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Ändringsförslag 8
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Bulgarien lovade att stänga enheterna 1 
och 2 samt 3 och 4 i kärnkraftverket 
Kozloduj till den 31 december 2002 
respektive den 31 december 2006, och att 
därefter avveckla dessa enheter. 
Europeiska unionen har förklarat sig vara 
villig att fram till 2009 ge fortsatt 
ekonomiskt stöd till Bulgariens 
avvecklingsverksamhet som en förlängning 
av föranslutningsstödet inom ramen för 
Phareprogrammet.

(1) Under anslutningsförhandlingarna 
2005 gick Bulgarien med på att stänga 
enheterna 1 och 2 samt 3 och 4 i 
kärnkraftverket Kozloduj till den 31 
december 2002 respektive den 31 
december 2006, och att därefter avveckla 
dessa enheter. Europeiska unionen har 
förklarat sig vara villig att fram till 2009 ge 
fortsatt ekonomiskt stöd till Bulgariens 
avvecklingsverksamhet som en förlängning 
av föranslutningsstödet inom ramen för 
Phareprogrammet. Vid tiden för 
anslutningsförhandlingarna försäkrade 
EU också att det ekonomiska stödet skulle 
övervägas i en övergripande översyn av 
gemenskapsstödet för perioden 2007–
2013.

Or. en

Ändringsförslag 9
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I 2005 års fördrag om Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen, och särskilt i artikel 
30 i akten om villkoren för Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
de fördrag som ligger till grund för 
Europeiska Unionen och om anpassning av 
fördragen föreskrivs med anledning av 

(2) I 2005 års fördrag om Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen, och särskilt i artikel 
30 i akten om villkoren för Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
de fördrag som ligger till grund för 
Europeiska Unionen och om anpassning av 
fördragen föreskrivs med anledning av 
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Bulgariens åtagande att stänga enheterna 3 
och 4 i kärnkraftverket Kozloduj ett 
stödprogram (nedan kallat Kozloduj-
programmet) med en budget på 210 
miljoner euro för perioden 2007–2009.

Bulgariens åtagande att stänga enheterna 3 
och 4 i kärnkraftverket Kozloduj ett 
stödprogram (nedan kallat 
Kozloduj-programmet) med en budget på 
210 miljoner euro för perioden 2007–2009,
som inkluderar det stöd som täcker 
kapacitetsförlusten till följd av 
stängningen av kärnkraftverket Kozloduj.

Or. en

Motivering

Det ekonomiska stödet är avsett för den komplicerade stängningen av kärnkraftverket 
Kozloduj, inklusive Republiken Bulgariens finansiella börda i och med integrationsprocessen 
med EU.

Ändringsförslag 10
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU har noterat de insatser och stora 
framsteg som Bulgarien har gjort med 
förberedelsefasen för avvecklingen inom 
ramen för Kozloduj-programmet, där de 
gemenskapsmedel som anslagits fram till 
2009 har använts; likaså har EU noterat 
behovet av ytterligare ekonomiskt stöd 
efter 2009 för att fortsätta med den 
konkreta nedmonteringen.

(4) EU har noterat de insatser och stora 
framsteg som Bulgarien har gjort med 
förberedelsefasen för avvecklingen inom 
ramen för Kozloduj-programmet, där de 
gemenskapsmedel som anslagits fram till 
2009 har använts; likaså har EU noterat 
behovet av ytterligare ekonomiskt stöd 
efter 2009 för att fortsätta med den 
konkreta nedmonteringen i enlighet med 
anslutningsfördraget från 2005, samtidigt 
som man tillämpar högsta möjliga 
säkerhetsstandarder.

Or. en



AM\807630SV.doc 5/23 PE439.416v01-00

SV

Ändringsförslag 11
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd för att fortsätta 
lindringsåtgärderna inom energisektorn 
med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet
som detta medför.

