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Изменение 28
Zigmantas Balčytis

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 203 от 
него,

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 203 от 
него и Протокол № 4 към него,

Or. en

Изменение 29
Alejo Vidal-Quadras

Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Протокол № 4 към 
Акта относно условията на 
присъединяването на Чешката 
република, Република Естония, 
Република Кипър, Република Латвия, 
Република Литва, Република Унгария, 
Република Малта, Република Полша, 
Република Словения и Словашката 
република и промените в 
учредителните договори на 
Европейския съюз,

Or. en

Изменение 30
Zigmantas Balčytis

Съображение 2а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Като отчита, че 
преждевременното затваряне и 
произтичащото от това извеждане 
от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ 
с два 1500-мегаватови реактора тип 
RBMK, наследени от бившия 
Съветски съюз, е безпрецедентно по 
характер и представлява 
изключителна финансова тежест за 
Литва, несъизмерима с размера и 
икономическата мощ на страната, 
Протокол № 4 гласи, че 
подпомагането от Съюза по програма 
„Игналина“ ще бъде продължено без 
прекъсване и ще обхване периода след 
2006 г., за периода на следващите 
финансови перспективи. Тази 
удължена програма ще се основава на 
същите елементи и принципи, както 
през периодите 2004—2006 и 2007—
2013 година.

Or. en

Изменение 31
Zigmantas Balčytis

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното разрушаване, 
деконтаминиране, демонтиране и 
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рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

управление на операциите, свързани с 
отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци, и с цел 
осъществяване на устойчивия процес 
към окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация съгласно 
съответните планове за извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

Or. en

Изменение 32
Algirdas Saudargas

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното разрушаване, 
деконтаминиране и демонтиране и с 
цел осъществяване на устойчивия 
процес към окончателното състояние 
на извеждане от експлоатация, като в 
същото време се гарантира прилагане на 
най-високите стандарти на безопасност. 
Въз основа на наличните оценки 
завършването на работата по извеждане 
от експлоатация ще изисква значителни 
допълнителни финансови ресурси.
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Or. en

Изменение 33
Rolandas Paksas

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното разрушаване, 
деконтаминиране и демонтиране и с 
цел осъществяване на устойчивия 
процес към окончателното състояние 
на извеждане от експлоатация, като в 
същото време се гарантира прилагане на 
най-високите стандарти на безопасност. 
Въз основа на наличните оценки 
завършването на работата по извеждане 
от експлоатация ще изисква значителни 
допълнителни финансови ресурси.

Or. en

Изменение 34
Ивайло Калфин

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 

(4) В съответствие със задълженията по 
договорите за присъединяване и с 
подкрепата на помощта на Общността, 
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България, Литва и Словакия затвориха 
атомните електроцентрали и 
осъществиха значителен напредък към 
тяхното извеждане от експлоатация. 
Необходима е още работа с цел 
продължаване на напредъка по 
действителното демонтиране, докато се 
достигне необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация, като в същото време се 
гарантира прилагане на най-високите 
стандарти на безопасност. Въз основа на 
наличните оценки завършването на 
работата по извеждане от експлоатация 
ще изисква значителни допълнителни 
финансови ресурси.

България, Литва и Словакия затвориха 
атомните блокове и осъществиха 
значителен напредък към тяхното 
извеждане от експлоатация. Необходима 
е още работа с цел продължаване на
напредъка по действителното 
демонтиране, докато се достигне 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
като в същото време се гарантира 
прилагане на най-високите стандарти на 
безопасност. Въз основа на наличните 
оценки завършването на работата по 
извеждане от експлоатация ще изисква 
значителни допълнителни финансови 
ресурси.

Or. en

Изменение 35
Андрей Ковачев

Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Трябва да се отчете, че 
преждевременното затваряне и 
произтичащото от това извеждане 
от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ 
с два 1500-мегаватови реакторни 
блока, четирите блока на АЕЦ 
„Козлодуй“ с общ капацитет 
1760 MW и АЕЦ „Бохунице V1“ с два 
блока с капацитет 880 MW 
предизвика сериозна и дългосрочна 
тежест с последици за гражданите 
на трите държави в областта на 
енергетиката, финансите, 
икономиката, околната среда и 
социалната сфера. В случая с Литва 
затварянето на централата 
представлява изключителна 
финансова тежест, несъизмерима с 
размера и икономическата мощ на 
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страната.

Or. en

Изменение 36
Rolandas Paksas

Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Като отчита, че 
преждевременното затваряне и 
произтичащото от това извеждане 
от експлоатация на АЕЦ “Игналина” 
с два 1500-мегаватови реактора тип 
RBMK, наследени от бившия 
Съветски съюз, е безпрецедентно по 
характер и представлява 
изключителна финансова тежест за 
Литва, несъизмерима с размера и 
икономическата мощ на страната, 
Протокол № 4 гласи, че 
подпомагането от Съюза по програма 
„Игналина“ ще бъде продължено без 
прекъсване и ще обхване периода след 
2006 г., за периода на следващите 
финансови перспективи. Тази 
удължена програма ще се основава на 
същите елементи и принципи, както 
през периодите 2004—2006 и 2007—
2013 г.

Or. en

Изменение 37
Algirdas Saudargas

Съображение 4а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Като отчита, че извеждането 
от експлоатация на АЕЦ “Игналина” 
е от дългосрочно естество и 
представлява изключителна 
финансова тежест за Литва, 
несъизмерима с размера и 
икономическата ѝ мощ, Протокол 
№ 4 към Акта за присъединяването на 
Чешката република, Естония, Кипър, 
Латвия, Литва, Унгария, Малта, 
Полша, Словения и Словакия гласи, че 
подпомагането от Съюза по програма 
„Игналина“ ще бъде продължено без 
прекъсване и ще обхване периода след 
2006 г., за периода на следващите 
финансови перспективи. Тази 
удължена програма ще се основава на 
същите елементи и принципи, както 
през периодите 2004—2006 и 2007—
2013 г.

Or. en

Изменение 38
Андрей Ковачев

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация, без да се 
нарушава принципът, че финансовата 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 
от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Финансовата помощ от Съюза, 
установена за периода 2007—2013 г. по 
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от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
установени за периода 2007—2013 г.
Финансовата помощ от Съюза по тези 
програми ще бъде преустановена през 
2013 г.

тези програми, ще бъде преустановена 
през 2013 г.

Or. en

Изменение 39
Algirdas Saudargas

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация, без да се 
нарушава принципът, че финансовата 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 
от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
установени за периода 2007—2013 г. 
Финансовата помощ от Съюза по тези 
програми ще бъде преустановена през 
2013 г.

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 
от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
установени за периода 2007—2013 г. 
Финансовата помощ от Съюза по тези 
програми ще бъде преустановена през 
2013 г.

Or. en

Изменение 40
Zigmantas Balčytis

Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация, без да се 
нарушава принципът, че финансовата 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 
от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
установени за периода 2007—2013 г. 
Финансовата помощ от Съюза по тези 
програми ще бъде преустановена през 
2013 г.

(5) Съюзът се е ангажирал да подпомага 
България, Литва и Словакия в 
справянето с изключителната финансова 
тежест, породена от процеса на 
извеждане от експлоатация. От 
предприсъединителния период досега 
България, Литва и Словакия са 
получили значителна финансова помощ 
от Съюза, особено по програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
установени за периода 2007—2013 г. 
Финансовата помощ от Съюза по тези 
програми ще бъде преустановена през 
2013 г.

