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Alteração 8
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Bulgária assumiu o compromisso de 
encerrar as Unidades 1 e 2 e as Unidades 3 
e 4 da Central Nuclear de Kozloduy até 31 
de Dezembro de 2002 e 31 de Dezembro 
de 2006, respectivamente, e desmantelar 
posteriormente essas unidades. A União
Europeia manifestou a sua disponibilidade 
para continuar a conceder auxílio 
financeiro até 2009, prosseguindo a ajuda 
de pré-adesão planeada ao abrigo do 
Programa Phare em apoio aos esforços de 
desmantelamento desenvolvidos pela 
Bulgária.

(1) Nas negociações de adesão, em 2005, a 
Bulgária concordou em encerrar as 
Unidades 1 e 2 e as Unidades 3 e 4 da 
Central Nuclear de Kozloduy até 31 de 
Dezembro de 2002 e 31 de Dezembro de 
2006, respectivamente, e desmantelar 
posteriormente essas unidades. A União 
Europeia manifestou a sua disponibilidade 
para continuar a conceder auxílio 
financeiro até 2009, prosseguindo a ajuda 
de pré-adesão planeada ao abrigo do 
Programa Phare em apoio aos esforços de 
desmantelamento desenvolvidos pela 
Bulgária. Na altura, a União Europeia
deu também a garantia de que a 
assistência financeira seria contemplada 
num processo de reavaliação global do 
apoio comunitário no período 2007-2013.

Or. en

Alteração 9
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado de 2005 relativo à adesão da 
República da Bulgária e da Roménia à 
União Europeia e, em especial, o artigo
30.º do Acto relativo às condições de 
adesão da República da Bulgária e da
Roménia e às adaptações do Tratado em 
que se funda a União Europeia

(2) O Tratado de 2005 relativo à adesão da 
República da Bulgária e da Roménia à 
União Europeia e, em especial, o artigo 
30.º do Acto relativo às condições de 
adesão da República da Bulgária e da 
Roménia e às adaptações do Tratado em 
que se funda a União Europeia 
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estabeleceram, tendo em conta o 
compromisso da Bulgária de encerramento 
da Unidade 3 e da Unidade 4 da Central 
Nuclear de Kozloduy, um programa de 
assistência (a seguir designado «Programa 
Kozloduy») com um orçamento de 
210 milhões de euros para o período de 
2007 a 2009.

estabeleceram, tendo em conta o 
compromisso da Bulgária de encerramento 
da Unidade 3 e da Unidade 4 da Central 
Nuclear de Kozloduy, um programa de 
assistência (a seguir designado «Programa 
Kozloduy») com um orçamento de 
210 milhões de euros para o período de 
2007 a 2009, que inclui a assistência 
destinada a compensar a perda de 
capacidade de produção decorrente do 
encerramento da Central Nuclear de 
Kozloduy.

Or. en

Justificação

A assistência financeira visa dar resposta aos complexos problemas ligados ao encerramento
da CN de Kozloduy, incluindo o ónus financeiro suportado pela República da Bulgária no 
âmbito do processo de integração na União Europeia.

Alteração 10
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União reconhece os esforços 
realizados e os progressos alcançados pela 
Bulgária na fase de preparação do 
desmantelamento do Programa Kozloduy, 
utilizando os fundos comunitários 
disponibilizados até 2009, bem como a 
necessidade de apoio financeiro 
suplementar para além de 2009, a fim de 
continuar as operações de desmontagem 
propriamente ditas.

(4) A União reconhece os esforços 
realizados e os progressos alcançados pela 
Bulgária na fase de preparação do 
desmantelamento do Programa Kozloduy, 
utilizando os fundos comunitários 
disponibilizados até 2009, bem como a 
necessidade de apoio financeiro 
suplementar para além de 2009, a fim de 
continuar as operações de desmontagem 
propriamente ditas, em conformidade com 
o estabelecido no Tratado de 2005 relativo 
à Adesão, aplicando as mais elevadas 
normas de segurança.

