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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Řádný legislativní postup (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, které návrh aktu nezměnil, jsou tyto části označeny 
tučně. Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. 
Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení
a označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit
k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o finanční pomoci Společenství v souvislosti s vyřazováním 
bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu – „Program Kozloduj“
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0581),

– s ohledem na článek 30 Aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska
k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, pokud jde
o reaktory 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Jaderná 
bezpečnost v Evropské unii“ (KOM(2002)0605),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0289/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A7-0000/2010),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 106a Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii a čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Z bezpečnostních důvodů sjednané 
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předčasné vyřazení bloků 3 a 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu by se mělo 
odrazit v co nejrychlejším převozu 
vyhořelého jaderného paliva z nádrží 
obou bloků do vnějšího meziskladu.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu ochrany lidí a životního prostředí musí být vyřazení z provozu nevratné. Kroky, 
které to zajistí i technicky (např. demontáž bezpečnostních zařízení nebo stavební opatření), 
jsou možné až po odstranění veškerého jaderného paliva z bloku reaktoru.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie rovněž uznává, že finanční 
podpora je nutná k tomu, aby bylo možno 
pokračovat v přijímání zmírňujících 
opatření v odvětví energetiky vzhledem
k rozsahu ztráty kapacit způsobené 
uzavřením jaderných bloků a jejímu 
dopadu na bezpečnost zásobování energií
v daném regionu.

(6) Vzhledem k malému pokroku 
Bulharska, pokud jde o uložení 
vyhořelého paliva a vysoce radioaktivního 
odpadu a ukončení přepracovávání 
vyhořelého paliva z Bulharska v Rusku, 
považuje Unie rovněž za nezbytné urychlit 
pomocí finanční podpory pokrok v tomto 
směru.

Or. de

Odůvodnění

Na podporu energetických projektů v Bulharsku se již vynaložilo přes 259 milionů EUR. 
Dodávky elektrické energie byly zajištěny i po vyřazení bloků 1 až 4 jaderné elektrárny 
Kozloduj z provozu. Nahrazení výrobních kapacit za účelem zachování zabezpečení dodávek 
není tudíž zapotřebí. Další podpora by znamenala narušení hospodářské soutěže na úkor 
jiných států, respektive výrobců. To není podle práva EU přípustné. Naproti tomu je i 
z bezpečnostních důvodů žádoucí podpořit Bulharsko v jeho úsilí o konečné uložení 
vyhořelého paliva.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Částka ve výši 180 milionů EUR 
finančních prostředků je určena na 
podporu těchto projektů: 1) řízení 
projektu, inženýrská a technická pomoc 
na podporu provádění programu 
vyřazování z provozu; 2) vyplácení platů 
715 odborníkům jaderné elektrárny 
Kozloduj (provoz, údržba, technická 
podpora a řízení projektu), práce spojené
s vyřazováním bloků 1 až 4 z provozu; 
3) příspěvek na výstavbu Národního 
zařízení na likvidaci radioaktivních 
odpadů, které je klíčové pro provádění 
programu vyřazování z provozu; 
4) infrastruktura dané lokality
a nakládání s odpadem z demontáže, 
včetně dalších prostředků na projekty, 
které jsou již ve fázi výběrového řízení. 
Zlepšení infrastruktury dané lokality jako 
součásti projektu 4 může zahrnovat pouze 
opatření související z vyřazováním bloků 1 
až 4 z provozu. Zbývající částka 
120 milionů EUR je určena na podporu 
přímého uložení a rychlé výstavby kapacit 
na potřebné suché dočasné uskladnění až 
do konečného uložení.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem účinného vynaložení finančních prostředků ke splnění vysokých bezpečnostních 
požadavků při vyřazování z provozu je vhodné přesně stanovit podporovaná opatření. 
Zejména opatření v oblasti infrastruktury v elektrárně Kozloduj nesmějí sloužit provozu bloků 
5 a 6. Jinak by byly finanční prostředky EU použity pro jiné účely, než pro které byly určeny,
a přinesly by konkurenční nevýhody pro jiné výrobce. Bulharská vláda a Komise se co 
nejdříve dohodnou na konkrétních opatřeních týkajících se uskladnění a uložení vyhořelého 
paliva.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu
k elektrárenským společnostem na trhu
s energií v Unii. Tyto prostředky by
v souladu s acquis měly být rovněž použity 
na financování opatření k náhradě ztráty 
výrobní kapacity.