Or. en

Изменение 41
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Обръща внимание на 
заключенията на Европейската 
сметна палата1, че основният процес 
на извеждане от експлоатация в 
България, Литва и Словакия тепърва 
предстои и неговото приключване е 
изправено пред сериозен недостиг на 
средства (около 2,5 милиарда евро), и 
по-конкретно големите 
инфраструктурни проекти са 
изправени пред закъснения и 
преразходи при основния процес на 
извеждане от експлоатация, 
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разчетите на разходите са непълни, 
тъй като липсва основна информация 
относно радиоактивните отпадъци 
и/или необходимите съоръжения и 
технологии за тяхното управление, 
наблюдението на Комисията се е 
съсредоточило по-скоро върху 
изпълнението на бюджета и 
осъществяването на проектите, 
отколкото върху постигането на 
програмните цели като цяло.
__________________
1Специален доклад № 16/2011 на ЕСП 
относно финансовата помощ от ЕС 
за извеждане от експлоатация на 
ядрени реактори в България, Литва и 
Словакия.

Or. en

Изменение 42
Ивайло Калфин

Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Като има предвид, че в 
програмите за периода 2007—2013 г. 
наблюдението от страна на 
Комисията се е съсредоточило 
преимуществено върху бюджетното 
усвояване на финансовите средства и 
осъществяването на проектите, 
вместо върху степента на напредък 
за постигането на програмните цели 
като цяло.

Or. en

Изменение 43
Zigmantas Balčytis
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Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Като има предвид, че в 
програмите за периода 2007—2013 г. 
наблюдението от страна на 
Комисията се е съсредоточило главно 
върху бюджетното усвояване на 
финансовите средства и 
осъществяването на проектите, 
вместо върху степента на напредък 
за постигането на програмните цели 
като цяло.

Or. en

Изменение 44
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Отбелязва с дълбока загриженост 
заключението на Европейската 
сметна палата, че са били 
финансирани множество действия за 
смекчаване на последиците от 
предсрочното спиране на реакторите, 
но не е известно до каква степен тези 
последици са били неутрализирани; 
припомня, че голям дял от фондовете 
на ЕС бяха използвани до момента за 
енергийни проекти вместо за 
основната цел на финансовата 
помощ, а именно — извеждането от 
експлоатация на атомните 
електроцентрали; след като 
фондовете невинаги са били 
използвани за целите, за които са 
били определени, настоящият 
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регламент следва единствено да 
подкрепя програмите за извеждане от 
експлоатация и демонтиране на 
атомни електроцентрали в България, 
Литва и Словакия. 

Or. en

Изменение 45
Ивайло Калфин

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 
2020“ за сумата от 700 млн. EUR от 
общия бюджет на Европейския съюз 
за ядрена безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително 
подпомагане на извеждането от 
експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ през периода от 2014 г. до 
2017 г., както и блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ през периода 2014—2020 г.
Финансирането по тази нова 
програма следва да се предоставя на 
постепенно намаляващи траншове.

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2014—2020 г. следва да включва 
достатъчно финансово участие на 
Съюза, съответстващо на 
значителния недостиг на 
финансиране за всеки план за 
извеждане от експлоатация.

Or. en
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Изменение 46
Андрей Ковачев

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно 
намаляващи траншове.

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“,
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“, както 
и блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г.

Or. en

Изменение 47
Marian-Jean Marinescu

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
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Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове. Целта на извеждането от 
експлоатация е да продължи 
изпълнението, както е предвидено в 
плана за извеждане от експлоатация, 
с фокус върху ключовите проекти за 
извеждане от експлоатация и с цел 
постигането на окончателно 
състояние на процеса. 

Or. en

Изменение 48
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 



AM\913763BG.doc 17/88 PE496.524v01-00

BG

„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“, както 
и блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение прави опит за изясняване на причините за спиране на 
програмите за подпомагане на Словакия и Литва още през 2017 г.

Изменение 49
Zigmantas Balčytis

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 

(6) В потвърждение на 
ангажиментите на Съюза и след 
искането за допълнително финансиране 
от България, Литва и Словакия, в 
предложението на Комисията е 
въведена разпоредба за следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2014—2020 г.: „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“5 за сумата от 
700 млн. EUR от общия бюджет на 
Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
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което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

Or. en

Изменение 50
Algirdas Saudargas

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 

(6) В потвърждение на 
ангажиментите на Съюза и след 
искането за допълнително финансиране 
от България, Литва и Словакия, в 
предложението на Комисията е 
въведена разпоредба за следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода 2014—2020 г.: „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“5 за сумата от 
700 млн. EUR от общия бюджет на 
Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
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по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

Or. en

Изменение 51
Alejo Vidal-Quadras

Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В случая на Литва Протокол № 4 
гласи, че „подпомагането от Съюза по 
програма „Игналина“ ще бъде 
продължено без прекъсване и ще 
обхване периода след 2006 г.“ и добавя, 
че „общият среден размер на 
предвидените суми за удължената 
програма „Игналина“ ще бъде 
подходящо определен за периода на
следващите финансови перспективи“. 
За сметка на това, в случая на 
България, член 30 от Акта за 
присъединяване от 2005 г. се отнася 
само за периода 2007—2009 г., а в 
случая на Словакия Актът за 
присъединяване от 2003 г. се отнася 
само за периода 2004—2006 г.. 
Следователно за по-нататъшното 
финансиране на България и Словакия 
следва да се прилага член 203 от 
Договора за Евратом, докато 
Протокол № 4 служи като законово 
основание за Литва.

Or. en

Изменение 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk
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Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Размерът на средствата, 
предназначени за програмите, както и 
програмният период и 
разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
могат да бъдат преразгледани въз 
основа на резултатите от 
междинния и окончателния доклад за 
оценка, като се внимава да не бъдат 
застрашени най-високите стандарти 
за безопасност и необратимото 
състояние на извеждането от 
експлоатация съгласно съответните 
планове за извеждане от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 53
Андрей Ковачев

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация,
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране 
от държавите членки за 
завършването на извеждането от 
експлоатация. Крайната отговорност за 
ядрена безопасност остава за

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за осъществяване 
на устойчивия процес към 
окончателното състояние на
извеждане от експлоатация съгласно 
съответните най-високи стандарти 
на безопасност, приложими към
процеса на извеждане от експлоатация,
тъй като такива мерки донасят най-
голямата добавена стойност на Съюза, 
докато крайната отговорност за ядрена 
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съответните държави членки, което 
също предполага крайната 
отговорност за нейното 
финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация. Настоящият регламент 
не засяга резултатите от каквито е да 
било бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.

безопасност остава на съответните 
държави членки. Настоящият регламент 
не засяга резултатите от каквито е да 
било бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 54
Zigmantas Balčytis

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране 
от държавите членки за 
завършването на извеждането от 
експлоатация. Крайната отговорност за 
ядрена безопасност остава за 
съответните държави членки, което 
също предполага крайната 
отговорност за нейното 
финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация. Настоящият регламент 
не засяга резултатите от каквито е да 
било бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за осъществяване 
на устойчивия процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се гарантира 
прилагането на най-високите 
стандарти за безопасност, донасяйки 
по този начин най-голямата добавена 
стойност на Съюза, докато крайната 
отговорност за ядрената безопасност 
остава за съответните държави членки. 
Настоящият регламент не засяга 
резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.
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107 и 108 на Договора.

Or. en

Изменение 55
Algirdas Saudargas

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране 
от държавите членки за 
завършването на извеждането от 
експлоатация. Крайната отговорност за 
ядрена безопасност остава за 
съответните държави членки, което 
също предполага крайната 
отговорност за нейното 
финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация. Настоящият регламент 
не засяга резултатите от каквито е да 
било бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за осъществяване 
на устойчивия процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се гарантира 
прилагането на най-високите 
стандарти за безопасност, донасяйки 
по този начин най-голямата добавена 
стойност на Съюза, докато крайната 
отговорност за ядрената безопасност 
остава за съответните държави членки. 
Настоящият регламент не засяга 
резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове
107 и 108 на Договора.