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd för att fortsätta 
lindringsåtgärderna inom energisektorn 
med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för försörjningstryggheten som 
detta medför, de därav följande högre 
elpriserna och Bulgariens betydande och 
skadliga förlust av exportkapacitet i en 
region med mycket bristfällig kapacitet att 
producera energi såsom det beskrivs i 
fördraget om en energigemenskap.

Or. en

Ändringsförslag 12
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd för att fortsätta 
lindringsåtgärderna inom energisektorn 
med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet 
som detta medför.

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd, liksom i fallet 
med de andra två medlemsstater som, 
enligt sina anslutningsfördrag, var 
tvungna att stänga kärnkraftverk i förtid, 
för att fortsätta lindringsåtgärderna inom 
energisektorn med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet 
som detta medför.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd för att fortsätta 
lindringsåtgärderna inom energisektorn 
med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet 
som detta medför.

(6) Europeiska unionen noterar också 
nödvändigheten av ekonomiskt stöd för att 
fortsätta lindringsåtgärderna inom 
energisektorn med tanke på den omfattande 
kapacitetsförlusten till följd av 
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet 
som detta medför.

Or. en

Motivering

Det ekonomiska stödet är avsett för den komplicerade stängningen av kärnkraftverket 
Kozloduj, inklusive Republiken Bulgariens finansiella börda i och med integrationsprocessen 
med EU.

Ändringsförslag 14
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den minskade 
produktionskapaciteten på grund av den 
tidigarelagda stängningen av enheterna 
1–4 har inte lett till någon inhemsk elbrist 
i Bulgarien. Följaktligen kan en eventuell 
ökning av växthusgasutsläppen inte 
kopplas till stängningen av dessa enheter.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Unionen erkänner behovet av att 
mildra effekterna av de miljöskador och 
utsläpp som har ökat på grund av den 
ersättningskapacitet som till största delen 
kommer från en ökad användning av 
brunkolsanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 16
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj.

(7) Den tidigarelagda stängningen av 
dessa anläggningar har gjort att inte 
tillräckliga medel av verksamhetens 
avkastning har avsatts för avveckling och 
hantering av radioaktivt avfall och därför 
bör under perioden 2010–2013 ett belopp 
på 300 miljoner euro avsättas i Europeiska 
unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj.

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj, och för stöd för 
en säker slutförvaring av alla radioaktiva 
ämnen i samband med avvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj.

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj 
och åtgärderna för att mildra de 
efterföljande konsekvenserna av den 
tidigarelagda stängningen av dessa 
enheter.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj.

(7) Under perioden 2010–2013 bör därför 
ett belopp på 300 miljoner euro avsättas i 
Europeiska unionens allmänna budget för 
finansieringen av nedläggningen av 
kärnkraftverket Kozloduj och 
energisektorns behov, till följd av den 
kapacitetsförlust som har orsakats av
avvecklingen.

Or. en

Motivering

Det ekonomiska stödet är avsett för den komplicerade stängningen av kärnkraftverket 
Kozloduj, inklusive Republiken Bulgariens finansiella börda i och med integrationsprocessen 
med EU.

Ändringsförslag 20
Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Bidraget för att finansiera den 
nationella slutförvaringen av radioaktivt 
avfall inom ramen för Kozloduj-
programmet bör endast utnyttjas för 
lagring av avfall med låg till medelhög 
radioaktivitet.

Or. de

Motivering

Det måste finnas garantier för att det ekonomiska stödet inte används för rekognoscering av
slutförvaring på stort markdjup av högradioaktivt avfall. Det får inte uppstå någon 
subventionskapplöpning mellan EU-medlemsstaterna på detta område.
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Ändringsförslag 21
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket.

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket, inklusive 
modernisering och effektivisering av den 
befintliga energiproduktionskapaciteten, 
och av överförings- och 
distributionsnäten samt för större
energibesparingar och användning av
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket.