(8) Prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie určené na vyřazení
z provozu by neměly vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu
k elektrárenským společnostem na trhu
s energií v Unii.

Or. de

Odůvodnění

Nebude poskytnuta žádná podpora vyrovnávacích opatření v odvětví energetiky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství
k řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu a důsledků 
jejich uzavření v Bulharsku (dále jen 
„Program Kozloduj“).

Tímto nařízením se zřizuje program 
stanovující podrobná prováděcí pravidla 
pro finanční příspěvek Společenství
k řešení vyřazování bloků 1 až 4 jaderné 
elektrárny Kozloduj z provozu včetně 
uložení všech příslušných radioaktivních 
látek (dále jen „Program Kozloduj“).

Or. de

Odůvodnění

Místo podpory vyrovnávacích opatření v odvětví energetiky budou vyhrazeny finanční 
prostředky pro rychlé dosažení stavu bezpečného konečného uložení.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu, 
opatření na obnovu životního prostředí
v souladu s acquis a na modernizaci 
konvenční výrobní kapacity, která má 
nahradit výrobní kapacitu čtyř reaktorů 
jaderné elektrárny Kozloduj, a další 
opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí
o uzavření této elektrárny a o jejím 
vyřazení z provozu a která přispívají
k nezbytné restrukturalizaci, obnově 
životního prostředí a modernizaci odvětví 
výroby, přenosu a distribuce energie
v Bulharsku, jakož i zvyšování bezpečnosti 
dodávky energie a zlepšování energetické 
účinnosti v Bulharsku.

Příspěvek Společenství na Program 
Kozloduj je poskytován s cílem finančně 
podpořit opatření spojená s vyřazením 
jaderné elektrárny Kozloduj z provozu a 
s nezbytným vypracováním koncepce 
konečného uložení a opatření týkajících 
se hledání, výběru a průzkumu úložiště.

Or. de

Odůvodnění

Podporovány jsou výhradně projekty 1) až 4) uvedené v kapitole 5.1.1 důvodové zprávy
k návrhu Komise a nezbytná opatření a v krátké době dosažitelný pokrok v otázce přímého 
konečného uložení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zaměstnanci Komise a externí osoby, 
které Komise pověřila, mají za účelem 
provádění těchto auditů právo na přístup, 
zejména do kanceláří příjemce a ke všem 
informacím, včetně informací
v elektronické podobě.

2. Zaměstnanci Komise a externí osoby, 
které Komise pověřila, mají za účelem 
provádění těchto auditů právo na přístup, 
zejména do kanceláří příjemce a ke všem 
informacím, včetně informací
v elektronické podobě. Audit zahrnuje
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i každou dosaženou etapu povolení 
vyřazení z provozu.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit použití prostředků podle časového plánu a lepší kontrolu 
jejich použití pro daný účel.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s přistoupením středoevropských a východoevropských států se tamější 
využívání jaderné energie a zacházení s radioaktivním odpadem stalo v Evropské unii 
tématem k projednání. Objektivně nižší bezpečnostní normy v kandidátských zemích daly 
podnět k ovlivňování a finanční podpoře zvyšování ochrany lidí a životního prostředí.
Pokud jde o vyřazování jaderných zařízení z provozu, byla v těchto státech zavedena právní
a technická pravidla pro vyřazování z provozu většinou až po jejich přistoupení. Kapacity pro 
nakládání s odpady vzniklými při vyřazování z provozu jsou k dispozici stejně jako dříve 
pouze v omezeném rozsahu.
V některých kandidátských zemích stále není rozhodnuto, zda má být vyhořelé palivo 
přepracováno nebo přímo uloženo v geologických formacích1. V příslušných státech má tento 
stav nepochybně vliv na to, jaký důraz se přikládá sledování pokroku v otázce konečného 
uložení zejména vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva. To platí zejména pro 
Bulharsko. Stejně tak neexistují v těchto státech závazné plány pro nakládání se slabě
a středně radioaktivním odpadem s dlouhým poločasem rozpadu.
Vyhořelé palivo z Bulharské republiky se podle současné strategie přepracovává převážně
v Rusku2. Tím se podstatné zatížení lidí a životního prostředí související s nakládáním
s nejnebezpečnějším produktem využívání jaderné energie přesouvá do státu, který není 
členem EU. Na jedné straně představuje přepracování velmi vysoké bezpečnostně-technické 
riziko (velmi vysoké radioaktivní emise v běžném provozu a možné závažné havárie) a na 
druhé straně představuje velké nebezpečí šíření a tím i zneužití jaderné energie k válečným 
účelům. Přepracování je jako způsob nakládání s vyhořelým palivem nepřijatelné.