Or. en

Изменение 56
Alejo Vidal-Quadras
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Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране 
от държавите членки за 
завършването на извеждането от 
експлоатация. Крайната отговорност за 
ядрена безопасност остава за 
съответните държави членки, което 
също предполага крайната отговорност 
за нейното финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация. Настоящият регламент не 
засяга резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за осъществяване 
на устойчивия процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се гарантира 
прилагането на най-високите 
стандарти за безопасност, донасяйки 
по този начин най-голямата добавена 
стойност на Съюза. Крайната 
отговорност за ядрена безопасност 
остава за съответните държави членки, 
което също предполага крайната 
отговорност за нейното финансиране, 
включително финансирането на 
извеждането от експлоатация. 
Настоящият регламент не засяга 
резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 57
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
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безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране от 
държавите членки за завършването на 
извеждането от експлоатация. 
Крайната отговорност за ядрена 
безопасност остава за съответните 
държави членки, което също предполага 
крайната отговорност за нейното 
финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация. Настоящият 
регламент не засяга резултатите от 
каквито е да било бъдещи процедури, 
свързани с държавни помощи, които 
може да бъдат предприети в 
съответствие с членове 107 и 108 на 
Договора.

единствено безпроблемното 
продължаване на извеждането от 
експлоатация и да бъде насочена към 
мерки за достигане на необратимо 
състояние в рамките на процеса на 
извеждане от експлоатация и 
демонтиране, донасяйки по този начин 
най-голямата добавена стойност на 
Съюза, докато се гарантира преходът 
към финансиране от държавите членки 
за завършването на демонтирането. 
Крайната отговорност за ядрена 
безопасност остава за съответните 
държави членки, което също предполага 
крайната отговорност за нейното 
финансиране, включително 
финансирането на извеждането от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 58
Marian-Jean Marinescu

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране от 
държавите членки за завършването на 
извеждането от експлоатация. Крайната 

(7) Помощта, обхваната от настоящия 
регламент, следва да гарантира 
безпроблемното продължаване на 
извеждането от експлоатация и да бъде 
насочена към мерки за достигане на 
необратимо състояние в рамките на 
процеса на извеждане от експлоатация, 
донасяйки по този начин най-голямата 
добавена стойност на Съюза, докато се 
гарантира преходът към финансиране от 
държавите членки за завършването на 
извеждането от експлоатация. Крайната 
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отговорност за ядрена безопасност 
остава за съответните държави членки, 
което също предполага крайната 
отговорност за нейното финансиране, 
включително финансирането на 
извеждането от експлоатация. 
Настоящият регламент не засяга 
резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.

отговорност за ядрена безопасност 
остава за съответните държави членки, 
което също предполага крайната 
отговорност за нейното финансиране, 
включително финансирането на 
извеждането от експлоатация. 
Неизпълнението на това задължение 
излага на опасност гражданите на 
Съюза. Настоящият регламент не засяга 
резултатите от каквито е да било 
бъдещи процедури, свързани с 
държавни помощи, които може да бъдат 
предприети в съответствие с членове 
107 и 108 на Договора.

Or. en

Изменение 59
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Като се има предвид, че е 
постигнат недостатъчен напредък по 
отношение на окончателното 
погребване на отработеното ядрено 
гориво и отпадъците с висока 
радиоактивност, както и по 
отношение на прекратяването на 
износа на тези отпадъци и 
повторното използване на 
отработеното ядрено гориво зад 
граница, Съюзът признава също така 
необходимостта от ускоряване на 
напредъка в това отношение чрез 
финансова помощ.

Or. en
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Изменение 60
Андрей Ковачев

Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Разходите за дейностите по 
извеждане от експлоатация, 
обхванати от настоящия регламент, 
следва да бъдат установени съгласно 
международно признатите 
стандарти за оценка на разходите по 
извеждане от експлоатация, като 
например международната 
структура за оценяване на разходите 
по извеждането от експлоатация, 
публикувана съвместно от Агенцията 
за ядрена енергетика, 
Международната агенция за атомна 
енергия и Европейската комисия.

Or. en

Изменение 61
Владко Тодоров Панайотов

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението и 
оценка на коригиращи мерки по време 
на програмата.

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението и 
оценка на коригиращи мерки по време 
на програмата. Контролът ще се 
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основава на предварително утвърдени 
от Комисията ясни и подходящи 
количествени и качествени 
показатели за изпълнение.

Or. en

Обосновка

Подходящите количествени и качествени показатели за изпълнение трябва да бъдат 
предварително известни и еднакво приложими и за трите държави членки.

Изменение 62
Marian-Jean Marinescu

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението и 
оценка на коригиращи мерки по време 
на програмата.

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението 
чрез ясни предварително поставени 
цели, които ще се проверяват 
щателно чрез приложими показатели 
за изпълнение, и оценка на коригиращи 
мерки по време на програмата.

Or. en

Изменение 63
Marian-Jean Marinescu

Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитени чрез 
прилагането на пропорционални мерки 
през целия цикъл на разходи, 
включително предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
нередности, възстановяването на 
загубени, погрешно платени или 
неправилно използвани средства и, 
където е необходимо, налагането на 
санкции.

(12) Финансовите интереси на Съюза 
следва да бъдат защитени чрез 
прилагането на пропорционални мерки 
през целия цикъл на разходи, 
включително предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
нередности, възстановяването на 
загубени, погрешно платени или 
неправилно използвани средства и, 
където е необходимо, налагането на 
санкции. Механизмът, който трябва 
да бъде приложен, следва да бъде 
подобен на този, който се използва 
при споделеното управление в 
контекста на политиката на 
сближаване.

Or. en

Изменение 64
Zigmantas Balčytis

Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За някои мерки помощта по 
програма “Игналина” може да 
достигне до 100 % от общите 
разходи. Следва да се положат всички 
усилия за продължаване на 
практиката на съвместно 
финансиране, установена с 
предприсъединителната помощ и 
помощта, предоставена през периода 
2007—2013 г. за дейностите по 
извеждане от експлоатация в Литва, 
както и за привличане на съвместно 
финансиране и от други източници, 
ако е целесъобразно.

Or. en
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Изменение 65
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
многогодишната програма за извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения 
за 2014—2020 г. („програмата“), 
постановяваща правила за прилагането 
на финансовата помощ от Съюза за 
мерки, свързани с извеждането от 
експлоатация на атомните 
електроцентрали „Козлодуй“ (блокове 
1—4; програма „Козлодуй“), 
„Игналина“ (блокове 1 и 2; програма 
„Игналина“) и „Бохунице V1“ (блокове 
1 и 2; програма „Бохунице“).

Настоящият регламент установява 
многогодишната програма за извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения 
за 2014—2020 г. („програмата“), 
постановяваща правила за прилагането 
на финансовата помощ от Съюза за 
мерки, свързани с необратимото 
извеждане от експлоатация единствено 
на атомните електроцентрали 
„Козлодуй“ (блокове 1—4; програма 
„Козлодуй“), „Игналина“ (блокове 1 и 2; 
програма „Игналина“) и „Бохунице V1“ 
(блокове 1 и 2; програма „Бохунице“).