Or. en
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Alteração 11
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
avançar com as medidas de atenuação no 
sector energético, dada a grande perda de 
capacidade decorrente do encerramento das 
unidades nucleares e o seu impacto na 
segurança do aprovisionamento energético
na região.

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
avançar com as medidas de atenuação no 
sector energético, dada a grande perda de 
capacidade decorrente do encerramento das 
unidades nucleares e o seu impacto na 
segurança do aprovisionamento energético, 
bem como a subida dos preços da 
electricidade e a significativa e gravosa 
quebra do potencial exportador da 
Bulgária a que ele deu origem, numa
região gravemente deficitária em matéria 
de capacidade de produção de energia, 
conforme se assinala no Tratado da 
Comunidade da Energia.

Or. en

Alteração 12
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
avançar com as medidas de atenuação no 
sector energético, dada a grande perda de 
capacidade decorrente do encerramento das 
unidades nucleares e o seu impacto na 
segurança do aprovisionamento energético 
na região.

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro, à 
semelhança do que fez no caso dos outros 
dois Estados-Membros que tiveram de 
proceder ao encerramento antecipado de 
instalações nucleares em conformidade 
com o preceituado nos respectivos 
Tratados de Adesão, para avançar com as 
medidas de atenuação no sector energético, 
dada a grande perda de capacidade 
decorrente do encerramento das unidades 
nucleares e o seu impacto na segurança do 
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aprovisionamento energético na região.

Or. en

Alteração 13
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
avançar com as medidas de atenuação no 
sector energético, dada a grande perda de 
capacidade decorrente do encerramento das 
unidades nucleares e o seu impacto na 
segurança do aprovisionamento energético 
na região.

Não se aplica à versão portuguesa

Or. en

Alteração 14
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A perda de capacidade de produção 
por via do encerramento antecipado das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy não gerou uma situação de 
escassez de electricidade na Bulgária. 
Consequentemente, um eventual aumento 
das emissões de gases com efeito de 
estufa, a ter existido, não é imputável ao 
encerramento dessas unidades.

Or. en
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Alteração 15
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A União reconhece a necessidade de 
medidas de atenuação do efeito de 
acréscimo dos danos ambientais e das 
emissões resultante do facto de a 
capacidade de substituição ser composta 
sobretudo por centrais a lenhite.

Or. en

Alteração 16
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy no período 
de 2010 a 2013.

(7) Nestas circunstâncias, reconhecendo-se
que o encerramento prematuro destas 
instalações impediu uma adequada 
mobilização de fundos provenientes de 
lucros de exploração para fins de
desmantelamento das unidades e de
tratamento de resíduos radioactivos, 
convém inscrever no orçamento geral da 
União Europeia uma soma de 300 milhões 
de euros para financiar o desmantelamento 
das Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy no período de 2010 a 2013.

Or. en
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Alteração 17
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy no período 
de 2010 a 2013.

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy, e para 
assistência tendente a garantir a
segurança da eliminação final de todas as 
substâncias radioactivas envolvidas no 
processo de desmantelamento, no período 
de 2010 a 2013.

Or. en

Alteração 18
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy no período 
de 2010 a 2013.

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento 
das Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e as medidas de atenuação das 
consequências do encerramento 
antecipado dessas unidades no período de 
2010 a 2013.

Or. en
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Alteração 19
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy no período 
de 2010 a 2013.

(7) Nestas circunstâncias, convém 
inscrever no orçamento geral da União 
Europeia uma soma de 300 milhões de 
euros para financiar o desmantelamento da 
Central Nuclear de Kozloduy no período 
de 2010 a 2013 e as necessidades do sector 
da energia resultantes da perda de 
capacidade derivada do desmantelamento.

Or. en

Justificação

A assistência financeira visa dar resposta aos complexos problemas ligados ao encerramento 
da CN de Kozloduy, incluindo o ónus financeiro suportado pela República da Bulgária no 
âmbito do processo de integração na União Europeia.

Alteração 20
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A contribuição para o 
financiamento da Instalação Nacional de 
Eliminação de Resíduos Radioactivos no 
âmbito do Programa Kozloduy só deveria 
ser utilizada para o armazenamento de 
resíduos que apresentem uma 
radioactividade fraca ou média.

