
wynoszącym 210 mln EUR, 
uwzględniającym pomoc w związku
z utratą zdolności wytwórczej na skutek 
zamknięcia elektrowni jądrowej Kozłoduj.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii zamknięcia elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, z uwzględnieniem obciążeń finansowych, które poniosła Republika 
Bułgarii w procesie integracji z Unią Europejską.

Poprawka 10
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia uznaje starania i dobre rezultaty 
Bułgarii uzyskane w trakcie etapu 
przygotowania likwidacji w ramach 
Programu Kozłoduj przy wykorzystaniu 
środków finansowych udostępnianych do 
roku 2009 oraz konieczność dalszego 
wsparcia finansowego po roku 2009 w celu 
kontynuowania postępów właściwych 
czynności demontażowych.

(4) Unia uznaje starania i dobre rezultaty 
Bułgarii uzyskane w trakcie etapu 
przygotowania likwidacji w ramach 
Programu Kozłoduj przy wykorzystaniu 
środków finansowych udostępnianych do 
roku 2009 oraz konieczność dalszego 
wsparcia finansowego po roku 2005 w celu 
kontynuowania postępów właściwych 
czynności demontażowych zgodnie
z traktatem o przystąpieniu z 2005 r.,
z jednoczesnym zastosowaniem 
najwyższych norm bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 11
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw, wynikające z tego 
wyższe ceny energii elektrycznej oraz 
znaczną i szkodliwą utratę zdolności 
eksportowych Bułgarii w regionie,
w którym występują poważne niedobory
w zakresie zdolności do wytwarzania 
energii, jak stwierdzono w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Energetyczną.

Or. en

Poprawka 12
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego, jak miało to 
miejsce w przypadku dwóch innych 
państw członkowskich, które zgodnie ze 
swoimi traktatami o przystąpieniu musiały 
przedterminowo zamknąć instalacje 
jądrowe, w celu uzyskania dalszych 
postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
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bezpieczeństwo dostaw w regionie.

Or. en

Poprawka 13
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

(6) Unia uznaje również konieczność
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii zamknięcia elektrowni
jądrowej Kozłoduj, z uwzględnieniem obciążeń finansowych, które poniosła Republika 
Bułgarii w procesie integracji z Unią Europejską.

Poprawka 14
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Utrata zdolności wytwórczej
z powodu wcześniejszego zamknięcia 
bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj 
nie spowodowała wewnętrznego 
niedoboru energii elektrycznej w Bułgarii.
W związku z tym ewentualnego wzrostu 
ilości emisji gazów cieplarnianych nie 
można powiązać z zamknięciem tych 
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bloków.

Or. en

Poprawka 15
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Unia uznaje potrzebę złagodzenia 
skutków większego zniszczenia środowiska 
naturalnego i większych emisji 
spowodowanych zapewnieniem zastępczej 
zdolności wytwórczej głównie za pomocą 
większego wykorzystania elektrowni 
stosujących węgiel brunatny.

Or. en

Poprawka 16
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013.

(7) W związku z tym, biorąc pod uwagę, 
że przedterminowe zamknięcie tych 
elektrowni uniemożliwiło wyasygnowanie 
odpowiednich funduszy na ich likwidację
i przetwarzanie odpadów radioaktywnych
z zysków z działalności operacyjnej,
w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
powinna zostać przewidziana kwota 300 
milionów EUR na finansowanie likwidacji 
bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj
w latach 2010–2013. 

Or. en
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Poprawka 17
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013.

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, a także powinna zostać 
przewidziana pomoc w ostatecznym 
bezpiecznym usunięciu wszystkich 
substancji radioaktywnych w związku
z likwidacją elektrowni w latach 2010–
2013.

Or. en

Poprawka 18
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013.

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj i środków 
mających na celu złagodzenie 
konsekwencji wcześniejszego zamknięcia 
tych bloków w latach 2010–2013.

Or. en
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Poprawka 19
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013.

