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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от 
Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ -
Програма „Козлодуй“
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0581),

– като взе предвид член 30 от Акта относно условията за присъединяване на 
Република България и Румъния и измененията на Договорите, въз основа на които е 
създаден Европейският съюз, по отношение на реактори 1–4 от АЕЦ „Козлодуй“ в 
България,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския 
парламент, озаглавено „Атомна сигурност в рамките на Европейския съюз“ 
(COM(2002)0605),

– като взе предвид член 203 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0289/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по бюджети и на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2010),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно 
член 106а от Договора за Евратом и член 293, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз;

3. призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Предсрочното затваряне на 
блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ 
поради съображения за безопасност 
следва да се демонстрира чрез 
възможно най-бързо пренасяне на 
отработеното ядрено гориво от 
съоръженията за съхранение на 
отработено гориво на двата блока във 
външно временно хранилище.

Or. de

Обосновка

С цел защита на хората и околната среда извеждането от експлоатация трябва да 
бъде необратимо. Мерките, с които това се гарантира окончателно също така в 
технически план (например, демонтиране на съоръжения за безопасност или 
строителни мерки), са възможни едва след отстраняването на цялото отработено 
гориво от реакторите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът признава също и 
необходимостта от финансова 
помощ, за да се продължи със 
смекчаващите мерки в енергийния 
сектор, като се има предвид
големината на загубените мощности 
поради затварянето на ядрените 
блокове и влиянието на тази загуба 
върху сигурността на доставките в 
региона.

(6) Като се има предвид, че в България 
не е постигнат напредък по 
отношение на погребването на 
отработеното ядрено гориво и 
отпадъците с висока 
радиоактивност, както и по 
отношение на прекратяването на 
повторното използване на 
отработеното ядрено гориво от 
България в Русия, Съюзът счита също
така, че е необходимо да се ускори 
напредъкът в това отношение чрез
финансова помощ.
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Or. de

Обосновка

Енергийните проекти в България вече са получили подкрепа в размер на повече от 259 
милиона евро. Дори след извеждането от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ електроснабдяването беше осигурено. Следователно не е необходима 
замяна на производствените мощности с цел поддържане на сигурността на 
доставките. Допълнителното финансиране би нарушило конкуренцията и би било за 
сметка на други държави, или съответно производители. Това не е допустимо 
съгласно правото на ЕС. От друга страна, от съображения за безопасност е 
необходимо да се подпомогне България в усилията й за погребване на отработеното 
ядрено гориво.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Финансовите средства в размер 
на 180 милиона евро служат за 
подпомагане на следните проекти: (1)
управление на проекти и техническа 
помощ, спомагащи за 
осъществяването на програмата за 
извеждане от експлоатация; (2)
осигуряване на заплати за 715 
експерти от АЕЦ „Козлодуй“ 
(експлоатация, поддръжка, 
техническа помощ, управление на 
проекти) на обекта в Козлодуй, 
работещи по извеждането от 
експлоатация на блокове 1–4; (3)
принос към изграждането на 
национално съоръжение за погребване 
на радиоактивни отпадъци, което е 
от първостепенна важност за 
осъществяването на програмата за 
извеждане от експлоатация; (4)
инфраструктура на обекта и 
обработка на демонтажните 
отпадъци, включително 
допълнителна отпусната сума за 
проекти, за които тръжната 
процедура вече е започнала. 
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Предвиденото в проект 4 укрепване на 
инфраструктурата на обекта може 
да включва само мерки по отношение 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1–4. Останалите финансови 
средства в размер на 120 милиона евро 
служат за подпомагане на 
директното погребване на ядрено 
гориво и за по-бързото изграждане на  
мощности за сухо съхранение във 
временно хранилище, което е 
необходимо до момента на погребване 
на горивото.

