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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδοτική 
συνδρομή της Κοινότητας για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy στη Βουλγαρία "Πρόγραμμα Kozloduy"
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0581),

– λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 30 της πράξης σχετικά με τους όρους προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και τις προσαρμογές των Συνθηκών στις 
οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις μονάδες 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy στη Βουλγαρία,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο "Η πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" 
(COM(2002)0605),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0289/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ και το άρθρο 293, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η συμφωνία για τον πρόωρο
παροπλισμό των μονάδων 3 και 4 του
πυρηνικού σταθμού Kozloduy για λόγους 
ασφάλειας πρέπει να αποτυπώνεται στην 
ταχύτερη δυνατή μεταφορά των 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου από τις δεξαμενές 
αποθήκευσης των δύο μονάδων σε μία 
εξωτερική προσωρινή εγκατάσταση 
αποθήκευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος ο παροπλισμός πρέπει να είναι μη 
αναστρέψιμος. Τα απαιτούμενα οριστικά τεχνικά μέτρα (π.χ. η αποξήλωση των εγκαταστάσεων 
ασφάλειας ή κατασκευαστικά μέτρα) θα είναι δυνατά μόνο μετά την απομάκρυνση όλων των 
στοιχείων καυσίμου από τη μονάδα του αντιδραστήρα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση επίσης αναγνωρίζει την 
ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη για να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη 
μείωση των μέτρων στον τομέα της 
ενέργειας, δεδομένου του βαθμού 
απώλειας παραγωγικής ικανότητας 
εξαιτίας του κλεισίματος των πυρηνικών 
μονάδων και του αντίκτυπού του στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού στην 
περιφέρεια.

(6) Δεδομένου ότι στη Βουλγαρία έχει 
πραγματοποιηθεί μικρή πρόοδος όσον 
αφορά την οριστική αποθήκευση 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου και έντονα ραδιενεργών 
αποβλήτων και με στόχο τον τερματισμό 
της επανεπεξεργασίας στη Ρωσία 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου από τη Βουλγαρία, η Ένωση 
επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη να 
επιτύχει την πρόοδο προς αυτή την 
κατεύθυνση μέσω χρηματοδοτικής 
στήριξης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ενεργειακά προγράμματα στη Βουλγαρία έχουν ήδη υποστηριχθεί με περισσότερα από 259 
εκατομμύρια ευρώ. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίστηκε ακόμη και μετά τον 
παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy. Δεν υπάρχει συνεπώς 
ανάγκη αντικατάστασης του δυναμικού παραγωγής προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Η περαιτέρω στήριξη θα προκαλούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος 
άλλων χωρών ή παραγωγών. Αυτό δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. 
Αντιθέτως για λόγους ασφάλειας είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η Βουλγαρία στις 
προσπάθειές της για οριστική διάθεση των ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού καυσίμου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Ένα ποσό ύψους 180 εκατομμυρίων 
ευρώ της χρηματοδότησης προορίζεται 
για τη στήριξη των ακολούθων σχεδίων: 
(1) διαχείριση σχεδίου, τεχνική 
υποστήριξη για την υλοποίηση του 
προγράμματος παροπλισμού· (2) 
μισθοδοσία για 715 ειδικούς (για τη 
λειτουργία, συντήρηση, τεχνική 
υποστήριξη, διαχείριση σχεδίου) που 
εργάζονται για τον παροπλισμό των 
μονάδων 1 έως 4· (3) συμβολή στην 
κατασκευή της εθνικής οριστικής
εγκατάστασης για την αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του 
προγράμματος παροπλισμού· (4) 
υποδομές επιτόπου και επεξεργασία των 
αποβλήτων από τον παροπλισμό 
(συμπεριλαμβανομένων 
συμπληρωματικών πιστώσεων για έργα 
για τα οποία έχει ήδη προκηρυχθεί 
διαγωνισμός). Η βελτίωση της υποδομής 
στο πλαίσιο του σχεδίου 4 μπορεί να 
περιλαμβάνει μόνο μέτρα σχετικά με τον 
παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4. Τα 
υπόλοιπα 120 εκατομμύρια ευρώ 
προορίζονται για την υποστήριξη της 
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προόδου προς την κατεύθυνση της 
άμεσης οριστικής διάθεσης και την 
ταχύτερη επέκταση του δυναμικού για 
προσωρινή ξηρή αποθήκευση που 
απαιτείται έως την οριστική διάθεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων για τη συμμόρφωση με
υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας κατά τον παροπλισμό απαιτείται ένας ακριβής καθορισμός των
μέτρων που θα τύχουν χρηματοδότησης. Ειδικότερα τα μέτρα υποδομής στο Kozloduy δεν
πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία των μονάδων 5 και 6. Σε αντίθετη περίπτωση τα
κονδύλια της ΕΕ δεν θα εκπλήρωναν την αποστολή τους και θα προκαλούσαν ανταγωνιστικά 
μειονεκτήματα για άλλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ειδικά μέτρα για την
προσωρινή αποθήκευση και την οριστική διάθεση ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου θα συμφωνηθούν σύντομα μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και της Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια. Οι εν 
λόγω πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση μέτρων για την 
αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγικής 
ικανότητας, σύμφωνα με το κεκτημένο.