(7) W związku z tym w budżecie ogólnym 
Unii Europejskiej powinna zostać 
przewidziana kwota 300 milionów EUR na 
finansowanie likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013 
oraz potrzeb sektora energetyki, 
wynikających z utraty zdolności 
wytwórczej wskutek likwidacji elektrowni.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii zamknięcia elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, z uwzględnieniem obciążeń finansowych, które poniosła Republika 
Bułgarii w procesie integracji z Unią Europejską.

Poprawka 20
Herbert Reul

Projekt rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wkład w finansowanie krajowego 
składowiska odpadów 
promieniotwórczych w ramach Programu 
Kozłoduj powinien być używany tylko
w przypadku składowania odpadów
o niskiej i średniej promieniotwórczości.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby pomoc finansowa nie była kierowana na poszukiwanie podziemnych 
składowisk odpadów o wysokiej promieniotwórczości. Nie może dojść między państwami 
członkowskimi UE do rywalizacji w tym zakresie przy pomocy dotacji.
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Poprawka 21
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych.

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych, w tym do finansowania 
modernizacji obecnych zdolności do 
wytwarzania energii i zwiększenia ich 
efektywności, sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych oraz zwiększenia 
oszczędności energii i propagowania 
wykorzystania jej odnawialnych źródeł.

Or. en

Poprawka 22
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
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wytwórczych. wytwórczych. Środki te będą 
odzwierciedlać wybory dokonywane w tym 
zakresie na szczeblu krajowym, ponieważ 
każde państwo członkowskie podejmuje 
niezależne decyzje dotyczące swojego 
koszyka energetycznego.

Or. fr

Poprawka 23
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych.

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot 
oraz zasadami funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w celu zrekompensowania 
utraty zdolności wytwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa ma na celu kompleksowe rozwiązanie kwestii zamknięcia elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, z uwzględnieniem obciążeń finansowych, które poniosła Republika 
Bułgarii w procesie integracji z Unią Europejską.
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Poprawka 24
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych.

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii. 
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty zdolności 
wytwórczych, z naciskiem na zwiększenie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 25
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zadania EBOR obejmują zarządzanie 
środkami publicznymi przyznanymi na 
programy likwidacji elektrowni jądrowych,
a także monitorowanie zarządzania 
finansowego tymi programami w celu 
optymalizacji wykorzystywania funduszy 
publicznych. Ponadto EBOR wykonuje 
zadania budżetowe powierzone mu przez 
Komisję, zgodnie z wymogami art. 53d 
rozporządzenia finansowego.

(10) Zadania EBOR obejmują zarządzanie 
środkami publicznymi przyznanymi na 
programy likwidacji tych bloków 
jądrowych, które były przedmiotem 
porozumień w sprawie ich likwidacji
w związku z przystąpieniem. EBOR 
monitoruje zarządzanie finansowe tymi 
programami w celu optymalizacji 
wykorzystywania funduszy publicznych. 
Ponadto EBOR wykonuje zadania 
budżetowe powierzone mu przez Komisję, 
zgodnie z wymogami art. 53d 
rozporządzenia finansowego.

Or. en



AM\807630PL.doc 13/24 PE439.416v01-00

PL

Poprawka 26
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zagwarantowania jak 
największej skuteczności działania 
likwidacja elektrowni jądrowej Kozłoduj 
powinna być przeprowadzona
z wykorzystaniem najlepszej dostępnej 
fachowej wiedzy technicznej oraz
z należytym uwzględnieniem charakteru
i specyfikacji technicznych bloków, które 
zostaną zamknięte.

(11) W celu zagwarantowania jak 
największej skuteczności działania 
likwidacja bloków I-IV elektrowni 
jądrowej Kozłoduj powinna być 
przeprowadzona z wykorzystaniem 
najlepszej dostępnej fachowej wiedzy 
technicznej oraz z należytym 
uwzględnieniem charakteru i specyfikacji 
technicznych bloków, które zostały 
zamknięte.