Or. en

Изменение 66
Zigmantas Balčytis

Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
многогодишната програма за извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения 
за 2014—2020 г. („програмата“), 
постановяваща правила за прилагането
на финансовата помощ от Съюза за 
мерки, свързани с извеждането от 
експлоатация на атомните 
електроцентрали „Козлодуй“ (блокове 
1—4; програма „Козлодуй“), 
„Игналина“ (блокове 1 и 2; програма 

Настоящият регламент установява 
многогодишната програма за извеждане 
от експлоатация на ядрени съоръжения 
за 2014—2020 г. („програмата“), 
постановяваща правила за по-
нататъшното прилагане на 
финансовата помощ от Съюза за мерки, 
свързани с извеждането от експлоатация 
на атомните електроцентрали 
„Козлодуй“ (блокове 1—4; програма 
„Козлодуй“), „Игналина“ (блокове 1 и 2; 
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„Игналина“) и „Бохунице V1“ (блокове 
1 и 2; програма „Бохунице“).

програма „Игналина“) и „Бохунице V1“ 
(блокове 1 и 2; програма „Бохунице“).

Or. en

Изменение 67
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определение

Извеждането от експлоатация 
обхваща подготвителните действия 
преди окончателното спиране на 
реакторите (като например 
изработване на план за извеждане от 
експлоатация, подготвяне на 
документацията за лицензи и 
проекти за свързаната с отпадъците 
инфраструктура), както и всички 
дейности след спирането на 
реакторите, като например 
изваждане и окончателно погребване 
на отработеното ядрено гориво, 
деконтаминиране, демонтиране и/или 
разрушаване на ядрените съоръжения, 
погребване на остатъчните 
радиоактивни отпадъци и 
възстановяване на околната среда на 
контаминираната зона. Процесът на 
извеждане от експлоатация 
приключва с освобождаване на 
съоръжението от регулаторен 
контрол и радиологични ограничения.

Or. en

Обосновка

(Важно е да се знае за какво става дума. Определението за „извеждане от 
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експлоатация“ е взето от специалния доклад № 16/2011 на ЕСМ: „Финансова помощ 
от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и 
Словакия — резултати и бъдещи предизвикателства“).

Изменение 68
Gaston Franco

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация и 
Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност.

Or. fr

Изменение 69
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
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достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация и демонтиране на 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, 
като същевременно се поддържа най-
високо и най-авангардно равнище на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението и за 
опазване на околната среда.

Or. en

Изменение 70
Algirdas Saudargas

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да се 
осъществи устойчивият процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация на блокове 
1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 
на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Бохунице V1“, съгласно 
съответните планове за тяхното за
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност.

Or. en

Изменение 71
Rolandas Paksas

Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да се 
осъществи устойчивият процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация на блокове 
1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 
на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Бохунице V1“, съгласно 
съответните планове за тяхното за
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност.

Or. en

Изменение 72
Zigmantas Balčytis

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да се 
осъществи устойчивият процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация на блокове 
1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 
на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Бохунице V1“, съгласно 
съответните планове за тяхното за
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност.

Or. en

Изменение 73
Ивайло Калфин
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Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност в съответствие с 
Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение1 и с
Директива 2009/71/Евратом на 
Съвета от 25 юни 2009 година за 
установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации2.
1 ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.
2 ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18.

Or. en

Изменение 74
Андрей Ковачев

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
осъществят устойчивия процес към 
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рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

окончателните състояния на 
извеждане от експлоатация на блокове 
1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 
на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Бохунице V1“, съгласно 
съответните планове за тяхното 
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност, докато трае 
целият процес по извеждане от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 75
Alejo Vidal-Quadras

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
осъществят устойчивия процес към 
окончателното състояние на 
извеждане от експлоатация на блокове 
1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 и 2 
на АЕЦ „Игналина“ и блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Бохунице V1“, съгласно 
съответните планове за тяхното 
извеждане от експлоатация, като 
същевременно се поддържа най-високо 
равнище на безопасност в 
съответствие със 
законодателството на Съюза 
относно ядрената безопасност.

Or. en

Изменение 76
Zigmantas Balčytis
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Член 2 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на периодите на 
финансиране конкретните цели за 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“ 
са:

2. В рамките на периодите на 
финансиране основните конкретни
цели за „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“ са:

Or. en

Изменение 77
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) безопасно управление на 
отпадъците в резултат на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
подробен план за управление на 
отпадъците, което следва да се измери 
въз основа на количеството и вида на 
обработените отпадъци;

(iii) безопасно управление на 
национално равнище на отпадъците в 
резултат на извеждането от 
експлоатация, включително на 
отработеното ядрено гориво и 
отпадъците с висока 
радиоактивност, в съответствие с 
подробен национален план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на количеството 
и вида на обработените отпадъци;

Or. en

Изменение 78
Ивайло Калфин

Член 2 – параграф 2 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) безопасно управление на (iii) в съответствие с Директива 
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отпадъците в резултат на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
подробен план за управление на 
отпадъците, което следва да се измери 
въз основа на количеството и вида на 
обработените отпадъци;

2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 
2011 г. за създаване на рамка на 
Общността за отговорно и безопасно 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци1, безопасно 
управление и дългосрочно погребване
на отпадъците в резултат на 
извеждането от експлоатация в 
съответствие с подробен план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на количеството 
и вида на обработените отпадъци;
1 ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48.

Or. en

Изменение 79
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква а) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiа) определяне и установяване на 
национално хранилище за безопасно 
управление на дългосрочното 
съхраняване и окончателното 
погребване на изваденото отработено 
ядрено гориво и всякакви други 
радиоактивни отпадъци, получени 
вследствие на извеждането от 
експлоатация и демонтирането на 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“, 
което следва да се измери въз основа 
на количеството и вида на 
складираните и погребаните 
отпадъци;

Or. en
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Изменение 80
Zigmantas Balčytis

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) безопасно поддържане на 
реакторните блокове до завършване на 
изваждането на горивото, което 
следва да се измери въз основа на броя 
на регистрираните аварии;

ii) безопасно поддържане на 
реакторните блокове, което следва да се 
измери въз основа на броя на 
регистрираните аварии;

Or. en

Обосновка

Осигуряването на безопасността е важно по време на целия процес на извеждане от 
експлоатация, а не само по време на фазата на изваждане на горивото.

Изменение 81
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) извършване на демонтиране в 
турбинното отделение и други 
прилежащи сгради и безопасно 
управление на отпадъците в резултат на 
извеждането от експлоатация в 
съответствие с подробен план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на броя и вида 
на демонтираните прилежащи 
системи и количеството и вида на 
обработените отпадъци;

iii) извършване на демонтиране в 
турбинното отделение и други 
прилежащи сгради и безопасно 
управление на национално равнище на 
отпадъците в резултат на извеждането 
от експлоатация, включително на 
отработеното ядрено гориво и 
отпадъците с висока 
радиоактивност, в съответствие с 
подробен национален план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на количеството 
и вида на обработените отпадъци;

Or. en



AM\913763BG.doc 39/88 PE496.524v01-00

BG

Изменение 82
Ивайло Калфин

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) извършване на демонтиране в 
турбинното отделение и други 
прилежащи сгради и безопасно 
управление на отпадъците в резултат на 
извеждането от експлоатация в 
съответствие с подробен план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на броя и вида 
на демонтираните прилежащи системи и 
количеството и вида на обработените 
отпадъци;

iii) в съответствие с Директива 
2011/70/Евратом, извършване на 
демонтиране в турбинното отделение и 
други прилежащи сгради и безопасно 
управление и дългосрочно погребване
на отпадъците в резултат на 
извеждането от експлоатация в 
съответствие с подробен план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на броя и вида 
на демонтираните прилежащи системи и 
количеството и вида на обработените 
отпадъци;

Or. en

Изменение 83
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiа) определяне и установяване на 
национално хранилище за безопасно 
управление на дългосрочното 
съхраняване и погребването на 
изваденото отработено ядрено гориво 
и всякакви други радиоактивни 
отпадъци, получени вследствие на 
извеждането от експлоатация и 
демонтирането на блокове 1 и 2 на 
АЕЦ „Игналина“, което следва да се 
измери въз основа на количеството и 
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вида на складираните и погребаните 
отпадъци;

Or. en

Изменение 84
Zigmantas Balčytis

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiа) мерки за екологично 
усъвършенстване в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и 
мерки за модернизация на 
конвенционални производствени 
мощности, които да заменят 
производствената мощност на двата 
реактора на АЕЦ „Игналина”;

Or. en

Обосновка

Тези мерки са предвидени ясно в Протокол № 4.