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket. Eftersom varje 
medlemsstat är fri att bestämma över sin 
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energimix speglar dessa åtgärder de 
nationella valen på detta område.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket.

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket och reglerna för den 
inre marknaden.

Or. en

Motivering

Det ekonomiska stödet är avsett för den komplicerade stängningen av kärnkraftverket 
Kozloduj, inklusive Republiken Bulgariens finansiella börda i och med integrationsprocessen 
med EU.

Ändringsförslag 24
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
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bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det
relevanta regelverket.

bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket, med inriktning på 
att öka energieffektiviteten.

Or. en

Ändringsförslag 25
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) EBRD har bland annat till uppgift att 
förvalta de offentliga medel som har 
anslagits till programmen för avveckling av 
kärnkraftverk och att följa upp 
programmens ekonomiska förvaltning för 
att se till att de offentliga medlen används 
på bästa möjliga sätt. EBRD har dessutom 
budgetuppgifter som kommissionen har 
överlåtit åt den i enlighet med artikel 53d i 
budgetförordningen.

(10) EBRD har bland annat till uppgift att 
förvalta de offentliga medel som har 
anslagits till programmen för avveckling av 
de enheter vid kärnkraftverk som 
omfattades av avtal om stängning i 
samband med anslutningen. EBRD följer 
upp programmens ekonomiska förvaltning 
för att se till att de offentliga medlen 
används på bästa möjliga sätt. EBRD har 
dessutom budgetuppgifter som 
kommissionen har överlåtit åt den i 
enlighet med artikel 53d i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att största möjliga effektivitet ska 
garanteras bör bästa tillgängliga tekniska 
expertis användas vid avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, med hänsyn 

(11) För att största möjliga effektivitet ska 
garanteras bör bästa tillgängliga tekniska 
expertis användas vid avvecklingen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj, 
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tagen till vilken typ av reaktorer som ska 
stängas och de tekniska specifikationer 
som gäller för dem.

med hänsyn tagen till vilken typ av 
reaktorer som har stängts och de tekniska 
specifikationer som gäller för dem.

Or. en

Ändringsförslag 27
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Avvecklingen av kärnkraftverket 
Kozloduj bör ske i enlighet med relevant 
miljölagstiftning, bland annat rådets 
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 
om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt.

(12) Avvecklingen av enheterna 1–4 i
kärnkraftverket Kozloduj bör ske i enlighet 
med bestämmelserna i Bulgariens 
nationella lagstiftning, dess licensavtal 
och relevant miljölagstiftning, bland annat 
rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 
1985 om bedömning av inverkan på miljön 
av vissa offentliga och privata projekt.

Or. en

Ändringsförslag 28
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) De lindrande åtgärderna inom 
energisektorn i form av energieffektivitet 
och förnybar energi bör stödjas genom en 
särskild bulgarisk nationell strategi.

Or. en

Motivering

Det behövs långsiktiga mål inom sektorn för energieffektivitet och förnybar energi för att 
säkra en effektiv och ändamålsenlig användning av EU-medel och för en sund ekonomisk 
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förvaltning.

Ändringsförslag 29
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Principerna om ekonomi, 
effektivitet och ändamålsenlighet för de 
anslagna medlen kan säkras genom 
utvärdering och effektivitetsrevisioner av 
de program som tidigare finansierats.

Or. en

Motivering

Det behövs garantier för att man vid tilldelningen av medel genom projekten under 2007–
2009 har tagit hänsyn till sund ekonomisk förvaltning såsom denna definieras i 
budgetförordningen.

Ändringsförslag 30
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj, och följderna för 
Bulgarien av stängningen av dessa enheter
(nedan kallat Kozloduj-programmet).

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till den 
fortsatta processen med avvecklingen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj, 
och följderna för Bulgarien av stängningen 
av dessa enheter (nedan kallat Kozloduj-
programmet).