Or. de

Обосновка

С цел да се използват ефективно финансовите средства за изпълняване на по-високи 
изисквания за безопасност при извеждането от експлоатация, е целесъобразно 
подпомаганите дейности да се определят точно. Преди всичко мерките във връзка с 
инфраструктурата на обекта „Козлодуй“ не могат да се използват за експлоатация 
на блокове 5 и 6. В противен случай средствата на ЕС биха се използвали за други цели 
и биха предизвикали неблагоприятно конкурентно положение за други производители 
на електроенергия. Конкретните мерки за временно съхранение и погребване на 
отработеното ядрено гориво ще се определят в кратък срок от българското 
правителство и Комисията.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до деформиране на 
конкуренцията по отношение на 
дружествата за доставка на енергия на 
енергийния пазар на Европейския съюз. 
Тези кредити следва да се използват 
също и за финансиране на мерки за 
компенсиране на загубата на 
производствени мощности съгласно 
достиженията на 

(8) Кредитите от общия бюджет на 
Европейския съюз, предназначени за 
извеждане от експлоатация, следва да не 
водят до нарушаване на конкуренцията 
по отношение на дружествата за 
доставка на енергия на енергийния 
пазар на Европейския съюз.
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законодателството на Общността.

Or. de

Обосновка

Не се предоставя подпомагане за смекчаващите мерки в енергийния сектор.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ и 
последствията от тяхното 
затваряне за България (наричана по-
долу програма „Козлодуй“).

Настоящият регламент установява 
програмата, с която се определят 
подробните правила за осъществяване 
на финансовата помощ от Общността, 
свързана с извеждането от експлоатация 
на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“, 
включително погребването на всички 
съответни радиоактивни вещества 
(наричана по-долу програма 
„Козлодуй“).

Or. de

Обосновка

Вместо да се подпомагат смекчаващите мерки в енергийния сектор, се предоставят 
финансови средства за по-бързо постигане на безопасното погребване на 
отработеното ядрено гориво.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“, мерки за привеждане в 

Финансовият принос на Общността към 
програма „Козлодуй“ се отпуска за 
целите на предоставяне на финансова 
подкрепа за мерки, свързани с 
извеждането от експлоатация на АЕЦ 
„Koзлодуй“ и с необходимото 
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съответствие с достиженията на 
правото на ЕС в областта на 
околната среда и за модернизиране на 
конвенционалните производствени 
мощности, които да заместят 
производствените мощности на 
четирите реактора в АЕЦ 
„Козлодуй“, както и други мерки, 
произтичащи от решението за 
закриване и извеждане от 
експлоатация на тази централа и 
допринасящи за необходимото 
реструктуриране, подобряване на 
околната среда и модернизиране на 
секторите на производството, 
преноса и разпределението на 
електроенергия в България, както и за 
повишаване на сигурността на 
доставките и енергийната 
ефективност в България.

разработване на концепция за 
погребване на отработеното ядрено 
гориво, както и с търсенето, 
определянето и проучването на 
местонахождението за погребване на 
горивото.

Or. de

Обосновка

Подкрепят се само проектите (1) до (4) в глава 5.1.1 от обяснителния меморандум на 
предложението на Комисията, както и необходимите мерки и постижимият в 
кратки срокове напредък към директно погребване на отработеното ядрено гориво.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Служителите на Комисията и 
упълномощените от нея външни лица 
имат съответното право на достъп, по-
конкретно до служебните помещения на 
бенефициера и до цялата информация, 
включително информацията в 
електронен вид, необходима за 
осъществяването на този вид одити.

2. Служителите на Комисията и 
упълномощените от нея външни лица 
имат съответното право на достъп, по-
конкретно до служебните помещения на 
бенефициера и до цялата информация, 
включително информацията в 
електронен вид, необходима за 
осъществяването на този вид одити. 
Одитът включва също така 
проучване на етапа на одобрение на 
извеждането от експлоатация.
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Or. de

Обосновка

Настоящето изменение има за цел да гарантира своевременното използване на 
средствата и по-добро осъществяване на контрол на целевата им употреба.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В процеса на присъединяване на държавите от средна и източна Европа използването 
на атомната енергия и управлението на радиоактивните отпадъци в тези държави се 
превърна в тема в Европейския Съюз. Обективно по-ниските стандарти на сигурност в 
новоприсъединилите се държави дадоха повод за оказване на влияние и за 
предоставяне на финансова подкрепа за повишаване на защитата на хората и околната 
среда.  
В областта на извеждането от експлоатация на атомни съоръжения тези държави 
започнаха в повечето случаи едва след присъединяването си да въвеждат правни и 
технически правила за извеждане от експлоатация на съоръженията. Капацитетите за 
управление на отпадъците, получени в резултат на извеждането от експлоатация, все 
още са ограничени.