Изменение 85
Zigmantas Balčytis

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iiiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiб) други мерки, които са последица 
от решението за спиране и извеждане 
от експлоатация на тази 
електроцентрала, и които 
способстват за необходимото 
преструктуриране, екологично 
усъвършенстване и модернизация на 
отраслите за енергийно 
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производство, пренос и разпределение 
в Литва, както и за повишаване на 
сигурността на енергоснабдяването и 
за подобряване на енергийната 
ефективност в Литва;

Or. en

Обосновка

Тези мерки са предвидени ясно в Протокол № 4.

Изменение 86
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iiiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiб) демонтиране на активните зони 
на реакторите, помещенията на 
реакторите и първите контури;

Or. en

Изменение 87
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) безопасно управление на 
отпадъците в резултат на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
подробен план за управление на 
отпадъците, което следва да се измери 
въз основа на количеството и вида на 
обработените отпадъци;

(iii) безопасно управление на 
национално равнище на отпадъците в 
резултат на извеждането от 
експлоатация, включително на 
отработеното ядрено гориво и 
отпадъците с висока 
радиоактивност, в съответствие с 
подробен национален план за 
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управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на количеството 
и вида на обработените отпадъци;

Or. en

Изменение 88
Ивайло Калфин

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) безопасно управление на 
отпадъците в резултат на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
подробен план за управление на 
отпадъците, което следва да се измери 
въз основа на количеството и вида на 
обработените отпадъци;

(iii) в съответствие с Директива 
2011/70/Евратом, безопасно 
управление и дългосрочно погребване 
на отпадъците в резултат на 
извеждането от експлоатация в 
съответствие с подробен план за 
управление на отпадъците, което следва 
да се измери въз основа на количеството 
и вида на обработените отпадъци;

Or. en

Изменение 89
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiа) определяне и установяване на 
национално хранилище за безопасно 
управление на дългосрочното 
съхраняване и погребването на 
изваденото отработено ядрено гориво 
и всякакви други радиоактивни 
отпадъци, получени вследствие на 
извеждането от експлоатация и 
демонтирането на блокове 1 и 2 на 
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АЕЦ „Бохунице V1“, което следва да 
се измери въз основа на количеството 
и вида на складираните и погребаните 
отпадъци;

Or. en

Изменение 90
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iiiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiiб) демонтиране на активните зони 
на реакторите, помещенията на 
реакторите и първите контури;

Or. en

Изменение 91
Андрей Ковачев

Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка от програмите за извеждане 
от експлоатация, посочени в 
параграф 2, може да включва също 
така мерки за поддържане на 
необходимото високо равнище на 
безопасност при затварянето на 
атомните електроцентрали, 
включително подпомагане по 
отношение на персонала на 
електроцентралите.

Or. en
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Изменение 92
Zigmantas Balčytis

Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Посочената в параграф 2, буква б) 
програма „Игналина“ може да 
включва също така мерки за 
поддържане на високо равнище на 
безопасност на блоковете на 
атомната електроцентрала в 
процеса на извеждане от 
експлоатация, включително 
подпомагане на персонала на 
електроцентралата.

Or. en

Обосновка

Тази формулировка произтича от член 2, параграф 4 на Протокол № 4 и отразява 
важен ангажимент на ЕС да осигурява помощ за персонала на АЕЦ „Игналина“, 
докато трае целият процес по извеждане от експлоатация.

Изменение 93
Владко Тодоров Панайотов

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ключови етапи и целеви крайни 
срокове се определят в акта, посочен в 
член 6, параграф 2.

3. Ключовите етапи, очакваните общи 
резултати, целевите крайни срокове и 
показателите за изпълнение на 
съвместната многогодишна програма 
се установяват до 31 декември 2013 г. 
и съвместните годишни работни 
програми се определят в акта, посочен в 
член 6, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Основните ключови етапи, крайни срокове и показатели за изпълнение на цялата 
програма следва да бъдат известни предварително, за да се осигурят последователни 
оптимални резултати и изпълнение.

Изменение 94
Ивайло Калфин

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
552 947 000 EUR на база сегашни цени.

Като се имат предвид загубите, 
претърпени поради ранното 
затваряне на блоковете, и за да се 
изпълнят най-високите стандарти за 
безопасност, финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2014—2020 г. включва достатъчно 
финансово участие на Съюза, 
съответстващо на значителния 
недостиг на финансиране за 
съответните планове за извеждане 
от експлоатация.

Or. en

Обосновка

В дългосрочен план прилагането на плановете за извеждане от експлоатация в 
България, Литва и Словакия се нуждаеха от допълнителни ресурси и съфинансиране, 
за да се постигне ефективно и безопасно извеждане от експлоатация. Следователно 
цялостният план за финансиране и изчисляването на пълните разходи следва да бъдат 
установени от бенефициерите и управляващите органи и да могат да се 
актуализират всяка година.

Изменение 95
Jaroslav Paška

Член 3 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
552 947 000 EUR на база сегашни цени.

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
815 947 000 EUR на база сегашни цени.

Or. en

Изменение 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
552 947 000 EUR на база сегашни цени.

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
[552 947 000] EUR на база сегашни 
цени.

Or. en

Изменение 97
Ивайло Калфин

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази сума се разпределя между 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, както следва:

заличава се

а) 208 503 000 EUR за програмата 
„Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;
б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;
в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

Or. en
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Изменение 98
Андрей Ковачев

Член 3 – параграф 1 – алинея 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 99
Zigmantas Balčytis

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 100
Algirdas Saudargas

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en
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Изменение 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) [229 629 000] EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 102
Rolandas Paksas

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) [229 629 000] EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 103
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) [229 629 000] EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се търси изясняване на причините за спиране на програмите 
за подпомагане на Литва още през 2017 г.
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Изменение 104
Alejo Vidal-Quadras

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 105
Jaroslav Paška

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

в) 377 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

Or. en

Обосновка

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before. 
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Изменение 106
Андрей Ковачев
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Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 107
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

в) [114 815 000] EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се търси изясняване на причините за спиране на програмите 
за подпомагане на Словакия още през 2017 г.

Изменение 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

в) [114 815 000] EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en
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Обосновка

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice. 
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Изменение 109
Zigmantas Balčytis

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа 
размера на отпуснатите средства, 
заделени за програмата, както и 
програмния период и разпределението 
между програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 6, до края на 2017 г. в 
рамките на междинната оценка, 
предвидена в член 8. Въз основа на 
резултатите от тази оценка размерът на 
отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмният
период и разпределението между 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, могат да бъдат 
преразгледани с цел отчитането на 
постигнатия напредък и за да се 
гарантира, че програмирането и 
разпределението на финансовите 
средства се основават на реалните 
финансови нужди и капацитета за 
усвояване.

Or. en
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Обосновка

Преразглеждането на изпълнението в рамките на една година след началото на 
програмата (действието на МФР започва през 2014 г.) е преждевременно. Протокол 
№ 4 гласи, че програмирането на заделените за програма „Игналина“ ресурси се 
основава на реалните парични финансови нужди и капацитета за усвояване.