Or. en
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Ändringsförslag 31
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj, och följderna för 
Bulgarien av stängningen av dessa enheter 
(nedan kallat Kozloduj-programmet).

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj, och följderna för 
Bulgarien av stängningen av dessa enheter 
(nedan kallat Kozloduj-programmet) och 
medföljande skada.

Or. en

Motivering

Genomförandet av avtalet om Kozloduj-programmet bör vara en smidig och framgångsrik 
process, där Republiken Bulgarien är ekonomiskt och socialt delaktig i EU.

Ändringsförslag 32
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj, och följderna för 
Bulgarien av stängningen av dessa enheter 
(nedan kallat Kozloduj-programmet).

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj, och följderna för 
Bulgarien av den tidigarelagda
stängningen av dessa enheter (nedan kallat 
Kozloduj-programmet).

Or. en
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Motivering

Någon kompensation skulle över huvudtaget inte vara nödvändig om anläggningarna 
fortsatte att drivas under sin beräknade livslängd.

Ändringsförslag 33
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av den 
konventionella produktionskapaciteten för 
att ersätta produktionskapaciteten för de 
fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer av 
beslutet att stänga och avveckla detta 
kärnkraftverk och som bidrar till den 
nödvändiga omstruktureringen, 
miljöuppgraderingen och moderniseringen 
av energiproduktionen och överförings-
och distributionssektorerna i Bulgarien 
samt till att förbättra 
energiförsörjningstryggheten och
energieffektiviteten i Bulgarien.

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj, 
åtgärder för miljöuppgradering i linje med 
regelverket och för modernisering av den 
konventionella produktionskapaciteten för 
att ersätta produktionskapaciteten för de 
fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer av 
beslutet att stänga och avveckla dessa 
enheter och som bidrar till den nödvändiga 
omstruktureringen, miljöuppgraderingen 
och moderniseringen av 
energiproduktionen och överförings- och 
distributionssektorerna i Bulgarien samt till 
att förbättra energiförsörjningstryggheten,
energieffektiviteten och användningen av 
förnybar energi i Bulgarien.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra att avvecklingen endast gäller enheterna 1–4, som har stängts enligt 
skyldigheterna i anslutningsfördraget. Dessutom anges syftet att främja förnybar energi som 
en del av ersättningen för stängningen.
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Ändringsförslag 34
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av den
konventionella produktionskapaciteten för 
att ersätta produktionskapaciteten för de 
fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer av 
beslutet att stänga och avveckla detta 
kärnkraftverk och som bidrar till den 
nödvändiga omstruktureringen, 
miljöuppgraderingen och moderniseringen 
av energiproduktionen och överförings-
och distributionssektorerna i Bulgarien 
samt till att förbättra 
energiförsörjningstryggheten och 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är särskilt att ekonomiskt 
stödja åtgärder inom ramen för 
avvecklingen av kärnkraftverket Kozloduj.
Det syftar för övrigt till åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av 
produktionskapaciteten för att ersätta 
produktionskapaciteten för de fyra 
reaktorerna vid kärnkraftverket Kozloduj 
samt andra åtgärder som följer av beslutet 
att stänga och avveckla detta kärnkraftverk 
och som bidrar till den nödvändiga 
omstruktureringen, miljöuppgraderingen 
och moderniseringen av 
energiproduktionen och överförings- och 
distributionssektorerna i Bulgarien samt till 
att förbättra energiförsörjningstryggheten 
och energieffektiviteten i Bulgarien.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av den 

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av den 
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konventionella produktionskapaciteten för 
att ersätta produktionskapaciteten för de 
fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer av 
beslutet att stänga och avveckla detta 
kärnkraftverk och som bidrar till den 
nödvändiga omstruktureringen, 
miljöuppgraderingen och moderniseringen 
av energiproduktionen och överförings-
och distributionssektorerna i Bulgarien 
samt till att förbättra 
energiförsörjningstryggheten och 
energieffektiviteten i Bulgarien.

konventionella produktionskapaciteten för 
att ersätta produktionskapaciteten för de 
fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer av 
beslutet att stänga och avveckla detta 
kärnkraftverk och som bidrar till den 
nödvändiga omstruktureringen, 
miljöuppgraderingen, moderniseringen och 
stärkandet av energiproduktionen och 
överförings- och distributionssektorerna i 
Bulgarien samt till att förbättra tryggheten 
och höja standarden för energiförsörjning 
och energieffektivitet i Bulgarien.