В някои от присъединилите се държави все още не съществува решение, дали 
отработеното ядрено гориво ще бъде преработвано или веднага геологично погребано.1
В съответните държави този факт оказва влияние върху настойчивостта, с която се 
преследва целта за постигане на напредък по отношение на погребването на отпадъци, 
най-вече на високо активни отпадъци и отработено ядрено гориво. Това важи особено 
за България. Също така в тези държави няма задължителни планове за управлението на 
ниско и средно активни дългоживеещи отпадъци.
Съгласно настоящата стратегия отработеното гориво от Република България се 
преработва преди всичко в Русия.2 По този начин основната тежест за хората и 
околната среда, свързана с управлението на най-опасния продукт от използването на 
атомната енергия, се прехвърля в държава, която не е членка на ЕС.  Преработването на 
отпадъци крие от една страна много високи рискове по отношение на сигурността 
(много високо радиоактивно излъчване в нормален работен режим и потенциална 
опасност от тежки аварии), а от друга страна съдържа голямата опасност от 
разпространение и съответно използване на атомната енергия за военни цели. По 
отношение на отработеното гориво преработването е неприемливо като начин за 
отстраняване на радиоактивни отпадъци.
По-горе описаните недостатъци засягат и интереси на Европейския съюз по отношение 
на сигурността. Ето защо от голямо значение е в държавите от средна и източна Европа 
бързо да се постигне напредък за погребване на отработеното ядрено гориво и високо 
активните отпадъци.
Предложението за регламент, внесено от Комисията с СOM(2009)0581, цели да осигури 
финансовата помощ за извеждане от експлоатация на реактори 1-4 на атомната 
електроцентрала „Козлодуй“ в България, както и за управление на радиоактивните 
вещества, получени в резултат на извеждането от експлоатация.
Комисията обосновава предложението си с факта, че в Република България по 

                                               
1 СОМ(2008)0542, окончателен
2 Република България: Трети национален доклад за изпълнение на задълженията по Единната конвенция 
за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни 
отпадъци, София, септември 2008 г.
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исторически причини не съществуват достатъчно заделени средства за покриване на 
разходите за демонтаж на реакторите, както и с ангажиментите, поети при 
присъединяването, относно предсрочното затваряне на реакторите 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй“.

Докладчикът е съгласен с тази обосновка и подчертава, че разпоредбите на Акта за 
присъединяване относно извеждането от експлоатация на реакторите 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ трябва да се спазват от двете страни. Възможните последствия, посочени от 
Комисията в случай на неизплащане на финансовата помощ от ЕС, като намаляване на 
сигурността на място и въвеждане отново в експлоатация на блокове 3 и 4, трябва да 
бъдат предотвратени.

База за вземане на решението за извеждане от експлоатация на реактори 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй“ е международно признатият факт, че реакторите от тип ВВЕР 440/230 
показват сериозни недостатъци по отношение на концепцията и сигурността, които не 
могат да бъдат отстранени ефикасно и на подходяща цена. Комисията установи, че 
реакторните блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ „при реални условия не могат да 
постигнат високо ниво на сигурност“ и констатира необходимостта, те да бъдат 
затворени през 2002 г.,1 която потвърди още веднъж през 2009 г.2  Докладчикът 
подкрепя това становище, но посочва освен това, че нивото на сигурност е особено 
недостатъчно при този вид реактор, но то е ограничено и при всички други видове 
реактори и че за нито един вид реактор, както и в никоя държава не може да се изключи 
възможността от тежки аварии. 
Блоковете 1и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ бяха изведени от експлоатация в края на 2002 г., а 
блоковете 3 и 4 – в края на 2006 т. В двата блока, затворени през 2002 г., мерките за 
извеждане от експлоатация могат да бъдат продължени без прекъсване за извършване 
на незабавен демонтаж. В блокове 3и 4 мерки за извеждане от експлоатация са 
възможни само в ограничена степен, тъй като в съоръженията за съхранение все още се 
намира отработено гориво. За да се повиши сигурността на съоръжението и за да се 
попречи на въвеждането отново в експлоатация на тези два блока, отработеното гориво 
трябва да бъде прехвърлено във възможно най-кратък срок във външно временно 
хранилище и да се започне незабавно с демонтажа.