Or. en

Poprawka 27
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Likwidacja elektrowni jądrowej 
Kozłoduj przeprowadzona zostanie 
zgodnie z prawodawstwem w dziedzinie 
środowiska, w szczególności z dyrektywą 
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 
r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne.

(12) Likwidacja bloków I-IV w elektrowni 
jądrowej Kozłoduj przeprowadzona 
zostanie zgodnie z przepisami prawa 
krajowego Bułgarii, jej umowami 
licencyjnymi i prawodawstwem
w dziedzinie środowiska, w szczególności
z dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne.

Or. en
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Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Środki łagodzące w sektorze 
energetycznym realizowane poprzez 
osiągnięcie efektywności energetycznej
i wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii powinny zostać wsparte konkretną 
krajową strategią Bułgarii.

Or. en

Uzasadnienie

W sektorze efektywności energetycznej i energii odnawialnej potrzebne są długoterminowe 
cele, aby zapewnić efektywne i skuteczne wykorzystanie funduszy europejskich oraz 
przestrzeganie zasad należytego zarządzania finansami.

Poprawka 29
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Przestrzeganie zasad 
ekonomicznego, efektywnego
i skutecznego wykorzystywania 
przyznanych funduszy można zapewnić za 
pomocą oceny i kontroli wykonania 
wcześniej finansowanych programów.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba upewnić się, że przy wykorzystywaniu funduszy przyznanych w ramach projektów
w latach 2007-2009 przestrzegane były zasady należytego zarządzania finansami określone
w rozporządzeniu finansowym.
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Poprawka 30
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego dalszego procesu likwidacji 
bloków I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj 
oraz konsekwencji ich zamknięcia
w Bułgarii (zwany dalej „Programem 
Kozłoduj”).

Or. en

Poprawka 31
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji i szkód spowodowanych ich 
zamknięciem w Bułgarii (zwany dalej 
„Programem Kozłoduj”).

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie umowy dotyczącej Programu Kozłoduj powinno być sprawnym i pomyślnym 
procesem gospodarczego i społecznego angażowania Republiki Bułgarii w sprawy Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 32
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I-IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich wcześniejszego 
zamknięcia w Bułgarii (zwany dalej 
„Programem Kozłoduj”).

Or. en

Uzasadnienie

Rekompensata nie byłby konieczna, jeżeli elektrownie działałyby nieprzerwanie przez okres 
eksploatacji.

Poprawka 33
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją bloków 
I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj, 
środków mających na celu rewitalizację 
środowiska z poszanowaniem 
wspólnotowego dorobku prawnego oraz na 
rzecz modernizacji konwencjonalnych 
zdolności wytwórczych w celu zastąpienia 
zdolności wytwórczych czterech reaktorów 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, a także 
innych środków wynikających z decyzji
o zamknięciu i likwidacji tych bloków, 
przyczyniających się do niezbędnej 
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restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej
w Bułgarii.

restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii, efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w Bułgarii.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu sprecyzowanie, że likwidacja dotyczy wyłącznie bloków I-IV, które 
zostały zamknięte zgodnie z zobowiązaniami przewidzianymi Traktatem o przystąpieniu. 
Ponadto wyszczególniony został cel, którym jest zachęcenie do wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w miejsce zamkniętych obiektów.

Poprawka 34
Jean-Pierre Audy

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję on Poprawka

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej
w Bułgarii.

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest przede 
wszystkim w celu udzielenia wsparcia 
finansowego na rzecz środków związanych
z likwidacją elektrowni jądrowej Kozłoduj. 
Dotyczy on ponadto środków mających na 
celu rewitalizację środowiska
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej
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w Bułgarii.

Or. fr

Poprawka 35
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej
w Bułgarii

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację środowiska
z poszanowaniem wspólnotowego dorobku 
prawnego oraz na rzecz modernizacji 
konwencjonalnych zdolności wytwórczych
w celu zastąpienia zdolności wytwórczych 
czterech reaktorów elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, a także innych środków 
wynikających z decyzji o zamknięciu
i likwidacji tej elektrowni, 
przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji i wzmocnienia sektorów 
produkcji, przesyłu i dystrybucji energii
w Bułgarii, a także poprawy 
bezpieczeństwa i podwyższenia 
standardów dostaw energii i efektywności 
energetycznej w Bułgarii.