Изменение 110
Jaroslav Paška

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
като се зачитат най-високите 
стандарти за безопасност и 
стабилния процес по извеждане от 
експлоатация и при това не се 
застрашават съответните планове 
за извеждане от експлоатация.

Or. en

Обосновка

Предлагаме да бъде добавено изречението, което представлява опит да се 
предотврати евентуално неочаквано въздействие върху цялостната процедура по 
безопасно извеждане от експлоатация.
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Изменение 111
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа
размера на отпуснатите средства, 
заделени за програмата, както и 
програмния период и разпределението 
между програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията, след като координира 
действията си с бюджетните органи 
на Съюза, по целесъобразност
преразглежда размера на отпуснатите 
средства, заделени за програмата, както 
и програмния период и разпределението 
между програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“.

Or. en

Изменение 112
Marian-Jean Marinescu

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
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Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“,
съгласно разпоредбите на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г.

Or. en

Изменение 113
Андрей Ковачев

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2017 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

Or. en

Изменение 114
Algirdas Saudargas

Член 3 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2017 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

Or. en

Изменение 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2017 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

Or. en
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Изменение 116
Ingeborg Gräßle

Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата.

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата.

Разпределението на финансовите 
средства може да обхваща и 
подготвителни дейности по 
изграждането на крайно хранилище. 
Мерките за справяне с последствията 
от затварянето и извеждането от 
експлоатация може да не попаднат в 
обхвата.

Or. de

Изменение 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата.

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, обучение, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата.

Or. ro

Изменение 118
Ивайло Калфин

Член 3 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид значителните загуби 
вследствие на преждевременното 
затваряне на блоковете, трябва да се 
положат всички усилия, в 
достатъчна степен, за продължаване 
на практиката на съвместно 
финансиране, установена с 
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предприсъединителната помощ и 
помощта, предоставена за периода 
2007—2013 г. за дейностите по 
извеждане от експлоатация и в 
трите държави членки, както и за 
привличане по целесъобразност на 
съфинансиране и от други източници.

Or. en

Изменение 119
Ingeborg Gräßle

Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разногласията в тълкуването на 
договорите и при възлагането на 
поръчки трябва да се отнасят до 
арбитражно производство. 
Получилите се в резултат закъснения 
могат да доведат до отлагане на 
плащанията и намаляване на
отпуснатите финансови средства. 
Годишен доклад по този въпрос се 
представя на Европейския парламент.

Or. de

Изменение 120
Владко Тодоров Панайотов

Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. България, Литва и 
Словакия изпълняват следните 
предварителни условия:

1. До 1 септември 2013 г. България, 
Литва и Словакия изпълняват следните 
предварителни условия:

Or. en
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Обосновка

Целта е да се предостави време на Комисията, ако е необходимо, за уточняване на 
подробностите от общата многогодишна програма и от годишната работна 
програма за 2014 г.

Изменение 121
Zigmantas Balčytis

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза; по-специално в 
областта на ядрената безопасност, 
транспонирането в националното 
законодателство на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета относно 
ядрената безопасност и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета относно 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискването за съгласуване с достиженията на правото на Съюза е 
дискриминационна разпоредба от гледна точка на засегнатите три държави, тъй 
като всички 27 държави членки трябва да зачитат правото на Съюза. Следователно 
това изискване следва да се заличи като излишно. Съответните директиви и 
съгласуването им с тях вече са споменати в позоваване 10.

Изменение 122
Rolandas Paksas

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза; по-специално в 

заличава се
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областта на ядрената безопасност, 
транспонирането в националното 
законодателство на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета относно 
ядрената безопасност и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета относно 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Or. en

Обосновка

Всички държави членки, а не само България, Литва и Словакия, трябва да зачитат 
достиженията на правото на Съюза.

Изменение 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза; по-специално в 
областта на ядрената безопасност, 
транспонирането в националното 
законодателство на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета относно 
ядрената безопасност и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета относно 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

заличава се

Or. en

Изменение 124
Alejo Vidal-Quadras

Член 4 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза; по-специално в 
областта на ядрената безопасност,
транспонирането в националното 
законодателство на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета относно 
ядрената безопасност и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета относно 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

а) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза в областта на 
ядрената безопасност, по-специално с
Директива 2009/71/Евратом на Съвета 
относно ядрената безопасност и 
Директива 2011/70/Евратом на Съвета 
относно управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

Or. en

Изменение 125
Zigmantas Balčytis

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Създаване на национална правна 
рамка за установяване на подходящи 
разпоредби за навременното събиране 
на национални финансови средства за 
безопасното завършване на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
действащите правила за държавните 
помощи.

б) Приемане и представяне на 
Комисията на стратегически 
документ за планово извеждане от 
експлоатация (стратегия за 
извеждане от експлоатация), който 
обхваща цялостната процедура по 
извеждане от експлоатация до самия 
ѝ край и установява основните 
процедури, метод на извеждане от 
експлоатация, окончателното 
състояние след извеждане от 
експлоатация и общ прогнозен разход 
(разходи, необходими за безопасното 
завършване на извеждането от 
експлоатация на ядрените реактори, 
предмет на настоящия регламент), 
основните дейности със 
съответните графици (подготовка за 
извеждане от експлоатация, 
безопасна работа, изваждане на 
горивото, управление на работните 
отпадъци и отпадъците, свързани с 
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извеждането от експлоатация, 
обеззаразяване, демонтиране), 
възможните финансови ресурси, 
финансови схеми в съответствие с 
действащите правила за държавните 
помощи.

Or. en

Изменение 126
Андрей Ковачев

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Създаване на национална правна 
рамка за установяване на подходящи 
разпоредби за навременното събиране 
на национални финансови средства за 
безопасното завършване на извеждането 
от експлоатация в съответствие с 
действащите правила за държавните 
помощи.

б) Създаване на национална рамка на 
план за финансиране, който определя 
пълните разходи и предвижданите 
източници на финансиране, 
необходими за безопасното завършване 
на извеждането от експлоатация на
ядрените реактори, включително 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, обхванати 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 127
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Създаване на национална правна
рамка за установяване на подходящи 
разпоредби за навременното събиране 
на национални финансови средства за 
безопасното завършване на извеждането 

б) Създаване на национална правна 
рамка за установяване на подходящи и 
навременни национални финансови 
средства за безопасното завършване на 
извеждането от експлоатация на 



AM\913763BG.doc 63/88 PE496.524v01-00

BG

от експлоатация в съответствие с 
действащите правила за държавните 
помощи.

ядрените електроцентрали, 
включително радиоактивните 
отпадъци и облъчените горивни 
елементи, в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“ и действащите 
правила за държавните помощи.

Or. en

Изменение 128
Zigmantas Balčytis

Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация.

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация за периода 2014—
2020 г., който установява основните 
цели и задачи, разбити до равнището 
на дейностите по извеждане от 
експлоатация, очаквания брой 
проекти, графика, разходната 
структура и дяловото разпределение 
на съфинансирането. Планът се 
изготвя в съответствие с 
международно признат стандарт за 
оценка на разходите по извеждане от 
експлоатация.

Or. en

Обосновка

Тъй като проекторегламентът обхваща периода на МФР, документът за планиране 
следва да включва същия период от време. Освен това съгласно международната 
практика, плановете за извеждане от експлоатация следва периодично да се 
преразглеждат.

Изменение 129
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
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Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация.

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация, включително 
конкретни ключови етапи и доказани 
гранични условия за добавена 
стойност за Съюза, което води до 
навременен реален физически 
напредък по изваждането на горивото 
и извеждането от експлоатация и 
гарантирането на това, че 
затварянето е необратимо.

Or. en

Изменение 130
Marian-Jean Marinescu

Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация.

