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Amendamentul 8
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Bulgaria s-a angajat să închidă 
unităţile 1 şi 2, precum şi unităţile 3 şi 4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui până la 
31 decembrie 2002 şi, respectiv, 
31 decembrie 2006, şi să dezafecteze, 
ulterior, aceste unităţi. Uniunea Europeană 
şi-a exprimat disponibilitatea de a continua 
să furnizeze asistenţă financiară până în 
2009, ca o prelungire a ajutorului de 
preaderare planificat în cadrul programului 
Phare de sprijinire a eforturilor de 
dezafectare depuse de Bulgaria.

(1) În timpul negocierilor de aderare din 
2005, Bulgaria a acceptat să închidă 
unităţile 1 şi 2, precum şi unităţile 3 şi 4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui până la 
31 decembrie 2002 şi, respectiv, 
31 decembrie 2006, şi să dezafecteze, 
ulterior, aceste unităţi. Uniunea Europeană 
şi-a exprimat disponibilitatea de a continua 
să furnizeze asistenţă financiară până în 
2009, ca o prelungire a ajutorului de 
preaderare planificat în cadrul programului 
Phare de sprijinire a eforturilor de 
dezafectare depuse de Bulgaria. De 
asemenea, Uniunea Europeană a dat 
asigurări la vremea respectivă că asistenţa 
financiară va fi considerată drept parte a 
unei evaluări generale a asistenţei 
comunitare pentru perioada 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 9
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Tratatul privind aderarea Republicii 
Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană din 2005, în special articolul 30 
din Actul privind condiţiile de aderare a 
Republicii Bulgaria şi a României şi 
adaptările tratatelor pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană, prevede, în lumina 

(2) Tratatul privind aderarea Republicii 
Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană din 2005, în special articolul 30 
din Actul privind condiţiile de aderare a 
Republicii Bulgaria şi a României şi 
adaptările tratatelor pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană, prevede, în lumina 
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angajamentului Bulgariei de a închide 
unităţile 3 şi 4 ale centralei 
nuclearoelectrice de la Kozlodui, un 
program de asistenţă (denumit în 
continuare „programul Kozlodui”) cu un 
buget de 210 milioane EUR pentru 
perioada 2007-2009.

angajamentului Bulgariei de a închide 
unităţile 3 şi 4 ale centralei 
nuclearoelectrice de la Kozlodui, un 
program de asistenţă (denumit în 
continuare „programul Kozlodui”) cu un 
buget de 210 milioane EUR pentru 
perioada 2007-2009, care include asistenţa 
referitoare la pierderea de capacitate în 
urma închiderii centralei nucleare de la 
Kozlodui.

Or. en

Justificare

Asistenţa financiară vizează soluţia complexă a închiderii centralei nucleare Kozlodui, 
inclusiv povara financiară pe care o suportă Republica Bulgaria în procesul de integrare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 10
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea recunoaşte eforturile depuse şi 
progresele importante realizate de Bulgaria 
în etapa de pregătire a dezafectării din 
cadrul programului Kozlodui, utilizând 
fonduri comunitare puse la dispoziţie până 
în 2009, precum şi nevoia de sprijin 
financiar suplimentar după 2009 pentru a 
continua să progreseze în cadrul 
operaţiunilor curente de dezafectare.

(4) Uniunea recunoaşte eforturile depuse şi 
progresele importante realizate de Bulgaria 
în etapa de pregătire a dezafectării din 
cadrul programului Kozlodui, utilizând 
fonduri comunitare puse la dispoziţie până 
în 2009, precum şi nevoia de sprijin 
financiar suplimentar după 2009 pentru a 
continua să progreseze în cadrul 
operaţiunilor curente de dezafectare, în 
conformitate cu Tratatul de aderare din 
2005, aplicând totodată cele mai înalte 
standarde de siguranţă.

Or. en
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Amendamentul 11
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în
regiune.

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică, 
creşterea în consecinţă a preţurilor la 
energia electrică şi pierderea 
semnificativă şi dăunătoare a capacităţii 
de export a Bulgariei într-o regiune care 
se confruntă cu lipsuri grave în materie 
de capacitate de generare a energiei, aşa 
cum se prevede în Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice.