Výše uvedené nedostatky se týkají i bezpečnostních zájmů Evropské unie. Je proto nanejvýš 
důležité, aby středoevropské a východoevropské státy rychle učinily pokrok v otázce 
konečného uložení vyhořelého paliva a vysoce radioaktivního odpadu.
Návrh Komise předložený v nařízení KOM(2009)0581 má zajistit finanční pomoc na vyřazení 
reaktorů 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu i na nakládání se 
zbytkovými radioaktivními látkami.

Komise odůvodňuje svůj návrh tím, že z historických důvodů byly v Bulharské republice 
vyhrazeny na pokrytí nákladů na vyřazování reaktorů z provozu nedostatečné zdroje a že
v aktu o přistoupení byly přijaty závazky ohledně předčasného uzavření reaktorů 1až 4 v JE 
Kozloduj.

Zpravodajka s tímto zdůvodněním souhlasí a zdůrazňuje, že ustanovení aktu o přistoupení 
týkající se vyřazení reaktorů 1 až 4 JE Kozloduj musí být oběma stranami dodržena. Je třeba 
zamezit případným Komisí jmenovaným důsledkům zhoršení bezpečnosti na místě
a opětovnému zprovoznění bloků 3 a 4 v případě neposkytnutí finanční podpory EU.

Základem pro rozhodnutí vyřadit z provozu Kozloduj 1 až 4 je mezinárodně uznaná 
skutečnost, že reaktory typu WWER 440/230 mají vážné koncepční nedostatky, které mají 

                                               
1 KOM(2008)0542 v konečném znění.
2 Bulharská republika: Třetí národní zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Společné úmluvy o bezpečnosti 
při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Sofia, září 2008
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dopad na jejich bezpečnost a které nelze účinně a za přiměřené náklady odstranit. Komise
v roce 2002 konstatovala, že bloky Kozloduj 1 až 4 „nemohou za realistických podmínek 
dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti“ a že je třeba je vyřadit u provozu1, což v roce 2009 
znovu potvrdila2. Zpravodajka podporuje toto stanovisko, avšak navíc konstatuje, že úroveň 
bezpečnosti pro tento typ reaktoru je sice obzvlášť nedostatečná, ale je i pro všechny ostatní 
typy reaktorů omezená a závažné havárie nelze vyloučit u žádného typu reaktoru v žádné 
zemi.
Bloky 1 a 2 JE Kozloduj byly vyřazeny z provozu koncem roku 2002 a bloky 3 a 4 koncem 
roku 2006. V obou blocích uzavřených v roce 2002 mohou činnosti spojené s vyřazováním
z provozu vedoucí k okamžité demontáži bez přerušení pokračovat. V blocích 3 a 4 jsou 
možné jen omezené činnosti spojené s vyřazováním z provozu, protože se v nádržích ještě 
nachází vyhořelé palivo. S cílem zvýšit bezpečnost zařízení a zamezit případnému 
opětovnému zprovoznění obou bloků se musí palivo co nejrychleji převézt do vnějšího 
meziskladu a začít s okamžitou demontáží.

