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Изменение 1
Владимир Уручев

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в хода на 
преговорите за присъединяване 
правителствата на Литва, Словакия и 
България се ангажираха, в рамките на 
съответните договори за 
присъединяване, да преустановят 
експлоатацията на ядрените реактори,
които не може да бъдат 
осъвременени по икономически 
ефективен начин до необходимото 
равнище на сигурност,

А. като има предвид, че в хода на 
преговорите за присъединяване 
правителствата на Литва, Словакия и 
България се съгласиха, в рамките на 
съответните договори за 
присъединяване, да преустановят 
експлоатацията на някои от по-
старите ядрени реактори на
определени дати за преждевременно 
затваряне,

Or. en

Изменение 2
Ивайло Калфин

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че в хода на 
преговорите за присъединяване 
правителствата на Литва, Словакия и 
България се ангажираха, в рамките на 
съответните договори за 
присъединяване, да преустановят 
експлоатацията на ядрените реактори, 
които не може да бъдат осъвременени 
по икономически ефективен начин до 
необходимото равнище на сигурност,

А. като има предвид, че в хода на 
преговорите за присъединяване 
правителствата на Литва, Словакия и 
България се ангажираха, в рамките на 
съответните договори за 
присъединяване, да преустановят
преждевременно експлоатацията на 
ядрените реактори, които в някои 
случаи не може да бъдат осъвременени 
по икономически ефективен начин до 
необходимото равнище на сигурност,

Or. en
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Изменение 3
Владимир Уручев

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че спирането и 
последващото извеждане от 
експлоатация на тези АЕЦ 
представлява значителна финансова 
и икономическа загуба и текуща 
тежест, които не могат да бъдат 
напълно покрити от 
заинтересованите държави-членки,

Or. en

Изменение 4
Владимир Уручев

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че за финансирането на 
операциите по извеждането от 
експлоатация следва да се прилага 
принципът „замърсителят плаща“ и че 
ядрените оператори следва да 
гарантират, че докато функционират 
ядрените инсталации, се отделят 
достатъчно финансови средства за 
покриване на бъдещите разходи по 
извеждане от експлоатация;

1. отбелязва, че за финансирането на 
операциите по извеждането от 
експлоатация следва да се прилага 
принципът „замърсителят плаща“ и че 
ядрените оператори следва да 
гарантират, че докато функционират 
ядрените инсталации, се отделят 
достатъчно финансови средства за 
покриване на бъдещите разходи по 
извеждане от експлоатация; в тези три 
случая обаче отказът от 
експлоатация през целия жизнен 
цикъл на преждевременно 
затворените АЕЦ не допусна 
заделянето на необходимите 
финансови средства;

Or. en
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Изменение 5
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че поради 
преждевременното затваряне на 
ядрените реактори в Литва, Словакия 
и България операторите на атомни 
електроцентрали не бяха в състояние 
да получат достатъчно средства, за 
да покрият разходите по 
извеждането от експлоатация;

Or. lt

Изменение 6

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява опасения, че недостигът 
на финансови средства за мерките по 
извеждане от експлоатация ще 
забави извеждането от експлоатация 
на атомните електроцентрали и ще 
бъде заплаха за околната среда и 
човешкото здраве;

Or. en

Изменение 7
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Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че на един 
либерализиран енергиен пазар 
операторите на атомни 
електроцентрали, като всеки друг 
конкурент, трябва да носят пълна 
отговорност, от правна и финансова 
гледна точка, за последиците от 
своите действия;

Or. en

Изменение 8

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че операциите по 
извеждане от експлоатация могат да 
представляват риск за общественото 
здраве и околната среда, ако 
необходимите мерки не са взети 
навреме, и че по тази причина следва 
своевременно да бъдат предоставени
достатъчно финансови средства, за да 
може извеждането от експлоатация на 
ядрените инсталации да се извършва в 
съответствие със стандартите за 
безопасност;

2. отбелязва, че операциите по 
извеждане от експлоатация могат да 
представляват риск за общественото 
здраве, за настоящото и следващите 
поколения, както и за околната среда, 
ако необходимите мерки не са взети 
навреме, и че по тази причина следва да 
бъдат генерирани и заделени
достатъчно финансови средства по 
време на експлоатацията на 
съоръженията, за да може 
извеждането от експлоатация на 
ядрените инсталации да се извършва в 
съответствие със стандартите за 
безопасност;

Or. en
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Изменение 9
Владимир Уручев

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че опитът на ЕС в 
областта на извеждането от 
експлоатация на атомни съоръжения 
е ограничен, поради което 
подчертава, че въпросът за 
сигурността е от първостепенно 
значение за извеждането от 
експлоатация на въпросните 
преждевременно затворени АЕЦ и 
това следва да се има предвид при 
всяко бъдещо решение от страна на 
всички заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 10
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че екологичните и 
социални разходи за процедурите по 
извеждане от експлоатация следва да 
се поемат от инвеститорите и да се 
вземат предвид при вземането на 
решения за разполагането на ядрени 
съоръжения;

Or. en
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Изменение 11
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар;

3. признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар; счита, че за целите 
на възлагането на обществени 
поръчки, е желателно да се прилага 
критерий за реципрочност в рамките 
на ЕС в полза на европейските 
предприятия, като се прилагат по-
специално принципите, посочени в 
член 58 от Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно 
координиране на процедурите за 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност, 
наред с другото, в енергийния сектор;

Or. fr

Изменение 12
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар;