Or. en

Amendamentul 12
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în 
regiune.

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar, la 
fel ca în cazul celorlalte două state 
membre care au trebuit să închidă 
prematur instalaţiile nucleare, în 
conformitate cu tratatele lor de aderare, în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
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acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în 
regiune.

Or. en

Amendamentul 13
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a măsurilor 
de remediere în sectorul energetic, date 
fiind pierderea de capacitate prin 
închiderea unităţilor nucleare şi impactul 
acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în 
regiune.

(6) De asemenea, Uniunea Europeană 
recunoaşte necesitatea sprijinului financiar 
în vederea aplicării în continuare a 
măsurilor de remediere în sectorul 
energetic, date fiind pierderea de capacitate 
prin închiderea unităţilor nucleare şi 
impactul acestui fapt asupra securităţii 
aprovizionării cu energie electrică în 
regiune.

Or. en

Justificare

Asistenţa financiară vizează soluţia complexă a închiderii centralei nucleare de la Kozlodui, 
inclusiv povara financiară pe care o suportă Republica Bulgaria în procesul de integrare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 14
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pierderea capacităţii de generare 
cauzată de închiderea timpurie a 
unităţilor 1-4 ale centralei nucleare de la 
Kozlodui nu a dus la un deficit de energie 
electrică în gospodăriile din Bulgaria. În 
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consecinţă, o eventuală creştere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră nu poate 
fi pusă pe seama închiderii acestor 
unităţi.

Or. en

Amendamentul 15
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Uniunea Europeană recunoaşte 
nevoia de reducere a creşterii deteriorării 
mediului şi a emisiilor cauzate de 
capacitatea de înlocuire, care provine în 
mare parte din utilizarea crescută a 
centralelor pe bază de lignit.

Or. en

Amendamentul 16
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013.

(7) În consecinţă, recunoscând că 
închiderea prematură a acestor unităţi a 
împiedicat alocarea adecvată de fonduri 
din profitul operaţional pentru 
dezafectare şi tratarea deşeurilor 
radioactive, ar trebui prevăzută suma de 
300 milioane EUR din bugetul general al 
Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea unităţilor 1-4 ale centralei 
nucleare de la Kozlodui în perioada 2010-
2013. 
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Or. en

Amendamentul 17
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013.

În consecinţă, ar trebui prevăzută suma de 
300 milioane EUR din bugetul general al 
Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui, precum şi pentru finanţarea 
asistenţei necesare pentru eliminarea 
definitivă în siguranţă a tuturor 
substanţelor radioactive implicate în 
dezafectare, în perioada 2010-2013.

Or. en

Amendamentul 18
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013.

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea unităţilor 1-4 ale centralei 
nucleare de la Kozlodui, precum şi 
măsurile de reducere a consecinţelor 
închiderii timpurii a acestor unităţi, în 
perioada 2010-2013.

Or. en
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Amendamentul 19
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013.

(7) În consecinţă, ar trebui prevăzută suma 
de 300 milioane EUR din bugetul general 
al Uniunii Europene pentru a finanţa 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui în perioada 2010-2013 şi nevoile 
sectorului energetic rezultate din 
pierderea de capacitate cauzată de 
dezafectare.

Or. en

Justificare

Asistenţa financiară vizează soluţia complexă a închiderii centralei nucleare de la Kozlodui, 
inclusiv povara financiară pe care o suportă Republica Bulgaria în procesul de integrare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 20
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Contribuţia la finanţarea depozitelor 
naţionale de deşeuri radioactive în cadrul 
programului Kozlodui ar trebui folosită 
numai pentru stocarea deşeurilor cu o 
radioactivitate scăzută şi medie.

Or. de

Justificare

Trebuie să asigurăm faptul că fondurile nu vor fi utilizate pentru explorarea opţiunilor de a 
depozita deşeurile foarte radioactive adânc în straturile geologice. Nu trebuie să existe nicio 
competiţie în materie de subvenţii între statele membre în acest domeniu.
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Amendamentul 21
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis.