в) Предаване на Комисията на 
преработен солиден и пълен подробен 
план за извеждане от експлоатация, 
включително цялостна оценка на 
разходите, както и ясни насоки за 
националното съфинансиране и на 
начина за набавяне на националното 
финансиране в дългосрочен план.

Or. en

Изменение 131
Андрей Ковачев

Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза 
до задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1. Ако има обосновано 
становище от Комисията във връзка 
с нарушение поради неспазване на 
условията от параграф 1, буква а) или 
ако условията от параграф 1, буква б) 
или параграф 1, буква в) не са 
задоволителни, то решението за 
преустановяване на цялата 
финансова помощ от Съюза може да се 
вземе в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2. Едно такова решение би 
намерило отражение при приемането 
на годишната работна програма за 
2014 г. Размерът на преустановеното 
подпомагане се определя съгласно 
критериите, изложени в действието 
по член 6, параграф 2.

Or. en

Изменение 132
Zigmantas Balčytis

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6. Ако 
има обосновано становище от 
Комисията, че изпълнението на 
условията от параграф 1, буква б) или 
параграф 1, буква в) не е 
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задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

задоволително, решението за 
преустановяване на цялата или част от 
финансовата помощ на Съюза се взема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Решението за преустановяване на подпомагането не следва да се извършва 
едностранно от Комисията. Държавите членки също трябва да бъдат включени.

Изменение 133
Silvia-Adriana Ţicău

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6,
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 
задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6,
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 
задоволително изпълнение на 
предварителните условия, при условие 
че подобно преустановяване не 
застрашава сигурността на 
атомните електроцентрали, 
посочени в член 1.

Or. ro

Изменение 134
Владко Тодоров Панайотов
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Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6, 
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 
задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя общата многогодишна 
програма и общата годишна работна 
програма за 2014 г., както е посочено в 
член 6, параграф 1. Тя може да реши, 
при приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 
задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменение 2.

Изменение 135
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6,
параграф 1. Тя може да реши, при 
приемане на годишната работна 
програма, да преустанови цялата или 
част от финансовата помощ от Съюза до 
задоволително изпълнение на 
предварителните условия.

2. Комисията оценява предоставената 
информация относно изпълнението на 
предварителните условия, докато 
изготвя годишната работна програма за 
2014 г., както е посочено в член 6,
параграф 1. Тя решава, при приемане на 
годишната работна програма, да 
преустанови цялата или част от 
финансовата помощ от Съюза до пълно
изпълнение на предварителните 
условия.

Or. en
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Изменение 136
Андрей Ковачев

Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Годишни работни програми

1. В началото на всяка година през 
периода 2013—2020 г. Комисията 
приема една обща годишна работна 
програма за програмите „Козлодуй“, 
„Бохунице“ и „Игналина“, в която 
съответно се посочват целите, 
очакваните резултати, свързаните 
показатели за изпълнение и графика 
за усвояването на средствата в 
рамките на всеки годишен финансов 
ангажимент. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2.
2. В края на всяка година от периода 
2014—2020 г. Комисията изготвя 
доклад за напредъка по изпълнението 
на свършената през предходните 
години работа. Този доклад се 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета и служи за основа на 
приемането на следващата обща 
годишна програма.

Or. en

Изменение 137
Андрей Ковачев

Член 6 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишни работни програми и 
процедури за изпълнение

Процедури за изпълнение

Or. en

Изменение 138
Андрей Ковачев

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема една обща 
годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която се посочват 
целите, очакваните резултати, 
свързаните показатели и графика за 
усвояването на средствата в рамките 
на всеки годишен финансов 
ангажимент.

заличава се

Or. en

Изменение 139
Владко Тодоров Панайотов

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема една обща 
годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която се посочват целите, 
очакваните резултати, свързаните 
показатели и графика за усвояването на 
средствата в рамките на всеки годишен 
финансов ангажимент.

1. В края на всяка година от периода 
2013—2020 г. Комисията приема една 
обща годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която съответно се 
посочват целите, очакваните резултати, 
свързаните показатели за изпълнение и 
графика за усвояването на средствата в 
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рамките на всеки годишен финансов 
ангажимент. Приемането на 
следващата годишна работна 
програма ще се основава на доклад за 
оценка на изпълнението на общата 
годишна работна програма за 
предходната година.

Or. en

Обосновка

Това гарантира условия за последователност във вече извършваната дейност с 
помощта на финансиране за периода до 2013 г., включително.

Изменение 140
Silvia-Adriana Ţicău

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема една обща 
годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която се посочват целите, 
очакваните резултати, свързаните 
показатели и графика за усвояването на 
средствата в рамките на всеки годишен 
финансов ангажимент.

1. Въз основа на информацията, 
получена от държавите членки, 
Комисията приема една обща годишна 
работна програма за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
в която се посочват целите, очакваните 
резултати, свързаните показатели и 
графика за усвояването на средствата в 
рамките на всеки годишен финансов 
ангажимент.

Or. ro

Изменение 141
Zigmantas Balčytis

Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема една обща
годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която се посочват целите, 
очакваните резултати, свързаните 
показатели и графика за усвояването на 
средствата в рамките на всеки годишен 
финансов ангажимент.

1. Комисията приема отделни годишни 
работни програми за програмите
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“, 
в която се посочват целите, очакваните 
резултати, свързаните показатели и 
графика за усвояването на средствата в 
рамките на всеки годишен финансов 
ангажимент.

Or. en

Изменение 142
Андрей Ковачев

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати,
дейностите и съответните показатели 
на изпълнението за програмите
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на програмата.
Тези актове за изпълнение се приемат
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2. В акта, установяващ 
процедурите за изпълнение, също се 
определят по-подробно целите,
очакваните резултати, ключовите 
етапи, целевите крайни срокове, 
както и съответните показатели на 
изпълнението за програмите „Козлодуй“ 
и „Бохунице“. Той съдържа 
преработените подробни планове за 
извеждане от експлоатация, посочени в
член 4, параграф 1, буква в), които 
служат като основа за наблюдението на 
напредъка и навременното постигане на 
очакваните резултати.

Or. en
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Изменение 143
Zigmantas Balčytis

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на
програмата. В акта, установяващ 
процедурите за изпълнение, също се 
определят по-подробно очакваните 
резултати, дейностите и съответните 
показатели на изпълнението за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и
„Бохунице“. Той ще съдържа 
преработените подробни планове за 
извеждане от експлоатация, предвидени 
в член 4, параграф 1, буква в), които 
служат като основа за наблюдението на 
напредъка и навременното постигане на 
очакваните резултати.

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на
програмите. В акта, установяващ 
процедурите за изпълнение, също се 
определят по-подробно очакваните 
резултати, дейностите и съответните 
показатели на изпълнението за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и
„Бохунице“. Той ще съдържа 
преработените подробни планове за 
извеждане от експлоатация, предвидени 
в член 4, параграф 1, буква в), които 
служат като основа за наблюдението на 
напредъка и навременното постигане на 
очакваните резултати.

Or. en

Изменение 144
Владко Тодоров Панайотов

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати, 
дейностите и съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 

2. Комисията приема, не по-късно от 1 
юни 2014 г., подробни процедури за 
изпълнение за периода на програмата. В 
акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните общи и
конкретни ключови етапи и
резултати, дейностите, съответните 
показатели на изпълнението и 
крайните срокове за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
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експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

Or. en

Обосновка

Това ще гарантира условия за последователност във вече подетата дейност с 
помощта на финансиране за периода до 2013 г. включително. Държавите членки ще 
знаят кои са показателите за изпълнение, които ще се прилагат за оценката на 
техния напредък.