Finanční náročnost vyřazování bloků 1 až 4 JE Kozloduj z provozu včetně nakládání
s odpadem a dočasného uložení paliva má činit 1800 milionů EUR3. Tento odhad lze 
například srovnat s náklady na zařízení se dvěma bloky stejného typu reaktorů v Greifswaldu 
(SRN). Z nákladů udávaných pro Greifswald lze odvodit částku ve výši 1780 milionů EUR 
pro čtyři reaktory při zohlednění částečně jiných mezních podmínek4.
Vláda Bulharské republiky podpořila příští fázi vyřazení čtyř reaktorů z provozu původně 
částkou 202 milionů EUR. Finanční prostředky navržené Komisí na období let 2010 až 2013
a určené na vyřazení z provozu činí 180 milionů EUR. Mezinárodní společenství (v podstatě 
EU) poskytlo do roku 2006 částku 340 milionů EUR (PHARE), v období 2007 až 2008 částku 
253 milionů EUR (EBOR) a pro rok 2009 částku 89,5 milionu EUR. Dohromady bude 
podpora poskytnutá do roku 2013 pro vyřazení z provozu činit přibližně 860 milionů EUR.
I když část prostředků do roku 2006 a pro rok 2009 není v současnosti přesně známa, dá se 
předpokládat, že náklady na vyřazení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady i na 
předpokládané dočasné uložení vyhořelého paliva, které vzniknou do roku 2013, jsou z velké 
části pokryty.
Vezme-li se v úvahu suma, kterou má přispět samotná Bulharská republika, lze pokládat 
částku ve výši 180 milionů EUR, kterou navrhla Komise EU pro další vyřazování z provozu, 
za přiměřenou.

Ve výše uvedeném finančním požadavku ve výši 1800 milionů EUR nejsou zahrnuty žádné 
náklady, ani ve finanční pomoci navržené Komisí ve výši 300 milionů EUR žádný projekt na 
konečné uložení paliva. Strategie přepracovávání mimo Evropskou unii, kterou v současné 
době sleduje Bulharsko, není, jak již bylo uvedeno výše, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení 
přijatelná. Ve třetí zprávě ke Společné úmluvě jsou jako důvody pro rozhodnutí
o přepracování místo přímého konečného uložení uvedeny nedostatečné disponibilní finanční 
zdroje a zamezení neúnosnému zatížení příštích generací.
Argument o zatížení příštích generací není odůvodnitelný. Při přepracovávání není zničena 

                                               
1 KOM(2002)0605 v konečném znění
2 SEK(2009)1431
3 Odpovědi Komise ze dne 25. 1. 2010 na otázky zpravodajky Rebeccy Harmsové (poslankyně EP)
4 Spolkový úřad pro radiační ochranu: Zjišťování možnosti úspor při vyřazování německých jaderných zařízení z 
provozu a demontáži, projekt O2 S 7778, z pověření Spolkového ministerstva školství a výzkumu
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žádná látka, která vzniká využíváním jaderné energie, zůstává zachována tedy i pro příští 
generace.

Chybějící finanční prostředky by měla kvůli co nejrychlejšímu ukončení přepracování 
poskytnout EU. Nové smlouvy o přepracování by neměly být uzavřeny a mělo by se uvážit 
vypovězení stávajících smluv. Podle údajů Komise1 se již poskytnutá finanční pomoc použila 
na vybudování meziskladu a získání kontejnerů CONSTOR pro veškeré palivo z bloků 1 až 4.
Z rozpočtu ve výši 120 milionů EUR, který je k dispozici do roku 2013 pro nakládání
s vyhořelým palivem, mají být finacována opatření pro urychlení použitelnosti celé kapacity 
meziskladu a rychlé provedení výběru konečného úložiště, jakož i opatření pro průzkum 
geologické vhodnosti.

Navrhované nařízení Komise o finanční pomoci v rámci Programu Kozloduj obsahuje
i podporu energetických projektů. To zpravodajka odmítá. 