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis, printre care modernizarea şi 
creşterea eficienţei capacităţii existente de 
producţie a energiei, reţelele de transport 
şi distribuţie, precum şi creşterea 
economiilor de energie şi promovarea 
utilizării energiei regenerabile.

Or. en

Amendamentul 22
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis.

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis. Având în vedere că fiecare stat 
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membru este liber să decidă cu privire la 
configuraţia sa energetică, aceste măsuri 
reflectă alegerile efectuate în acest 
domeniu la nivel naţional.

Or. fr

Amendamentul 23
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis.

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis şi cu normele de funcţionare a 
pieţei interne.

Or. en

Justificare

Asistenţa financiară vizează soluţia complexă a închiderii centralei nucleare de la Kozlodui, 
inclusiv povara financiară pe care o suportă Republica Bulgaria în procesul de integrare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 24
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
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să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis.

să conducă la denaturarea concurenţei în 
ceea ce priveşte furnizorii de energie 
electrică de pe piaţa energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate şi 
pentru finanţarea măsurilor de compensare 
a pierderii de capacitate de producţie, în 
conformitate cu dispoziţiile pertinente din 
acquis, punându-se accentul pe creşterea 
eficienţei energetice.

Or. en

Amendamentul 25
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Atribuţiile BERD includ gestionarea 
fondurilor publice alocate programelor 
pentru dezafectarea centralelor electrice 
nucleare şi supravegherea 
managementului financiar al acestor 
programe, cu scopul de a optimiza 
utilizarea fondurilor publice. Mai mult, 
BERD îndeplineşte sarcinile referitoare la 
buget care i-au fost încredinţate de către 
Comisie, conform cerinţelor prevăzute la 
articolul 53d din regulamentul financiar.

(10) Atribuţiile BERD includ gestionarea 
fondurilor publice alocate programelor 
pentru dezafectarea unităţilor electrice 
nucleare care au făcut obiectul 
acordurilor de închidere legate de 
aderare. BERD supraveghează 
managementul financiar al acestor 
programe, cu scopul de a optimiza 
utilizarea fondurilor publice. Mai mult, 
BERD îndeplineşte sarcinile referitoare la 
buget care i-au fost încredinţate de către 
Comisie, conform cerinţelor prevăzute la 
articolul 53d din regulamentul financiar.

Or. en
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Amendamentul 26
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura o maximă eficienţă, 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui ar trebui să se realizeze 
recurgându-se la cele mai bune competenţe 
tehnice disponibile şi cu respectarea naturii 
şi a specificaţiilor tehnologice ale unităţilor 
care urmează a fi închise.

(11) Pentru a asigura o maximă eficienţă, 
dezafectarea unităţilor 1-4 ale centralei 
nucleare de la Kozlodui ar trebui să se 
realizeze recurgându-se la cele mai bune 
competenţe tehnice disponibile şi cu 
respectarea naturii şi a specificaţiilor 
tehnologice ale unităţilor care au fost 
închise.

Or. en

Amendamentul 27
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui se va realiza în conformitate cu 
legislaţia în materie de mediu, în special 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 
iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului.

(12) Dezafectarea unităţilor 1-4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui se va 
realiza în conformitate cu dispoziţiile 
legislaţiei bulgare, regimul său de 
autorizare, precum şi în conformitate cu 
legislaţia în materie de mediu, în special 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 
iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului.

Or. en
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Amendamentul 28
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Măsurile de atenuare a 
repercursiunilor din sectorul energetic 
prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
utilizarea energiei regenerabile ar trebui 
susţinute de o strategie naţională bulgară 
specifică.

Or. en

Justificare

În sectorul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile sunt necesare obiective pe termen 
lung pentru a asigura o utilizare eficientă şi eficace a fondurilor europene şi pentru a 
respecta buna gestiune financiară.

Amendamentul 29
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Principiile economiei, eficienţei şi 
eficacităţii ale fondurilor alocate pot fi 
asigurate prin evaluarea şi auditarea 
performanţei programelor finanţate 
anterior.