Or. en

Motivering

Genomförandet av avtalet om Kozloduj-programmet bör vara en smidig och framgångsrik 
process, där Republiken Bulgarien är ekonomiskt och socialt delaktig i EU.

Ändringsförslag 36
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga anslagen ska beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen.

2. De årliga anslagen ska beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen och enligt kraven i 
avvecklingsprocessen.

Or. en

Motivering

Genomförandet av avtalet om Kozloduj-programmet bör vara en smidig och framgångsrik 
process, där Republiken Bulgarien är ekonomiskt och socialt delaktig i EU.
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Ändringsförslag 37
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anslagen för Kozloduj-programmet kan
ses över under perioden 1 januari 2010–
31 december 2013 för att man ska kunna ta 
hänsyn till gjorda framsteg under 
programmets genomförande och för att 
man ska kunna se till att 
programplaneringen och fördelningen av 
resurserna grundas på faktiska 
betalningsbehov och faktisk 
absorberingskapacitet.

3. Anslagen för Kozloduj-programmet ska
ses över varje år under perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 för att 
man ska kunna ta hänsyn till gjorda 
framsteg under programmets 
genomförande och för att man ska kunna se 
till att programplaneringen och 
fördelningen av resurserna grundas på 
faktiska betalningsbehov och faktisk 
absorberingskapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder inom ramen för Kozloduj-
programmet ska antas i enlighet med 
artikel 8.2.

2. Åtgärder inom ramen för Kozloduj-
programmet ska antas i enlighet med 
artikel 8.2. De ska följa EU:s regler för 
offentlig upphandling. För tilldelningen 
av kontrakt ska hänsyn tas till en 
gemenskapspreferens som gynnar 
europeiska företag.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Vladimir Urutchev

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, direkt genom sina 
anställda eller genom någon annan behörig 
organisation den valt, utföra en granskning 
av hur bidraget har använts. Granskningen 
får utföras under hela löptiden för avtalet 
mellan gemenskapen och EBRD om att 
tillhandahålla gemenskapsmedel till 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj samt under fem år efter dagen 
för utbetalning av den sista bidragsdelen. I 
förekommande fall kan revisionens resultat 
leda till att kommissionen beslutar om 
återkrav.

1. Kommissionen får, direkt genom sina 
anställda eller genom någon annan behörig
organisation den valt, utföra en granskning 
av hur bidraget har använts. Granskningen 
får utföras under hela löptiden för avtalet 
mellan gemenskapen och EBRD om att 
tillhandahålla gemenskapsmedel till 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj samt under fem år efter dagen 
för utbetalning av den sista bidragsdelen. I 
förekommande fall kan revisionens resultat 
leda till att kommissionen beslutar om 
återkrav. Finansieringen av sådana 
revisioner och eventuella andra 
bedömningar kommer att falla utanför 
ramen för budgeten för avvecklingsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 40
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, direkt genom sina 
anställda eller genom någon annan behörig 
organisation den valt, utföra en granskning 
av hur bidraget har använts. Granskningen 
får utföras under hela löptiden för avtalet 
mellan gemenskapen och EBRD om att 
tillhandahålla gemenskapsmedel till 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj samt under fem år efter dagen 
för utbetalning av den sista bidragsdelen. I 
förekommande fall kan revisionens resultat 