Финансовите средства, необходими за извеждане от експлоатация на реактори 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй“ ще възлизат на 1800 милиона евро, като в тази сума се включва 
отстраняването на отпадъците и временното съхранение на отработеното гориво.3 Тази 
приблизителна стойност е сравнима например с разходите за две съоръжения с два 
блока със същия вид реактор в Грайфсвалд, ФРГ. От разходите, определени за 
Грайфсвалд, може да се съди, че за 4 реактора - като се вземат предвид отчасти по-
други рамкови условия - са необходими 1780 мил. евро.4

Правителството на Република България поиска първоначално финансиране в размер на 
202 милиона евро за следващия етап на извеждането от експлоатация на четирите 
блока. Предложените от Комисията финансови средства за извеждане от експлоатация 
                                               
1 СОМ(2002)0605, окончателен
2 SEC(2009) 1431
3 Отговори на Комисията от 25.01.2010 г. на въпроси на докладчик Rebecca Harms (член на ЕП)
4 Германска федерална служба за радиационна защита: Проучване на възможности за спестяване на 
средства при извеждането от употреба и демонтажа на германски ядрени съоръжения, проект O2 S 
7778, по поръчка на германското Федерално министерство на образованието и науката
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възлизат за периода от 2010 до 2013 г. на 180 милиона евро. Международната 
общественост (главно ЕС) предостави до 2006 г. финансови с редства в размер на 340 
милиона евро (по програмата ФАР), от 2007 до 2008 г. 253 милиона евро (ЕБВР) и за 
2009 г. 89,5 милиона евро. Общо помощта, предоставена за извеждане от експлоатация 
ще възлиза на около 860 милиона евро.  Въпреки че делът от средствата до 2006 г. и за 
2009 г. понастоящем не е точно известен, може да се предполага, че разходите, които 
ще възникват до 2013 г. за извеждането от експлоатация и за управлението на 
радиоактивните отпадъци, както и за предвиденото временно съхранение на отработено 
ядрено гориво, са до голяма степен покрити.
Като се вземе предвид собственият дял, който трябва да предостави Република 
България, то финансовите средства в размер на 180 милиона евро, предложени от 
Европейската комисия за по-нататъшното извеждане от експлоатация, може да бъдат 
счетени за адекватни.
Горепосочените необходими финансови средства в размер на 1 800 милиона евро не 
включват разходите, а предложената от Комисията финансова помощ в размер на 300 
мил. евро не включва проект за погребване на отработеното гориво.  Приетата 
понастоящем в България стратегия за преработка извън Европейския съюз е 
неприемлива, както вече беше описано по-горе, по причини, свързани с безопасността и 
сигурността. В третия доклад по Единната конвенция като причини за вземане на 
решение за преработване вместо погребване, се посочват липсата на достатъчно 
средства от фонда и стремежът да се избегне налагането на непосилно бреме върху 
бъдещите поколения.

Аргументът за необременяване на бъдещи поколения е неразбираем. При преработката 
на радиоактивните отпадъци нито едно от веществата, получени в резултат на 
използването на атомната енергия, не се унищожава, т.е. остава за бъдещите поколения.
Липсващите средства от фонда би трябвало да се предоставят от ЕС с цел възможно 
най-бързо приключване на преработката на отпадъците. Нови договори за преработка 
следва да не се сключват и да се провери прекратяването на вече съществуващи 
договори. По данни на Комисията1 с вече разрешените финансови средства е 
финансирано изграждането на временното хранилище, както и закупуването на 
CONSTOR за цялото отработено гориво от блокове 1-4.  От бюджетните средства в 
размер на 120 милиона евро, предоставени за управление на отработеното ядрено 
гориво до 2013 г. следва да се финансират мерки за ускоряване на предоставянето на 
разположение на цялостния капацитет на временното хранилище и за бързо 
провеждане на процедурата за избор на площадка за погребване, както и мерки за 
установяване на геологичната пригоденост.