(8) Οι πιστώσεις του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον παροπλισμό δεν θα πρέπει να 
επισύρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εφοδιάζουν 
την αγορά της Ένωσης με ενέργεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται να δοθεί βοήθεια για αντισταθμιστικά μέσα στον τομέα της ενέργειας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy και τις επιπτώσεις του 
κλεισίματός τους στη Βουλγαρία (εφεξής 
αναφερόμενο ως "πρόγραμμα Kozloduy").

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα που καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την υλοποίηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινότητας 
για την αντιμετώπιση του παροπλισμού 
των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού 
σταθμού Kozloduy συμπεριλαμβανομένης 
της οριστικής διάθεσης όλων των 
ραδιενεργών ουσιών (εφεξής αναφερόμενο 
ως "πρόγραμμα Kozloduy").

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντί να υποστηρίζει αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα της ενέργειας, η χρηματοδότησης πρέπει
να παρέχεται με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της οριστικής διάθεσης με ασφάλεια.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, μέτρα 
για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
σύμφωνα με το κεκτημένο και τον 
εκσυγχρονισμό της συμβατικής 
παραγωγικής ικανότητας προς 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας των τεσσάρων 
αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού 
Kozloduy, και σε άλλα μέτρα τα οποία 
απορρέουν από την απόφαση για το 
κλείσιμο και τον παροπλισμό του εν λόγω 
σταθμού και τα οποία συμβάλλουν στην 

Η κοινοτική συνεισφορά στο Πρόγραμμα 
Kozloduy χορηγείται προκειμένου να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα 
μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό 
του πυρηνικού σταθμού Kozloduy, στην 
απαραίτητη ανάπτυξη ενός σχεδίου 
οριστικής διάθεσης και στην αναζήτηση, 
επιλογή και επίβλεψη του τόπου 
οριστικής διάθεσης.
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απαιτούμενη αναδιάρθρωση, 
περιβαλλοντική αναβάθμιση και στον 
εκσυγχρονισμό των τομέων της 
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ενέργειας στη Βουλγαρία, καθώς και στην 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υποστήριξη θα παρασχεθεί αποκλειστικά για τα σχέδια 1 έως 4 στο κεφάλαιο 5.1.1. της
αιτιολογικής έκθεσης της πρότασης της Επιτροπής καθώς και για τα απαραίτητα μέτρα και την
πρόοδο για την άμεση οριστική διάθεση που μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προσωπικό της Επιτροπής και οι 
εξωτερικοί φορείς που εξουσιοδοτούνται 
από την Επιτροπή διαθέτουν το 
ενδεδειγμένο δικαίωμα πρόσβασης, 
ιδιαιτέρως στα γραφεία του δικαιούχου και 
σε όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 
για τη διενέργεια των εν λόγω λογιστικών 
ελέγχων.

2. Το προσωπικό της Επιτροπής και οι 
εξωτερικοί φορείς που εξουσιοδοτούνται 
από την Επιτροπή διαθέτουν το 
ενδεδειγμένο δικαίωμα πρόσβασης, 
ιδιαιτέρως στα γραφεία του δικαιούχου και 
σε όλες τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται 
για τη διενέργεια των εν λόγω λογιστικών 
ελέγχων. Οι έλεγχοι καλύπτουν επίσης το
στάδιο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
την έκδοση αδειών παροπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλισθεί η έγκαιρη χρήση των κονδυλίων και ο αποτελεσματικότερος
έλεγχος της ορθής χρησιμοποίησής τους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της προσχώρησης των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στις χώρες αυτές και η 
αντιμετώπιση των ραδιενεργών αποβλήτων αποτελούν ζητήματα που ενδιαφέρουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντικειμενική ύπαρξη χαμηλών προτύπων ασφάλειας στις χώρες αυτές 
είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθεί πίεση και να παρασχεθεί οικονομική υποστήριξη 
προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων η εισαγωγή νομικών και 
τεχνικών κανόνων ξεκίνησε κυρίως μετά την προσχώρηση των κρατών αυτών. Οι 
δυνατότητες αντιμετώπισης των αποβλήτων που προκύπτουν από τον παροπλισμό 
εξακολουθούν να διατίθενται σε περιορισμένο βαθμό.