Or. de

Justificação

É necessário garantir que a assistência financeira não seja utilizada para a prospecção de
instalações de confinamento em cavidade geológica profunda destinadas a resíduos 
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altamente radioactivos. Não deve surgir qualquer concorrência pelos subsídios nesta área 
entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 21
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário.

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário, incluindo a 
modernização e o aumento da eficiência 
da capacidade de produção de energia 
instalada e as redes de transporte e 
distribuição, bem como a consecução de 
maiores poupanças de energia e a 
promoção do consumo de energia 
produzida a partir de fontes renováveis.

Or. en

Alteração 22
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
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igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário.

igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário. Dado que os 
Estados-Membros são livres de decidir da 
composição do seu próprio cabaz 
energético, essas medidas reflectem as 
opções nacionais nesse domínio.

Or. fr

Alteração 23
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário.

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário e as regras de 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Justificação

A assistência financeira visa dar resposta aos complexos problemas ligados ao encerramento 
da CN de Kozloduy, incluindo o ónus financeiro suportado pela República da Bulgária no 
âmbito do processo de integração na União Europeia.
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Alteração 24
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário.

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda de 
capacidade de produção, de acordo com o 
acervo comunitário, que privilegiem o
aumento da eficiência energética.

Or. en

Alteração 25
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Entre as tarefas do BERD figura a 
gestão dos fundos públicos atribuídos aos 
programas de desmantelamento das 
instalações nucleares e o acompanhamento 
da gestão financeira desses programas de 
modo a optimizar a utilização desses 
fundos. Além disso, o BERD executa as 
tarefas orçamentais que lhe são confiadas 
pela Comissão nos termos do artigo 53.º-D
do Regulamento Financeiro.

(10) Entre as tarefas do BERD figura a 
gestão dos fundos públicos atribuídos aos 
programas de desmantelamento das 
unidades de produção nucleares que 
foram objecto de acordos de 
encerramento antecipado no quadro do 
processo de adesão. O BERD assegura o 
acompanhamento da gestão financeira 
desses programas de modo a optimizar a 
utilização desses fundos. Além disso, o 
BERD executa as tarefas orçamentais que 
lhe são confiadas pela Comissão nos 
termos do artigo 53.º-D do Regulamento 
Financeiro. 

Or. en
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Alteração 26
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar a maior eficácia 
possível, o desmantelamento da Central 
Nuclear de Kozloduy deverá ser efectuado 
com recurso às melhores competências 
técnicas disponíveis e tendo devidamente 
em conta a natureza e as especificações 
tecnológicas das unidades a encerrar.

(11) A fim de assegurar a maior eficácia 
possível, o desmantelamento das Unidades 
1 a 4 da Central Nuclear de Kozloduy 
deverá ser efectuado com recurso às 
melhores competências técnicas 
disponíveis e tendo devidamente em conta 
a natureza e as especificações tecnológicas 
das unidades encerradas.

Or. en

Alteração 27
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O desmantelamento da Central 
Nuclear de Kozloduy será realizado de 
acordo com a legislação no domínio do 
ambiente, nomeadamente a Directiva
85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho 
de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados 
no ambiente.

(12) O desmantelamento das Unidades 1 a 
4 da Central Nuclear de Kozloduy será 
realizado em conformidade com os 
preceitos do direito interno búlgaro e com 
o respectivo regime de licenciamento, e de 
acordo com a legislação no domínio do 
ambiente, nomeadamente a Directiva
85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho 
de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados 
no ambiente.

Or. en
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Alteração 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As medidas de atenuação no sector 
da energia nos domínios da eficiência 
energética e da promoção do consumo de 
energia produzida a partir de fontes 
renováveis devem estribar-se numa
estratégia nacional específica.

Or. en

Justificação

É necessário definir objectivos a longo prazo nos domínios da eficiência energética e das 
energias renováveis para assegurar uma utilização eficiente e eficaz dos fundos europeus e 
garantir a sua boa gestão financeira.