Or. en

Justificare

Trebuie asigurat faptul că fondurile alocate prin proiectele din perioada 2007-2009 au ţinut 
cont de buna gestiune financiară, astfel cum este prevăzut în regulamentul financiar.
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Amendamentul 30
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate continuării 
procesului de dezafectare a unităţilor 1-4 
ale centralei nucleare de la Kozlodui şi de 
soluţionare a consecinţelor închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Or. en

Amendamentul 31
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor închiderii
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor şi daunele 
cauzate de închiderea acestora în Bulgaria 
(denumit în continuare „programul 
Kozlodui”).

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a acordului referitor la programul Kozlodui ar trebui să fie un proces 
nestingherit şi reuşit de implicare economică şi socială a Republicii Bulgaria în Uniunea 
Europeană.
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Amendamentul 32
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în continuare 
„programul Kozlodui”).

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuţiei financiare 
comunitare destinate dezafectării unităţilor 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui şi 
de soluţionare a consecinţelor închiderii 
timpurii a acestora în Bulgaria (denumit în 
continuare „programul Kozlodui”).

Or. en

Justificare

Compensarea nu ar fi deloc necesară dacă centralele ar continua să funcţioneze pentru 
întreaga lor durată de viaţă proiectată.

Amendamentul 33
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactori ai 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la 
restructurarea, reabilitarea mediului şi 

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea unităţilor 1-4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui, pentru 
măsurile de reabilitare a mediului cu 
respectarea acquis-ului şi de modernizare a 
capacităţilor de producţie convenţionale 
pentru a înlocui capacitatea de producţie a 
celor patru reactori ai centralei nucleare de 
la Kozlodui, precum şi pentru alte măsuri 
care decurg din decizia de a închide şi 
dezafecta aceste unităţi şi care contribuie 
la restructurarea, reabilitarea mediului şi 
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modernizarea sectoarelor de producţie, 
transmisie şi distribuţie a energiei din 
Bulgaria, care sunt necesare, precum şi la 
creşterea securităţii aprovizionării şi a 
eficienţei energetice în Bulgaria.

modernizarea sectoarelor de producţie, 
transmisie şi distribuţie a energiei din 
Bulgaria, care sunt necesare, precum şi la 
creşterea securităţii aprovizionării, a 
eficienţei energetice şi a utilizării energiei 
regenerabile în Bulgaria.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a clarifica faptul că dezafectarea se referă la unităţile 
1-4 care au fost închise în conformitate cu obligaţiile asumate prin tratatul de aderare. El 
include, de asemenea, detalii privind obiectivul încurajării energiei regenerabile ca măsură 
compensatorie pentru închideri.

Amendamentul 34
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactori ai 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului şi modernizarea 
sectoarelor de producţie, transmisie şi 
distribuţie a energiei din Bulgaria, care 
sunt necesare, precum şi la creşterea 
securităţii aprovizionării şi a eficienţei 
energetice în Bulgaria.

Contribuţia Comunităţii este destinată în 
primul rând să asigure sprijin financiar 
pentru măsurile legate de dezafectarea 
centralei nucleare de la Kozlodui. Ea 
vizează, în plus, măsurile de reabilitare a 
mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
pentru a înlocui capacitatea de producţie a 
celor patru reactori ai centralei nucleare de 
la Kozlodui, precum şi pentru alte măsuri 
care decurg din decizia de a închide şi 
dezafecta această centrală şi care contribuie 
la restructurarea, reabilitarea mediului şi 
modernizarea sectoarelor de producţie, 
transmisie şi distribuţie a energiei din 
Bulgaria, care sunt necesare, precum şi la 
creşterea securităţii aprovizionării şi a 
eficienţei energetice în Bulgaria.

Or. fr
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Amendamentul 35
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactori ai 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului şi modernizarea 
sectoarelor de producţie, transmisie şi 
distribuţie a energiei din Bulgaria, care 
sunt necesare, precum şi la creşterea 
securităţii aprovizionării şi a eficienţei 
energetice în Bulgaria.