Σε ορισμένα από τα κράτη που προσχώρησαν δεν έχει ακόμα αποφασισθεί εάν τα 
ακτινοβολημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου πρέπει να τύχουν επανεπεξεργασίας ή να 
τύχουν άμεσης τελικής διάθεσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς1. Στις ενδιαφερόμενες χώρες, 
αυτό επηρέασε ασφαλώς την προτεραιότητα που δόθηκε για την επίτευξη προόδου στο 
ζήτημα της οριστικής διάθεσης, ιδίως όσον αφορά τα έντονα ραδιενεργά απόβλητα και τα 
ακτινοβολημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου. Αυτό ισχύει όλως ιδιαιτέρως για τη 
Βουλγαρία. Επίσης δεν υπάρχει στα κράτη αυτά ένας δεσμευτικός σχεδιασμός για την 
αντιμετώπιση των χαμηλού και μέσου επιπέδου ραδιενεργών αποβλήτων με μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική τα ακτινοβολημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου που 
παράγονται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπόκεινται σε επανεπεξεργασία στη Ρωσία2. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο η σημαντική επιβάρυνση για τους ανθρώπους και το περιβάλλον από 
τη χρήση των πιο επικίνδυνων προϊόντων της χρήσης πυρηνικής ενέργειας μεταφέρεται σε 
ένα κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Η επανεπεξεργασία ενέχει αφενός ένα υψηλό βαθμό
επικινδυνότητας για την ασφάλεια (πολύ υψηλές εκπομπές ραδιενέργειας κατά τη συνήθη 
λειτουργία και ενδεχομένως σοβαρά ατυχήματα) και αφετέρου συνιστά μείζονα κίνδυνο 
διασποράς και συνεπώς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς. Η
επανεπεξεργασία δεν αποτελεί αποδεκτή μέθοδο διάθεσης ακτινοβολημένων στοιχείων 
πυρηνικού καυσίμου.

Οι ελλείψεις αυτές επηρεάζουν επίσης τα συμφέροντα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι συνεπώς επιτακτικό να πραγματοποιηθεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά την οριστική 
διάθεση ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού καυσίμου και έντονα ραδιενεργών 
αποβλήτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η υποβληθείσα από την Επιτροπή πρόταση κανονισμού (COM(2009)0581) αποσκοπεί να 
παράσχει χρηματοδοτική υποστήριξη για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 στον 
πυρηνικό σταθμό Kozloduy στη Βουλγαρία και να διασφαλίσει τη διαχείριση των 
                                               
1 COM(2008)0542 τελικό
2 Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Τρίτη Εθνική Έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κοινής
σύμβασης για τη διαχείριση της ασφάλειας του αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου και για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των ραδιενεργών αποβλήτων, Σόφια, Σεπτέμβριος 2008
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παραγομένων ραδιενεργών υλικών.

Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της επισημαίνοντας το γεγονός ότι, για ιστορικούς 
λόγους, έχουν διατεθεί στη Βουλγαρία ανεπαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών 
παροπλισμού των αντιδραστήρων και ότι με την πράξη προσχώρησης έχουν αναληφθεί 
δεσμεύσεις σε σχέση με το ταχύτερο κλείσιμο των μονάδων 1 έως 4 στο Kozloduy.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την αιτιολόγηση αυτή και τονίζει ότι οι διατάξεις της πράξης 
προσχώρησης σχετικά με τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 στο Kozloduy πρέπει να 
εφαρμοσθούν και από τα δύο μέρη. Τυχόν επιδείνωση της ασφάλειας και η επαναλειτουργία 
των μονάδων 3 και 4 που θα ήταν, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτέλεσμα της μη χορήγησης 
χρηματοδοτικής υποστήριξης από την ΕΕ, πρέπει να αποφευχθούν.