Alteração 29
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A economia, eficiência e eficácia 
da aplicação dos fundos afectados podem 
ser garantidas por meio da realização de 
avaliações e auditorias ao desempenho de 
programas de financiamento anteriores.

Or. en

Justificação

É necessário verificar se a utilização dos fundos disponibilizados no âmbito de projectos 
executados no período 2007-2009 teve em conta os critérios de boa gestão financeira, nos 
termos do Regulamento Financeiro.
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Alteração 30
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências do 
seu encerramento na Bulgária (a seguir 
designado «Programa Kozloduy»).

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar a prossecução do processo de
desmantelamento das Unidades 1 a 4 da 
Central Nuclear de Kozloduy e atenuar as 
consequências do seu encerramento na 
Bulgária (a seguir designado «Programa 
Kozloduy»).

Or. en

Alteração 31
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências do
seu encerramento na Bulgária (a seguir 
designado «Programa Kozloduy»).

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências e os 
danos causados pelo seu encerramento na 
Bulgária (a seguir designado «Programa 
Kozloduy»).

Or. en

Justificação

A execução do Acordo relativo ao Programa Kozloduy deve constituir um processo 
harmonioso e bem-sucedido de integração económica e social da República da Bulgária na 
União Europeia.
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Alteração 32
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências do 
seu encerramento na Bulgária (a seguir 
designado «Programa Kozloduy»).

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências do 
seu encerramento antecipado na Bulgária 
(a seguir designado «Programa 
Kozloduy»).

Or. en

Justificação

Caso as instalações continuassem a funcionar até ao fim do seu tempo de vida previsto, não 
haveria necessidade de qualquer compensação.

Alteração 33
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, medidas de reabilitação 
ambiental de acordo com o acervo 
comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de produção 
dos quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento das Unidades 1 a 4 da 
Central Nuclear de Kozloduy, medidas de 
reabilitação ambiental de acordo com o 
acervo comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de produção 
dos quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 
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desmantelar a central e que contribuam 
para a necessária reestruturação, 
reabilitação ambiental e modernização dos 
sectores da produção, transporte e 
distribuição de energia na Bulgária, bem 
como para o reforço da segurança do
aprovisionamento e a melhoria da 
eficiência energética na Bulgária.

desmantelar essas unidades e que 
contribuam para a necessária 
reestruturação, reabilitação ambiental e 
modernização dos sectores da produção, 
transporte e distribuição de energia na 
Bulgária, bem como para o reforço da 
segurança do aprovisionamento, melhoria 
da eficiência energética e utilização de 
energias produzidas a partir de fontes 
renováveis na Bulgária.

Or. en

Justificação

Pretende-se deixar claro que apenas são objecto de desmantelamento as Unidades 1 a 4, que 
foram encerradas em cumprimento das obrigações previstas no Tratado de Adesão. 
Especifica-se também o objectivo de fomentar as energias renováveis, como elemento 
substitutivo das unidades encerradas.

Alteração 34
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, medidas de reabilitação 
ambiental de acordo com o acervo 
comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de produção 
dos quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 
desmantelar a central e que contribuam 
para a necessária reestruturação, 
reabilitação ambiental e modernização dos 
sectores da produção, transporte e 
distribuição de energia na Bulgária, bem 
como para o reforço da segurança do 

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se, com 
carácter prioritário, a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy. Visa ainda apoiar medidas de 
reabilitação ambiental de acordo com o 
acervo comunitário e de modernização das 
capacidades de produção a fim de 
substituir a capacidade de produção dos 
quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 
desmantelar a central e que contribuam 
para a necessária reestruturação, 
reabilitação ambiental e modernização dos 
sectores da produção, transporte e 
distribuição de energia na Bulgária, bem 
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aprovisionamento e a melhoria da 
eficiência energética na Bulgária.

como para o reforço da segurança do 
aprovisionamento e a melhoria da 
eficiência energética na Bulgária.

Or. fr

Alteração 35
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, medidas de reabilitação 
ambiental de acordo com o acervo 
comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de produção 
dos quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 
desmantelar a central e que contribuam 
para a necessária reestruturação, 
reabilitação ambiental e modernização dos 
sectores da produção, transporte e 
distribuição de energia na Bulgária, bem 
como para o reforço da segurança do 
aprovisionamento e a melhoria da 
eficiência energética na Bulgária.