Contribuţia Comunităţii este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de reabilitare 
a mediului cu respectarea acquis-ului şi de 
modernizare a capacităţilor de producţie 
convenţionale pentru a înlocui capacitatea 
de producţie a celor patru reactori ai 
centralei nucleare de la Kozlodui, precum 
şi pentru alte măsuri care decurg din 
decizia de a închide şi dezafecta această 
centrală şi care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului şi modernizarea şi 
consolidarea sectoarelor de producţie, 
transmisie şi distribuţie a energiei din 
Bulgaria, care sunt necesare, precum şi la 
creşterea securităţii şi standardului 
aprovizionării şi a eficienţei energetice în 
Bulgaria.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a acordului referitor la programul Kozlodui ar trebui să fie un proces 
nestingherit şi reuşit de implicare economică şi socială a Republicii Bulgaria în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 36
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară în limitele 

(2) Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară în limitele 
perspectivelor financiare şi în conformitate 
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perspectivelor financiare. cu cerinţele procesului de dezafectare.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a acordului referitor la programul Kozlodui ar trebui să fie un proces 
nestingherit şi reuşit de implicare economică şi socială a Republicii Bulgaria în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 37
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valoarea alocărilor pentru programul 
Kozlodui poate fi revizuită pe parcursul 
perioadei de la 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2013, pentru a se ţine seama 

de progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a programului şi pentru a se 
asigura că programarea şi alocarea 
resurselor se bazează pe necesităţile de 
plată şi capacitatea de absorbţie reale.

(3) Valoarea alocărilor pentru programul 
Kozlodui este revizuită în fiecare an pe 
parcursul perioadei de la 1 ianuarie 2010 –
31 decembrie 2013, pentru a se ţine seama 

de progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a programului şi pentru a se 
asigura că programarea şi alocarea 
resurselor se bazează pe necesităţile de 
plată şi capacitatea de absorbţie reale.

Or. en

Amendamentul 38
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile instituite în cadrul 
programului Kozlodui se adoptă în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(2) Măsurile instituite în cadrul 
programului Kozlodui se adoptă în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2). 
Ele respectă normele europene în materie 
de achiziţii publice. La atribuirea 
contractelor se ţine cont de un criteriu 
comunitar preferenţial în favoarea 
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întreprinderilor europene.

Or. fr

Amendamentul 39
Vladimir Urutchev

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să efectueze un audit cu 
privire la modul de utilizare a subvenţiei, 
fie direct de către personalul său, fie prin 
intermediul oricărui alt organism extern 
calificat pe care îl alege. Astfel de audituri 
pot fi efectuate pe întreaga durată de 
valabilitate a acordului dintre Comunitate 
şi BERD cu privire la punerea fondurilor 
comunitare la dispoziţia Fondului 
internaţional de asistenţă pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui şi pe o perioadă de cinci ani de la 
data plăţii soldului. Acolo unde este cazul, 
concluziile auditului pot duce la decizii de 
recuperare din partea Comisiei.

(1) Comisia poate să efectueze un audit cu 
privire la modul de utilizare a subvenţiei, 
fie direct de către personalul său, fie prin 
intermediul oricărui alt organism extern 
calificat pe care îl alege. Astfel de audituri 
pot fi efectuate pe întreaga durată de 
valabilitate a acordului dintre Comunitate 
şi BERD cu privire la punerea fondurilor 
comunitare la dispoziţia Fondului 
internaţional de asistenţă pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la
Kozlodui şi pe o perioadă de cinci ani de la 
data plăţii soldului. Acolo unde este cazul, 
concluziile auditului pot duce la decizii de 
recuperare din partea Comisiei. Finanţarea 
acestor audituri şi a oricăror alte evaluări 
se încadrează în afara domeniului de 
finanţare al bugetului alocat asistenţei 
pentru dezafectare.