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie umowy dotyczącej Programu Kozłoduj powinno być sprawnym i pomyślnym 
procesem gospodarczego i społecznego angażowania Republiki Bułgarii w sprawy Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 36
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne roczne środki w granicach ram 
finansowych zatwierdzane są przez władzę 
budżetową.

2. Dostępne roczne środki w granicach ram 
finansowych zatwierdzane są przez władzę 
budżetową zgodnie z zapotrzebowaniem 
związanym z procesem likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie umowy dotyczącej Programu Kozłoduj powinno być sprawnym i pomyślnym 
procesem gospodarczego i społecznego angażowania Republiki Bułgarii w sprawy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 37
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W okresie między 1 stycznia 2010 r.
a 31 grudnia 2013 r. kwota środków 
przyznanych na Program Kozłoduj może 
ulec korekcie w celu uwzględnienia 
postępów odnotowanych we wdrażaniu 
programu i zapewnienia tak, aby 
planowanie i przyznawanie środków oparte 
było na rzeczywistych potrzebach 
finansowych i możliwościach ich 
wykorzystania.

3. W okresie między 1 stycznia 2010 r.
a 31 grudnia 2013 r. kwota środków 
przyznanych na Program Kozłoduj podlega 
corocznej korekcie w celu uwzględnienia 
postępów odnotowanych we wdrażaniu 
programu i zapewnienia tak, aby 
planowanie i przyznawanie środków oparte 
było na rzeczywistych potrzebach 
finansowych i możliwościach ich 
wykorzystania.

Or. en
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Poprawka 38
Jean-Pierre Audy

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki realizowane w ramach Programu 
Kozłoduj przyjmowane są zgodnie z art. 
8 ust. 2.

2. Środki realizowane w ramach Programu 
Kozłoduj przyjmowane są zgodnie z art. 
8 ust. 2. Stosuje się je zgodnie
z europejskimi przepisami dotyczącymi 
zamówień publicznych. W procedurze 
udzielania zamówień publicznych 
uwzględniana jest wspólnotowa zasada 
pierwszeństwa na korzyść przedsiębiorstw 
europejskich.

Or. fr

Poprawka 39
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, działając bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników lub za 
pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, może przeprowadzać audyty 
dotyczące wykorzystania subwencji. 
Audyty takie mogą być przeprowadzane 
przez cały okres obowiązywania umowy 
między Wspólnotą a EBOR w sprawie 
udostępniania przez Wspólnotę środków 
finansowych do Międzynarodowego 
Funduszu Wspierania Likwidacji 
Elektrowni Kozłoduj oraz przez okres 
pięciu lat od daty płatności salda.
W stosownych przypadkach wyniki audytu 
mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji
o odzyskaniu środków.

1. Komisja, działając bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników lub za 
pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, może przeprowadzać audyty 
dotyczące wykorzystania subwencji. 
Audyty takie mogą być przeprowadzane 
przez cały okres obowiązywania umowy 
między Wspólnotą a EBOR w sprawie 
udostępniania przez Wspólnotę środków 
finansowych do Międzynarodowego 
Funduszu Wspierania Likwidacji 
Elektrowni Kozłoduj oraz przez okres 
pięciu lat od daty płatności salda.
W stosownych przypadkach wyniki audytu 
mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji
o odzyskaniu środków. Finansowanie 
takich audytów i wszelkich innych ocen 
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będzie odbywać się poza budżetem 
przeznaczonym na pomoc na likwidację.