Τη βάση για την απόφαση παροπλισμού των μονάδων 1 έως 4 του Kozloduy αποτελεί το 
διεθνώς αναγνωριζόμενο γεγονός ότι οι αντιδραστήρες του τύπου WWER 440/230 
παρουσιάζουν σοβαρά σχεδιαστικά ελαττώματα που επηρεάζουν την ασφάλειά τους και τα 
οποία δεν μπορούν να διορθωθούν αποτελεσματικά με εύλογο κόστος. Η Επιτροπή 
παρατήρησε το 2002 ότι οι μονάδες 1 έως 4 στο Kozloduy δεν μπορούν, υπό ρεαλιστικές 
συνθήκες, να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και πρέπει να παροπλιστούν, πράγμα 
που επιβεβαίωσε το 2009. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη αυτή και επισημαίνει 
επιπλέον ότι, οι προδιαγραφές ασφάλειας του εν λόγω τύπου αντιδραστήρα είναι ιδιαιτέρως 
ανεπαρκείς, πράγμα που ισχύει και για όλους τους άλλους τύπους αντιδραστήρων, και ότι 
συνεπώς το ενδεχόμενο σοβαρών ατυχημάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί για κανένα τύπο 
αντιδραστήρων και σε καμία χώρα.

Οι μονάδες 1 και 2 στο Kozloduy έπαψαν να λειτουργούν με στόχο τον παροπλισμό τους στα 
τέλη του 2002 και οι μονάδες 3 και 4 στα τέλη του 2006. Στις δύο μονάδες που έπαψαν να 
λειτουργούν το 2002, τα μέτρα παροπλισμού με στόχο την άμεση αποξήλωση μπορεί να 
συνεχισθούν χωρίς διακοπή. Στις μονάδες 3 και 4, τα μέτρα παροπλισμού είναι δυνατά μόνο 
σε περιορισμένο βαθμό, δεδομένου ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης εξακολουθούν να 
περιέχουν ακτινοβολημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια του σταθμού και να αποτραπεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των δύο αυτών 
μονάδων, τα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου πρέπει να μεταφερθούν το ταχύτερο δυνατόν σε 
μια εξωτερική προσωρινή εγκατάσταση αποθήκευσης και η αποξήλωση πρέπει να ξεκινήσει 
άμεσα.

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση για τον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 στο Kozloduy, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων και της προσωρινής 
αποθήκευσης των στοιχείων πυρηνικού καυσίμου, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.800 
εκατομμύρια ευρώ1. Το υπολογιζόμενο αυτό κόστος είναι συγκρίσιμο, για παράδειγμα, με το 
κόστος των δύο εγκαταστάσεων διπλής μονάδας του ίδιου τύπου αντιδραστήρα στο 
Greifswald στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με βάση το κόστος που έχει 
υπολογισθεί για το Greifswald προκύπτει ένα ποσό 1.780 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσεριες 

                                               
1 Απαντήσεις της Επιτροπής της 25.01.2010 σε ερωτήσεις της εισηγήτρια Rebecca Harms (ΒΕΚ).
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αντιδραστήρες, λαμβανομένων υπόψη εν μέρει διαφορετκών συνθηκών1.

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ζήτησε αρχικά τη χορήγηση 202 
εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο στάδιο παροπλισμού των τεσσάρων αντιδραστήρων. Η 
χρηματοδότηση που πρότεινε η Επιτροπή για τον παροπλισμό μεταξύ των ετών 2010 και 
2013 ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια ευρώ. Η διεθνής κοινότητα (κυρίως η ΕΕ) χορήγησε 340 
εκατομμύρια ευρώ (PHARE) έως το 2006, 253 εκατομμύρια ευρώ (ΕΤΑΑ) από το 2007 έως 
το 2008 και 89,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2009. Η συνολική χρηματοδότηση για τον 
παροπλισμό έως το 2013 θα ανέλθει σε 860 εκατομμύρια ευρώ. Μολονότι το ποσοστό των 
πιστώσεων έως το 2006 και για το 2009 δεν είναι σήμερα επακριβώς γνωστό, μπορεί κανείς 
ωστόσο να υποθέσει ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που θα προκύψουν έως το 2013 
για τον παροπλισμό και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και την 
προβλεπόμενη μέχρι σήμερα προσωρινή αποθήκευση ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού 
καυσίμου έχει καλυφθεί.

Εάν ληφθεί υπόψη η συνεισφορά της Βουλγαρίας, το ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ που 
έχει προτείνει η Επιτροπή για τον περαιτέρω παροπλισμό μπορεί να θεωρηθεί εύλογο.