Or. en

Amendamentul 40
Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să efectueze un audit cu 
privire la modul de utilizare a subvenţiei, 

(1) Comisia poate să efectueze un audit cu 
privire la modul de utilizare a subvenţiei, 
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fie direct de către personalul său, fie prin 
intermediul oricărui alt organism extern 
calificat pe care îl alege. Astfel de audituri 
pot fi efectuate pe întreaga durată de 
valabilitate a acordului dintre Comunitate 
şi BERD cu privire la punerea fondurilor 
comunitare la dispoziţia Fondului 
internaţional de asistenţă pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui şi pe o perioadă de cinci ani de la 
data plăţii soldului. Acolo unde este cazul, 
concluziile auditului pot duce la decizii de 
recuperare din partea Comisiei.

fie direct de către personalul său, fie prin 
intermediul oricărui alt organism extern 
calificat pe care îl alege. Astfel de audituri 
pot fi efectuate pe întreaga durată de 
valabilitate a acordului dintre Comunitate 
şi BERD cu privire la punerea fondurilor 
comunitare la dispoziţia Fondului 
internaţional de asistenţă pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la 
Kozlodui, în conformitate cu normele 
stabilite de Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică şi de Agenţia 
Internaţională a Energiei şi pe o perioadă 
de cinci ani de la data plăţii soldului. Acolo 
unde este cazul, concluziile auditului pot 
duce la decizii de recuperare din partea 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a acordului referitor la programul Kozlodui ar trebui să fie un proces 
nestingherit şi reuşit de implicare economică şi socială a Republicii Bulgaria în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 41
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Curtea de Conturi se bucură de aceleaşi 
drepturi, în special în ceea ce priveşte 
accesul, ca şi Comisia.

Curtea de Conturi şi Parlamentul 
European se bucură de aceleaşi drepturi, în 
special în ceea ce priveşte accesul, ca şi 
Comisia.

Or. fr

Justificare

Ar fi util ca Parlamentul să se poată bucura de aceleaşi drepturi de control pentru acest tip 
de execuţie bugetară în gestiune comună cu organizaţii internaţionale.
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Amendamentul 42
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
(1) Înainte de semnarea acordurilor de 
contribuţie cu BERD pentru perioada 
2010-2013, Comisia asigură existenţa 
unei strategii naţionale bulgare specifice 
în sectorul eficienţei energetice şi al 
energiei regenerabile şi îl evaluează. În 
particular, pentru a evita dubla finanţare 
în sectorul eficienţei energetice şi al 
energiei regenerabile, verifică dacă 
finanţarea obiectivelor pe termen scurt şi 
lung ale strategiei au fost deja identificate 
prin Fondurile internaţionale de asistenţă 
pentru dezafectarea centralei de la 
Kozlodui (KIDSF), fondurile structurale 
şi fondurile internaţionale.
(2) Comisia Europeană efectuează în 
2010 o evaluare ex-post specifică a 
programului Phare în ceea ce priveşte 
închiderea centralei de la Kozlodui, 
precum şi a proiectelor finanţate până în 
2009 în temeiul contribuţiei UE la 
KIDSF, gestionate de BERD.
(3) Curtea de Conturi este invitată să 
includă în programul său anual pentru 
2010 un audit de performanţă pentru 
contribuţia UE la KIDSF din perioada 
2007-2009.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 43
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează 
periodic Parlamentului European şi 
Consiliului. Aceasta întocmeşte un raport
la jumătatea perioadei, conform 
dispoziţiilor articolului 3 alineatul (3).

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează anual
Parlamentului European şi Consiliului. 
Aceasta întocmeşte rapoartele, conform 
dispoziţiilor articolului 3 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 44
Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează 
periodic Parlamentului European şi 
Consiliului. Aceasta întocmeşte un raport 
la jumătatea perioadei, conform 
dispoziţiilor articolului 3 alineatul (3).

Comisia asigură punerea în aplicare a 
prezentului regulament şi raportează 
periodic Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la utilizarea 
fondurilor şi la activităţile desfăşurate. 
Aceasta întocmeşte un raport la jumătatea 
perioadei, conform dispoziţiilor 
articolului 3 alineatul (3).

Or. en