Or. en

Poprawka 40
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, działając bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników lub za 
pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, może przeprowadzać audyty 
dotyczące wykorzystania subwencji. 
Audyty takie mogą być przeprowadzane 
przez cały okres obowiązywania umowy 
między Wspólnotą a EBOR w sprawie 
udostępniania przez Wspólnotę środków 
finansowych do Międzynarodowego 
Funduszu Wspierania Likwidacji 
Elektrowni Kozłoduj oraz przez okres 
pięciu lat od daty płatności salda.
W stosownych przypadkach wyniki audytu 
mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji
o odzyskaniu środków.

1. Komisja, działając bezpośrednio za 
pośrednictwem swoich urzędników lub za 
pośrednictwem jakiejkolwiek innej 
odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą 
wybierze, może przeprowadzać audyty 
dotyczące wykorzystania subwencji. 
Audyty takie mogą być przeprowadzane 
przez cały okres obowiązywania umowy 
między Wspólnotą a EBOR w sprawie 
udostępniania przez Wspólnotę środków 
finansowych do Międzynarodowego 
Funduszu Wspierania Likwidacji 
Elektrowni Kozłoduj zgodnie z zasadami 
Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej i Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej oraz przez okres pięciu lat 
od daty płatności salda. W stosownych 
przypadkach wyniki audytu mogą skłonić 
Komisję do podjęcia decyzji o odzyskaniu 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie umowy dotyczącej Programu Kozłoduj powinno być sprawnym i pomyślnym 
procesem gospodarczego i społecznego angażowania Republiki Bułgarii w sprawy Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 41
Jean-Pierre Audy

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trybunał Obrachunkowy korzysta z takich 
samych praw jak Komisja, w szczególności
w zakresie uprawnień dostępu.

Trybunał Obrachunkowy i Parlament 
Europejski korzystają z takich samych 
praw jak Komisja, w szczególności
w zakresie uprawnień dostępu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się, że byłoby korzystne, aby Parlament Europejski korzystał z praw kontroli
w przypadku tego rodzaju wykonania budżetu w drodze wspólnego zarządzania
z organizacjami międzynarodowymi.

Poprawka 42
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
1. Przed podpisaniem z EBOR umów
w sprawie udostępniania środków 
finansowych w latach 2010-2013 Komisja 
upewnia się, że Bułgaria posiada 
konkretną strategię krajową w sektorze 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej oraz dokonuje jej oceny.
W szczególności w celu uniknięcia 
podwójnego finansowania w sektorze 
efektywności energetycznej / energii 
odnawialnej ocenia ona, czy finansowanie 
krótko- i długoterminowych celów 
strategii zostało już określone w ramach 
Międzynarodowych Funduszy Wspierania 
Likwidacji Elektrowni Jądrowej Kozłoduj 
(KIDSF), funduszy strukturalnych lub 
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innych funduszy europejskich, krajowych 
lub międzynarodowych.
2. W 2010 r. Komisja Europejska winna 
dokonać szczegółowej oceny ex-post 
programu Phare dotyczącego zamknięcia 
elektrowni Kozłoduj oraz projektów 
finansowanych do 2009 r. z wkładu UE do 
KIDSF i administrowanych przez EBOR.
3. Europejski Trybunał Obrachunkowy 
powinien uwzględnić w swoim rocznym 
programie na 2010 r. kontrolę wykonania
w odniesieniu do wkładu UE do KIDSF
w latach 2007-2009.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 43
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie 
niniejszego rozporządzenia
i systematycznie sporządza sprawozdania 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Dokonuje również przeglądu 
śródokresowego zgodnie z art. 3 ust. 3.

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie 
niniejszego rozporządzenia i co roku 
sporządza sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Dokonuje również 
przeglądów zgodnie z art. 3 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 44
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie 
niniejszego rozporządzenia
i systematycznie sporządza sprawozdania 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Dokonuje również przeglądu 
śródokresowego zgodnie z art. 3 ust. 3.

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie 
niniejszego rozporządzenia
i systematycznie sporządza sprawozdania 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wykorzystania funduszy oraz 
przeprowadzonych działań.. Dokonuje 
również przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 3 ust. 3.

Or. en