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, medidas de reabilitação 
ambiental de acordo com o acervo 
comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de produção 
dos quatro reactores da Central Nuclear de 
Kozloduy, e ainda outras medidas 
decorrentes da decisão de encerrar e 
desmantelar a central e que contribuam 
para a necessária reestruturação, 
reabilitação ambiental e modernização e 
fortalecimento dos sectores da produção, 
transporte e distribuição de energia na 
Bulgária, bem como para o reforço da 
segurança e elevação dos padrões do 
aprovisionamento e a melhoria da 
eficiência energética na Bulgária.

Or. en

Justificação

A execução do Acordo relativo ao Programa Kozloduy deve constituir um processo 
harmonioso e bem-sucedido de integração económica e social da República da Bulgária na 
União Europeia.
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Alteração 36
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental no limite das 
Perspectivas Financeiras.

2. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental no limite das 
Perspectivas Financeiras e em função das 
necessidades do processo de 
desmantelamento.

Or. en

Justificação

A execução do Acordo relativo ao Programa Kozloduy deve constituir um processo 
harmonioso e bem-sucedido de integração económica e social da República da Bulgária na 
União Europeia.

Alteração 37
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O montante das dotações atribuídas ao 
Programa Kozloduy pode ser revisto 
durante o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2013 
a fim de ter em conta os progressos 
registados na execução do programa e 
assegurar que tanto a programação como a 
afectação dos recursos se baseiam nas 
necessidades reais de pagamento e na 
capacidade de absorção.

3. O montante das dotações atribuídas ao 
Programa Kozloduy será revisto 
anualmente durante o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2010 e 
31 de Dezembro de 2013 a fim de ter em 
conta os progressos registados na execução 
do programa e assegurar que tanto a 
programação como a afectação dos 
recursos se baseiam nas necessidades reais 
de pagamento e na capacidade de absorção.

Or. en
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Alteração 38
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas no âmbito do Programa 
Kozloduy são adoptadas nos termos do 
artigo 8.º, n.º 2.

2. As medidas no âmbito do Programa 
Kozloduy são adoptadas nos termos do 
artigo 8.º, n.º 2. Elas respeitam as regras 
europeias em matéria de 
aprovisionamento público. Nas decisões 
de adjudicação de contratos é aplicado 
um critério de preferência comunitária a 
favor das empresas europeias.

Or. fr

Alteração 39
Vladimir Urutchev

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode efectuar auditorias à 
utilização da assistência, quer directamente 
quer através dos seus agentes ou de 
qualquer organismo externo qualificado da 
sua escolha. Estas auditorias podem ser 
realizadas durante o período de vigência do 
acordo entre a Comunidade e o BERD 
sobre a disponibilização da contribuição 
comunitária para o Fundo de Apoio 
Internacional ao Desmantelamento de 
Kozloduy, e nos cinco anos seguintes a 
contar da data de pagamento do saldo. Se 
for caso disso, os resultados destas 
auditorias podem conduzir a decisões de 
recuperação por parte da Comissão.

1. A Comissão pode efectuar auditorias à 
utilização da assistência, quer directamente 
quer através dos seus agentes ou de 
qualquer organismo externo qualificado da 
sua escolha. Estas auditorias podem ser 
realizadas durante o período de vigência do 
acordo entre a Comunidade e o BERD 
sobre a disponibilização da contribuição 
comunitária para o Fundo de Apoio 
Internacional ao Desmantelamento de 
Kozloduy, e nos cinco anos seguintes a 
contar da data de pagamento do saldo. Se 
for caso disso, os resultados destas 
auditorias podem conduzir a decisões de 
recuperação por parte da Comissão. O 
financiamento das auditorias e de 
quaisquer outras avaliações não é coberto 
pelo orçamento de assistência ao 
desmantelamento.
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Or. en

Alteração 40
Miloslav Ransdorf

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode efectuar auditorias à 
utilização da assistência, quer directamente 
quer através dos seus agentes ou de 
qualquer organismo externo qualificado da 
sua escolha. Estas auditorias podem ser 
realizadas durante o período de vigência do 
acordo entre a Comunidade e o BERD 
sobre a disponibilização da contribuição 
comunitária para o Fundo de Apoio 
Internacional ao Desmantelamento de 
Kozloduy, e nos cinco anos seguintes a 
contar da data de pagamento do saldo. Se 
for caso disso, os resultados destas 
auditorias podem conduzir a decisões de 
recuperação por parte da Comissão.