Предложението на Комисията за регламент за финансова помощ в рамките на 
програмата „Козлодуй“ съдъжа и подпомагането на енергийни проекти. Това се 
отхвърля от докладчика. 
Република България получи вече от ЕБВР до 2009 г. финансова помощ за енергийни 
проекти в размер на повече от 259 милиона евро. По данни на Комисията става въпрос 
главно за подобряване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми 

                                               
1 Допълнителни отговори на Комисията от 02.02.2010 г. на въпроси на докладчик Rebecca Harms (член на 
ЕП)
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енергийни източници.1Това даде възможност на България да изгражда производствени 
мощности за производство на електроенергия с намалени емисии на СО2 и като цяло по 
начин, съобразен с околната среда.  България обаче от своя страна взе решение да 
разшири капацитета си за производство на електроенергия чрез използване на атомната 
енергия. Това и същевременното прекратяване на употребата на въглища, може в 
ограничена степен да допринесе за намаляване на емисиите от СО2, представлява обаче 
повишено излагане на хората и околната среда на радиоактивно излъчване, както и 
повишаване на рисковете по отношение на сигурността поради потенциална опасност 
от аварии. Тъй като всяко евро, инвестирано в енергийната ефективност намалява 
много по-бързо многократно повече емисии на парникови газове, отколкото всяко евро, 
инвестирано в изграждането на атомната енергия, придържането към атомната 
стратегия де факто води до повече емисии в сравнение с други стратегии. 

Блокове 1 и 2 бяха спряни още преди 8 години, а изключването на блокове 3 и 4 
последва преди повече от 3 години, само 5 години преди предвидения срок. За 
планиране и осъществяване на заместващи мощности времето беше достатъчно, а също 
така и средствата бяха достатъчни благодарение на финансовата помощ, предоставена 
от ЕБВР. Допълнително финансиране би нарушило конкуренцията и би било за сметка  
на други държави или съответно производители. Това не е допустимо съгласно правото 
на ЕС.
Електроснабдяването в България през годините от 2007 насам (след извеждането от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“) беше осигурено без проблеми. 2
Следователно не е необходима замяна на производствените мощности с цел 
поддържане на сигурността на доставките в България. Ако понятието „регион” в 
предложението на Комисията се отнася за райони извън България, необходими ще 
бъдат най-напред проучвания относно доставките за тези държави. Тъй като съседните 
държави с изключение на Румъния не са членки на ЕС, би трябвало освен това да се 
проучи до каква степен снабдяването им може да се подпомага по този начин със 
средства от ЕС. Освен това чрез износа на енергия българските оператори на 
съоръженията за електроснабдяване реализират приходи. Този експорт не може да се 
финансира със средства от ЕС.

Като се вземе предвид предоставянето на 120 мил. евро за по-нататъшното управление 
на отработеното гориво, предложението на Комисията по отношение на извеждането от 
експлоатация се оказва подходящо:
Удължаването на фонансовата помощ от бюджета на ЕС съответства на интересите на 
ЕС по отношение на сигурността в рамките на използването на ядрената енергия.
Предоставянето на финансови средства от ЕБВР е подходящо.

Ако не бъдат предоставени помощи, не е изключено реактори 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ 
да бъдат отново въведени в експлоатация, което би означавало значителен риск по 
отношение на аварии. Последствията от тежки аварии биха засегнали не само 
Република България.

В Република България до сега не съществуват достатъчно заделени средства за 
извеждането от експлоатация.  Без средства от ЕС вероятно не може да се осигури в 

                                               
1 СОМ(2009)0581, окончателен
2 ENTSO-Е 2009 г.



PE438.485v01-00 16/16 PR\803839BG.doc

BG

достатъчна степен продължаването на мерките за извеждане от експлоатация с цел 
защита на хората и околната среда. 

Поради недостиг на достатъчно финансови средства във фонда в настоящия момент, 
средствата от ЕС ще допринесат при мерките за извеждане от екплоатация да се 
постигне високо ниво на сигурност за защита на хората и околната среда.
Използването на средства от ЕС трябва да се ограничи върху извеждането от 
експлоатация на реакторите 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ и върху определените за тази цел 
проекти, както и върху бързото осъществяване на сухо съхранение във временно 
хранилище и на погребването на отработеното гориво. Измененията и допълненията,
предложени за съображенията и членовете уточняват използването на средствата и го 
свързват с приоритетните цели на ЕС, спазването на високи стандарти на сигурност при 
извеждането от експлоатация и осъществяването на либерализиран енергиен пазар чрез 
избягване на дългосрочни нарушения на конкуренцията.
Член 6 от Регламента следва да даде възможност за ефективен контрол на 
целенасоченото използване на средствата от ЕС и на подходящото им използване във 
времето. За тази цел е полезно да се познава съответно актуалното състояние на 
процедурата за издаване на разрешение. Освен това трябва редовно да се проверява, 
дали използването на средства от ЕС не води до нарушаване на конкуренцията.