Η προαναφερθείσα χρηματοδότηση των 1.800 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και η προταθείσα 
από την Επιτροπή χρηματοδοτική βοήθεια των 300 εκατομμυρίων ευρώ δεν περιλαμβάνει τις 
δαπάνες ενός σχεδίου οριστικής διάθεσης των στοιχείων πυρηνικού καυσίμου. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως η στρατηγική της επανεπεξεργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ακολουθεί σήμερα η Βουλγαρία για το σκοπό αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 
για λόγους ασφάλειας. Η τρίτη έκθεση σχετικά με την κοινή σύμβαση αναφέρει ως λόγους 
για την απόφαση για την επανεπεξεργασία αντί της οριστικής διάθεσης το γεγονός ότι τα 
διαθέσιμα κονδύλια είναι ανεπαρκή καθώς και την αποφυγή υπερβολικής επιβάρυνσης των 
μελλοντικών γενεών.

Το επιχείρημα της μη επιβάρυνσης των μελλοντικών γενεών δεν γίνεται κατανοητό. Κατά 
την επεξεργασία δεν καταστρέφονται τα υλικά που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής 
ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τις 
μελλοντικές γενεές.

Τα κονδύλια που λείπουν πρέπει να παρασχεθούν από την ΕΕ προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι η επαναπεξεργασία θα σταματήσει το ταχύτερο δυνατόν. Δεν πρέπει να συναφθούν νέες 
συμβάσεις επανεπεξεργασίας, πρέπει δε να εξετασθεί η δυνατότητα τερματισμού των 
ισχυουσών συμβάσεων. Σύμφωνα με την Επιτροπή2 η βοήθεια που έχει ήδη δοθεί έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της προσωρινής αποθήκης και της 
προμήθειας του CONSTOR για όλα τα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου από τις μονάδες 1 έως 
4. Τα μέτρα προκειμένου να επιταχυνθεί η διαθεσιμότητα της συνολικής προσωρινής 
αποθηκευτικής ικανότητας και τα μέτρα για την ταχεία εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής 
του χώρου τελικής διάθεσης καθώς και ελέγχου της γεωλογικής του καταλληλότητας πρέπει 
να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό των 120 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγγραφεί

                                               
1 Ομοσπονδιακή υπηρεσία ακτινοπροστασίας: διερεύνηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης κατά τον 
παροπλισμό και την αποξήλωση γερμανικών εγκαταστάσεων πυρηνικής τεχνολογίας, σχέδιο O2 S 7778, κατ' 
εξουσιοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης και Έρευνας.
2 Συμπληρωματικές απαντήσεις της Επιτροπής της 02.02.2010 σε ερωτήσεις της εισηγήτριας Rebecca Harms
(ΒΕΚ).
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για τη διαχείριση των ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού καυσίμου έως το 2013.

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη χρηματοδοτική υποστήριξη του προγράμματος 
Kozloduy προβλέπει επίσης των προώθηση ενεργειακών προγραμμάτων. Η εισηγήτρια 
απορρίπτει την προσέγγιση αυτή.

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει ήδη εισπράξει περισσότερα από 259 εκατομμύρια ευρώ
για την υποστήριξη ενεργειακών σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, τα κονδύλια αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της 
χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών1. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Βουλγαρία κατόρθωσε να μειώσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πυρηνικά της εργοστάσια και να βελτιώσει τη 
συνολική περιβαλλοντική τους απόδοση. Η Βουλγαρία αποφάσισε, ωστόσο, από την πλευρά 
της να επεκτείνει την ικανότητά της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση 
πυρηνικής ενέργειας. Μολονότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, εάν η χώρα παραιτείτο συγχρόνως από τη χρήση άνθρακα, συνεπάγεται ωστόσο 
μεγαλύτερη έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στη ραδιενέργεια και αύξηση του 
κινδύνου για την ασφάλεια λόγω του ενδεχόμενου ατυχημάτων. Δεδομένου, ωστόσο, ότι 
κάθε ευρώ που επενδύεται στην ενεργειακή απόδοση μειώνει πολύ ταχύτερα τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου, και μάλιστα στο πολλαπλάσιο, από κάθε ευρώ που επενδύεται στην 
επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, η προσήλωση στην πυρηνική στρατηγική οδηγεί de facto
σε μεγαλύτερες εκπομπές σε σχέση με άλλες στρατηγικές.