Изменение 145
Zigmantas Balčytis

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на 
програмата. В акта, установяващ 
процедурите за изпълнение, също се 
определят по-подробно очакваните 
резултати, дейностите и съответните 
показатели на изпълнението за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“. Той ще съдържа 
преработените подробни планове за 
извеждане от експлоатация, предвидени 
в член 4, параграф 1, буква в), които 
служат като основа за наблюдението на 
напредъка и навременното постигане на 
очакваните резултати.

2. Посредством актове за изпълнение
Комисията приема, не по-късно от 
31 декември 2014 г., подробни 
процедури за изпълнение за периода на 
програмите, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 9, параграф 2. В акта, 
установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати, 
дейностите и съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.
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Or. en

Изменение 146
Silvia-Adriana Ţicău

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати, 
дейностите и съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2013 г., подробни процедури 
за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати, 
дейностите и съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

Or. ro

Изменение 147
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията гарантира 
изпълнението на настоящия 
регламент и представя годишен 
доклад за напредъка относно 
изпълнението на общите годишни 
работни програми на Европейския 
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парламент и на Съвета, както е 
посочено в параграф 1. Тя провежда 
междинна оценка, както е предвидено 
в член 8, параграф 1.

Or. en

Изменение 148
Андрей Ковачев

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишните работни програми и 
актовете, установяващи процедурите 
за изпълнение, посочени в параграфи 1 
и 2, се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 9, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 149
Zigmantas Balčytis

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Междинна оценка

Or. en

Изменение 150
Андрей Ковачев

Член 8 – заглавие



PE496.524v01-00 76/88 AM\913763BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Междинна оценка

Or. en

Изменение 151
Ивайло Калфин

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията, в тясно сътрудничество с 
бенефициерите, изготвя междинен
доклад за оценка относно постигането 
на целите за всички мерки (на равнище 
резултати и въздействия), 
ефективността на използването на 
средствата и тяхната европейска 
добавена стойност с оглед вземането на 
решение за изменение или прекратяване 
на мерките. Въз основа на 
резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа 
целесъобразността на отпуснатите 
средства, заделени за програмата и 
разпределението им между 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели. В нея се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en
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Изменение 152
Андрей Ковачев

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и 
външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на 
всички цели. В нея се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията, в тясно сътрудничество с 
бенефициерите и държавите членки,
изготвя междинен доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката
освен това се разглеждат възможността 
за изменение на конкретните цели и 
подробните процедури за изпълнение.

Or. en

Изменение 153
Alejo Vidal-Quadras

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 

1. В края на 2015 г., в случая на 
Словакия, и през 2017 г., в случая на 
България и Литва, Комисията изготвя 
междинен доклад за оценка относно 
постигането на целите за всички мерки 
(на равнище резултати и въздействия), 
ефективността на използването на 
средствата и тяхната европейска 
добавена стойност с оглед вземането на 
решение за изменение или прекратяване 
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за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

на мерките. В оценката освен това се 
разглеждат възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 154
Marian-Jean Marinescu

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение, в рамките на 
разпоредбите на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г., за изменение или прекратяване 
на мерките. В оценката освен това се 
разглеждат възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията изготвя междинен доклад за 
оценка относно постигането на целите 
за всички мерки (на равнище резултати 
и въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
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на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 157
Rolandas Paksas

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 158
Jaroslav Paška

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
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въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 159
Algirdas Saudargas

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2017 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 160
Zigmantas Balčytis
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Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя междинен доклад за 
оценка относно постигането на целите 
за всички мерки (на равнище резултати 
и въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Обосновка

Оценката на резултатите едва година след началото на новия многогодишен 
финансов период би се случила твърде рано, за да се оценят реалните въздействия от 
програмата. Ето защо се предлага 2017 г. (в средата на многогодишната финансова 
рамка за периода 2014-2020 г.).

Изменение 161
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя междинен доклад за 
оценка относно постигането на целите 
за всички мерки (на равнище резултати 
и въздействия), ефективността на 
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използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. В оценката 
освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 162
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не по-късно от 31 декември 2018 г. 
Комисията провежда втори 
междинен доклад за оценка въз основа 
на същите критерии, посочени в 
параграф 1. Във втория междинен 
доклад за оценка се проверява и 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация. 
Въз основа на доклада Комисията 
представя по целесъобразност 
предложения за продължаване на 
програмата след 2020 г. 

Or. en

Изменение 163
Андрей Ковачев

Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. 
В последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

заличава се

Or. en

Изменение 164
Zigmantas Balčytis

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмите и тяхното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

Or. en

Изменение 165
Jaroslav Paška

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки бенефициери. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
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програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

Or. en

Обосновка

С цел ефективност и облекчаване на административната тежест предлагаме 
последващата оценка да се извърши в тясно сътрудничество само с държавите 
членки бенефициери, т.е. от Комисията и бенефициерите. Сътрудничеството с 
всички държави членки се гарантира в рамките на цялостната процедура по 
одобрение за всички проекти. Резултатите от оценката ще се представят публично и 
заключенията от тези оценки се свеждат до знанието на Европейския парламент и 
Съвета, където участват всички държави членки.

Изменение 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки бенефициери. В 
последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

Or. en

Изменение 167
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В оценките се взема предвид 
напредъкът спрямо показателите за 

3. В оценките се взема предвид 
напредъкът спрямо показателите за 
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изпълнение, както е посочено в член 2, 
параграф 2.

изпълнение, както е посочено в член 2, 
параграф 2, и спрямо способността на 
България, Литва и Словакия да 
финансират самостоятелно 
извеждането от експлоатация, 
включително на радиоактивните 
отпадъци и облъчените горивни 
елементи, на АЕЦ, както е посочено в 
член 4, параграф 1, буква б), най-късно 
след 2020 г.

Or. en

Изменение 168
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията представя заключенията 
от тези оценки на Европейския 
парламент и на Съвета.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 169
Ивайло Калфин

Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Окончателна оценка за периода
2014—2020 г.
1. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
бенефициерите. В последващата 
оценка се проверява ефективността и 
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ефикасността на програмата и 
нейното въздействие върху 
извеждането от експлоатация.
2. Не по-късно от 31 декември 2020 г. 
Комисията изготвя в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
и бенефициерите доклад за 
окончателна оценка относно 
ефективността и ефикасността на 
програмата, както и ефективността 
на финансираните мерки по 
отношение на въздействието, 
използването на ресурсите и 
добавената стойност за Съюза.
3. В окончателната оценка се взема 
предвид напредъкът спрямо 
показателите за изпълнение, както е 
посочено в член 2, параграф 2.
4. Комисията представя 
заключенията от тази оценка на 
Европейския парламент и на Съвета.
5. Комисията ще вземе предвид 
различните експертизи и стратегии 
за извеждане от експлоатация, 
използвани от тези държави членки, 
за да проучи възможни пътища за 
хармонизиране на подходите за 
извеждане от експлоатация в Съюза, 
за да се гарантира навременното 
събиране на необходимите познания с 
цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
ядрената промишленост на Съюза в 
тази област.

Or. en

Изменение 170
Zigmantas Balčytis

Член 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Окончателна оценка

Не по-късно от 31 декември 2020 г. 
Комисията изготвя в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
и бенефициерите доклад за 
окончателна оценка относно 
ефективността и ефикасността на 
програмата, както и ефективността 
на финансираните мерки по 
отношение на въздействието, 
използването на ресурсите и 
добавената стойност за Съюза. В 
случая с Литва докладът за оценка 
установява от какво допълнително 
финансово подпомагане се нуждае 
Литва до окончателното извеждане 
от експлоатация, което се предвижда 
да се случи до края на 2029 г.

Or. en