3. припомня, че разпределените 
средства от ЕС не бяха 
предназначени за покриване на всички 
разходи по извеждането от 
експлоатация, нито за компенсиране 
на всички икономически последици; 
признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за
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да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар; отново заявява, че 
крайната цел на затварянето и 
извеждането от експлоатация на 
трите АЕЦ е безопасността;

Or. en

Изменение 13

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар;

3. признава значението на доброто и 
прозрачно управление на финансовите 
средства, с адекватен външен надзор, за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
енергийния пазар; препоръчва 
прозрачност и публично участие в 
тази област;

Or. en

Изменение 14
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта да се 
даде приоритет на разпределянето на 
средствата от ЕС за извеждането от 
експлоатация само по себе си; 
подчертава необходимостта трите 
АЕЦ да представят подробен
окончателен план за извеждане от 
експлоатация, който е необходим за 
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изготвянето на финансова схема, 
благодарение на която да бъдат 
избегнати рисковете и 
несигурността;

Or. en

Изменение 15
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че извеждането от 
експлоатация има пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-
членки; счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни 
източници на енергия следва да се 
насърчава и да се отдели нужното 
внимание на създаването на 
механизми за компенсация с цел 
покриване на разходите за извеждане 
от експлоатация;

заличава се

Or. en

Изменение 16
Владимир Уручев

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че извеждането от 
експлоатация има пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-членки;
счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни източници 

4. отбелязва, че преждевременното 
извеждане от експлоатация има пряко 
въздействие върху енергийните ресурси
(и техните цени) на съответните 
държави-членки; счита, че 
разработването на алтернативни и 
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на енергия следва да се насърчава и да 
се отдели нужното внимание на 
създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от 
експлоатация;

конкурентни източници на енергия с 
ниски емисии следва да се насърчава
при преодоляването на 
отрицателните последици и да се 
отдели нужното внимание на 
създаването на подходящи механизми 
за компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от експлоатация
до определения стадий, от който 
нататък трите държави ще могат 
сами да поемат останалите разходи;

Or. en

Изменение 17
Ивайло Калфин

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че извеждането от 
експлоатация има пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-членки;
счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни източници 
на енергия следва да се насърчава и да 
се отдели нужното внимание на 
създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от 
експлоатация;

4. отбелязва, че преждевременното 
затваряне и извеждане от 
експлоатация имат пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-членки;
счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни източници 
на енергия следва да се насърчава и да 
се отдели нужното внимание на 
създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от експлоатация
в случай на преждевременно 
затваряне;

Or. en

Изменение 18

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че извеждането от 
експлоатация има пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-членки;
счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни източници 
на енергия следва да се насърчава и да 
се отдели нужното внимание на 
създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от 
експлоатация;

4. отбелязва, че извеждането от 
експлоатация има пряко въздействие 
върху енергийните ресурси (и техните 
цени) на съответните държави-членки;
счита, че разработването на 
алтернативни и конкурентни източници 
на енергия следва да се насърчава и да 
се отдели нужното внимание на 
създаването на механизми за 
компенсация с цел покриване на 
разходите за извеждане от експлоатация
и обезвреждане на отпадъците;

Or. en

Изменение 19
Владимир Уручев

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че е необходима по-
добра координация между трите 
програми, за да се осигури по-добро 
планиране на дейностите и споделяне 
между тях на придобития опит; 
Европейският съюз като цяло също 
може да се възползва от този опит, 
тъй като всеки реактор се извежда 
от експлоатация в края на 
икономическия му живот; по тази 
причина приканва всички 
заинтересовани страни да осигурят 
постигането и събирането на най-
добри практики при извеждане от 
експлоатация и да гарантират най-
доброто използване на придобития 
опит и получените данни сред 
останалите държави-членки с 
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атомни електроцентрали;

Or. en

Изменение 20

Michèle Rivasi от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава за въвеждането на 
застраховка, финансирана единствено 
от оператора на атомната 
електроцентрала, без държавна 
помощ, за покриване на гражданската 
отговорност на оператора по време 
на целия период на извеждане от 
експлоатация срещу непредвидени 
произшествия или злополуки;

Or. en

Изменение 21
Владимир Уручев

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да проучи 
възможностите за хармонизиране на 
подходите за финансиране на 
извеждането от експлоатация в ЕС,
като се вземат предвид различните 
стратегии, използвани от 
държавите-членки, без да се правят 
компромиси с безопасността и 
сигурността на процеса на извеждане от 
експлоатация.

5. като се вземат предвид различните 
стратегии, използвани от 
държавите-членки, призовава 
Комисията да проучи възможностите за 
хармонизиране на подходите за 
финансиране на извеждането от 
експлоатация в ЕС, с цел да се 
гарантира своевременното 
натрупване на необходимите 
финансови средства, без да се правят 
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компромиси с безопасността и 
сигурността на процеса на извеждане от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 22
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че ако се хармонизира 
процедурата за извеждане от 
експлоатация, следва да се вземат под 
внимание съответните 
административни структури на 
държавите-членки, както и да бъде 
опростена по същество процедурата 
за управление на ресурсите;

Or. lt

Изменение 23
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява съжаление предвид 
липсата на годишни доклади от 
Комисията за Европейския 
парламент относно използването на 
финансовите средства, разпределени 
за извеждането от експлоатация на 
тези три атомни електроцентрали; 
призовава Комисията ежегодно да 
представя доклади на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
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използването на тези финансови 
средства, като осигурява пълен и 
точен бюджет на разходите за 
извеждане от експлоатация;

Or. en