Οι μονάδες 1 και 2 έπαψαν να λειτουργούν πριν από 8 χρόνια και οι μονάδες 3 και 4 πριν από 
περισσότερα από 3 χρόνια, μόνο 5 χρόνια πριν από το τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας 
ζωής τους. Συνεπώς υπήρχε επαρκής χρόνος για το σχεδιασμό και την κατασκευή 
δυνατοτήτων αντικατάστασης και χάρη στη χρηματοδοτική στήριξης της ΕΤΑΑ, δόθηκε 
χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό. Η παροχή περαιτέρω στήριξης θα στρέβλωνε τον 
ανταγωνισμό εις βάρος άλλων χωρών ή παραγωγών. Αυτό δεν είναι επιτρεπτό στο πλαίσιο 
του ενωσιακού δικαίου.

Ο εφοδιασμός της Βουλγαρίας με ηλεκτρική ενέργεια μετά το 2007 (μετά την παύση 
λειτουργίας των μονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy) συνεχίστηκε χωρίς 
προβλήματα2. Δεν υπάρχει συνεπώς ανάγκη για την αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού στη Βουλγαρία. Εάν ο
όρος "περιφέρεια" στην πρόταση της Επιτροπής αφορά επίσης περιοχές εκτός της 
Βουλγαρίας, θα έπρεπε κατ' αρχάς να εξετασθεί ο εφοδιασμός των χωρών αυτών. Δεδομένου
ότι οι γειτονικές χώρες, με εξαίρεση τη Ρουμανία, δεν είναι μέλη της ΕΕ θα ήταν επίσης 
απαραίτητο να εξετασθεί κατά πόσον είναι επιτρεπτό να υποστηριχθεί κατ' αυτόν τον τρόπο ο 
ενεργειακός εφοδιασμός με κονδύλια της ΕΕ. Εξάλλου οι φορείς λειτουργίας των
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία εισπράττουν έσοδα από 
εξαγωγές. Οι εξαγωγές αυτές δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάθεση 120 εκατομμυρίων ευρώ για την περαιτέρω επεξεργασία 
ακτινοβολημένων στοιχείων πυρηνικού καυσίμου, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον 
παροπλισμό φαίνεται ενδεδειγμένη:
                                               
1 COM(2009)0581 τελικό.
2 ENTSOE 2009.
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Η συνέχιση της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανταποκρίνεται στα 
συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια στο πλαίσιο της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. 

Η κατανομή των κονδυλίων μέσω της ΕΤΑΑ είναι η ενδεδειγμένη.

Χωρίς την υποστήριξη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η επαναλειτουργία των 
αντιδραστήρων 3 και 4 στο Kozloduy, γεγονός που θα συνεπαγόταν σημαντικούς κινδύνους 
ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις από σοβαρά ατυχήματα δεν θα περιοριζόντουσαν μόνο στη 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επαρκή αποθεματικά για τη 
χρηματοδότηση του παροπλισμού. Χωρίς τα κονδύλια της ΕΕ δεν είναι προφανώς 
εξασφαλισμένη η συνέχιση στον απαιτούμενο βαθμό των μέτρων παροπλισμού για την 
προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Λόγω της τρέχουσας έλλειψης χρηματοδότησης, τα κονδύλια της ΕΕ θα συμβάλουν στην 
επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στο πλαίσιο των εργασιών παροπλισμού για την
προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Η χρήση κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να περιορισθεί στον παροπλισμό των μονάδων 1 έως 4 
του Kozloduy και, στο πλαίσιο αυτό στα προγράμματα για τα οποία τα κονδύλια αυτά 
προορίζονται, καθώς και για την ταχεία υλοποίηση της ξηρής προσωρινής αποθήκευσης και 
τελικής διάθεσης των στοιχείων πυρηνικού καυσίμου. Οι προταθείσες 
τροποποιήσεις/προσθήκες στις αιτιολογικές σκέψεις και τα άρθρα ορίζουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων και την συνδέουν με τις προτεραιότητες της ΕΕ, 
την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας στον παροπλισμό και την εγκαθίδρυση της 
ελεύθερης αγοράς ενέργειας μέσω της αποφυγής μακροπρόθεσμων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού.

Το άρθρο 6 του κανονισμού αποσκοπεί να καταστήσει δυνατό τον αποτελεσματικό έλεγχο 
της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ καθώς και την έγκαιρη χρησιμοποίησή τους. Για το σκοπό 
αυτό είναι χρήσιμη η γνώση του εκάστοτε σταδίου της διαδικασίας χορήγησης άδειας. 
Επιπλέον πρέπει να εξετάζεται τακτικά εάν η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό.