Bulharská republika již do roku 2009 na své energetické projekty obdržela finanční podporu
z EBOR ve výši přes 259 milionů EUR. Podle údajů Komise se jednalo hlavně o zlepšení 
energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie2. To umožnilo Bulharsku 
snížit emise CO2 ze svých elektráren a celkově zlepšit jejich vliv na životní prostředí. 
Bulharsko se však rozhodlo rozšířit kapacitu výroby elektřiny využitím jaderné energie. To by 
sice při současném zřeknutí se uhlí mohlo v omezené míře zajistit snížení emisí CO2, 
znamená to ale zvýšené zatížení lidí a životního prostředí radioaktivitou i zvýšení 
bezpečnostního rizika v důsledku možných poruch. Avšak vzhledem k tomu, že každé euro 
investované do energetické účinnosti několikanásobně a mnohem rychleji sníží emise 
skleníkových plynů než euro investované do budování jaderné energetiky, vede de facto
trvání na jaderné strategii k vyšším emisím než jiné strategie.
Bloky 1 a 2 byly uzavřeny již před osmi lety a bloky 3 a 4 před více než třemi roky, pouze pět 
let před koncem jejich plánované životnosti. Pro plánování a realizaci náhradních kapacit bylo 
tedy dost času a s finanční podporou EBOR i možnost. Další podpora by znamenala narušení 
hospodářské soutěže na úkor jiných států, respektive výrobců. To není podle práva EU 
přípustné.

Dodávky energie byly v Bulharsku po roce 2007 (vyřazení bloků 1 až 4 jaderné elektrárny 
Kozloduj z provozu) bez problémů zajišťovány3. Není proto potřeba nahrazovat výrobní 
kapacity, aby se v Bulharsku zachovalo zabezpečení dodávek. Pokud se pojem „region“
v návrhu Komise vztahuje i na oblasti mimo Bulharsko, bylo by potřebné provést nejdříve 
šetření ohledně dodávek do těchto zemí. Vzhledem k tomu, že sousední země s výjimkou 
Rumunska nejsou členskými státy EU, mělo by se také přezkoumat, do jaké míry lze 
podporovat jejich dodávky tímto způsobem z prostředků EU. Kromě toho mají bulharští 
výrobci elektřiny příjmy z jejího vývozu. Tento vývoz nesmí být financován z prostředků EU.

Vzhledem ke 120 milionům EUR poskytnutých na další nakládání s vyhořelým palivem se 
zdá být návrh Komise ohledně vyřazování z provozu správný.

Pokračující podpora z rozpočtu EU odpovídá zájmům EU, pokud jde o bezpečnost využívání 
jaderné energie.

Přidělení finančních prostředků přes EBOR je věcně správné.
                                               
1 Dodatečné odpovědi Komise ze dne 2. 2. 2010 na otázky zpravodajky Rebeccy Harmsové (poslankyně EP)
2 KOM(2009)0581 v konečném znění
3 ENTSO-E 2009
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Bez této podpory není vyloučeno opětovné zprovoznění reaktorů 3 a 4 JE Kozloduj, což by 
znamenalo značné riziko poruch. Dopady závažných poruch by nebyla postižena pouze 
Bulharská republika.
V Bulharské republice dosud neexistují žádné dostatečné rezervy pro financování vyřazování
z provozu. Bez prostředků EU se pravděpodobně nedá zaručit, že činnosti spojené
s vyřazováním z provozu zaměřené na ochranu lidí a životního prostředí budou pokračovat. 

Z důvodu současných omezených finančních zdrojů přispívají prostředky EU k tomu, aby při 
činnostech spojených s vyřazováním z provozu bylo dosaženo vysoké bezpečnostní úrovně 
ochrany lidí a životního prostředí.
Využívání prostředků EU se musí omezit na vyřazení reaktorů Kozloduj 1 až 4 z provozu
a zároveň na stanovené projekty i na rychlou realizaci suchého dočasného uskladnění
a konečného uložení paliva. Navržené změny/doplňky bodů odůvodnění a článků upřesňují 
použití prostředků a vážou jej na prioritní cíle EU, zachování vysokých bezpečnostních norem 
při vyřazování z provozu a dosažení liberalizovaného trhu s energií tím, že se zamezí 
dlouhodobějším narušením hospodářské soutěže.
Článek 6 nařízení má umožnit účinnou kontrolu využívání prostředků EU a toho, zda jsou 
využívány ve správnou dobu. Tomuto účelu napomáhá znalost každé aktuální etapy povolení 
vyřazení z provozu. Kromě toho by měly být prováděny pravidelné kontroly, zda využíváním 
prostředků EU nedochází k narušování hospodářské soutěže.