1. A Comissão pode efectuar auditorias à 
utilização da assistência, quer directamente 
quer através dos seus agentes ou de 
qualquer organismo externo qualificado da 
sua escolha. Estas auditorias podem ser 
realizadas durante o período de vigência do 
acordo entre a Comunidade e o BERD 
sobre a disponibilização da contribuição 
comunitária para o Fundo de Apoio 
Internacional ao Desmantelamento de 
Kozloduy em conformidade com as 
normas da Agência Internacional de 
Energia Atómica e da Agência 
Internacional de Energia, e nos cinco 
anos seguintes a contar da data de 
pagamento do saldo. Se for caso disso, os 
resultados destas auditorias podem 
conduzir a decisões de recuperação por 
parte da Comissão.

Or. en

Justificação

A execução do Acordo relativo ao Programa Kozloduy deve constituir um processo 
harmonioso e bem sucedido de integração económica e social da República da Bulgária na 
União Europeia.
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Alteração 41
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Tribunal de Contas dispõe dos mesmos 
direitos que a Comissão, nomeadamente o 
direito de acesso.

O Tribunal de Contas e o Parlamento 
Europeu dispõem dos mesmos direitos que 
a Comissão, nomeadamente o direito de 
acesso.

Or. fr

Justificação

Afigura-se útil que o Parlamento Europeu possa dispor de direitos de controlo sobre este tipo 
de execução orçamental em regime de gestão conjunta com organizações internacionais.

Alteração 42
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º
1. Antes da assinatura dos acordos de 
contribuição entre a Comunidade e o 
BERD sobre a disponibilização da 
contribuição voluntária para o período 
2010-2013, a Comissão certificar-se-á de 
que a Bulgária dispõe de uma estratégia 
nacional no sector da eficiência 
energética e da energia produzida a partir 
de fontes renováveis e submeterá a mesma 
a uma avaliação. Nesse exercício, para 
evitar a duplicação de financiamentos 
nestes domínios, verificar-se-á, em 
particular, se o financiamento de 
objectivos de curto e longo prazos da 
estratégia foi já identificado no âmbito do 
Fundo de Apoio Internacional ao
Desmantelamento de Kozloduy (KIDSF), 
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dos Fundos Estruturais ou de outros 
fundos, europeus, nacionais ou 
internacionais.

2. A Comissão Europeia efectuará em 
2010 uma avaliação específica ex-post da 
execução do Programa Phare no que 
respeita ao encerramento de Kozloduy e 
dos projectos financiados até 2009 ao 
abrigo da contribuição comunitária para 
o KIDSF, gerido pelo BERD.
3. O Tribunal de Contas Europeu é 
convidado a incluir no seu programa de 
trabalho para 2010 uma auditoria de 
gestão à utilização da contribuição 
comunitária para o KIDSF no período 
2007-2009.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 43
Rebecca Harms

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura a aplicação do 
presente regulamento e apresenta relatórios 
periódicos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Realiza uma avaliação 
intercalar nos termos do artigo 3.º, n.º 3.

A Comissão assegura a aplicação do 
presente regulamento e apresenta relatórios 
anuais ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Realiza as avaliações nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 44
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegura a aplicação do 
presente regulamento e apresenta relatórios 
periódicos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Realiza uma avaliação intercalar 
nos termos do artigo 3.º, n.º 3.

A Comissão assegura a aplicação do 
presente regulamento e apresenta relatórios 
periódicos ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a utilização dos fundos e 
as actividades empreendidas. Realiza uma 
avaliação intercalar nos termos do artigo 
3.º, n.º 3.

Or. en