1. Kommissionen får, direkt genom sina 
anställda eller genom någon annan behörig 
organisation den valt, utföra en granskning 
av hur bidraget har använts. Granskningen 
får utföras under hela löptiden för avtalet 
mellan gemenskapen och EBRD om att 
tillhandahålla gemenskapsmedel till 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj enligt reglerna för 
Internationella atomenergiorganet och 
Internationella energiorganet samt under 



AM\807630SV.doc 21/23 PE439.416v01-00

SV

leda till att kommissionen beslutar om 
återkrav.

fem år efter dagen för utbetalning av den 
sista bidragsdelen. I förekommande fall 
kan revisionens resultat leda till att 
kommissionen beslutar om återkrav.

Or. en

Motivering

Genomförandet av avtalet om Kozloduj-programmet bör vara en smidig och framgångsrik 
process, där Republiken Bulgarien är ekonomiskt och socialt delaktig i EU.

Ändringsförslag 41
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Revisionsrätten ska ha samma rättigheter 
som kommissionen, särskilt när det gäller 
tillträde.

Revisionsrätten och Europaparlamentet
ska ha samma rättigheter som 
kommissionen, särskilt när det gäller 
tillträde.

Or. fr

Motivering

Europaparlamentet bör ha kontrollrättigheter för denna typ av budgetgenomförande med
gemensam förvaltning med internationella organisationer.

Ändringsförslag 42
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
1. Före undertecknandet av de 
överenskomna bidragen med EBRD för 
perioden 2010–2013 ska kommissionen se 
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till att det finns en särskild bulgarisk 
nationell strategi inom sektorn för 
energieffektivitet och förnybar energi 
samt utvärdera denna. För att förhindra 
dubbelfinansiering inom sektorn för 
energieffektivitet/förnybar energi ska
kommissionen göra en utvärdering om 
huruvida en finansiering av kortsiktiga 
och långsiktiga mål för strategin redan 
har fastställts med hjälp av den 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj, strukturfonder eller andra 
europeiska, nationella eller 
internationella fonder.
2. Europeiska kommissionen ska under 
2010 göra en särskild utvärdering i 
efterhand av Phareprogrammet 
beträffande stängningen av Kozloduj, 
samt av de projekt som fram till 2009 har 
finansierats med EU:s bidrag till den 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj och som har förvaltats av 
EBRD.
3. Europeiska revisionsrätten uppmanas 
att i sitt årsprogram för 2010 inkludera en 
effektivitetsrevision av EU:s stöd till den 
internationella fonden för avvecklingsstöd 
till Kozloduj 2007–2009.

Or. en

Motivering

Det behövs långsiktiga mål inom sektorn för energieffektivitet och förnybar energi för att 
säkra en effektiv och ändamålsenlig användning av EU-medel och för en sund ekonomisk 
förvaltning. Kommissionen ska göra denna särskilda utvärdering för att bedöma styrkorna 
och svagheterna i tidigare projekt, för att förbättra planeringen av fonderna tillsammans med 
EBRD för 2010–2013. Man måste garantera det vid tilldelningen av medel genom projekten 
mellan 2007–2009 har tagits hänsyn till sund ekonomisk förvaltning såsom denna definieras i 
budgetförordningen.
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Ändringsförslag 43
Rebecca Harms

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att denna 
förordning tillämpas och regelbundet
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska efter halva tiden 
göra en utvärdering i enlighet med 
artikel 3.3.

Kommissionen ska se till att denna 
förordning tillämpas och på årsbasis
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska göra översyner i 
enlighet med artikel 3.3.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ivailo Kalfin

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att denna 
förordning tillämpas och regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Kommissionen ska efter halva tiden 
göra en utvärdering i enlighet med artikel 
3.3.

Kommissionen ska se till att denna 
förordning tillämpas och regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om användningen av medel och de 
åtgärder som genomförts. Kommissionen 
ska efter halva tiden göra en utvärdering i 
enlighet med artikel 3.3.

Or. en


