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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse Bulgaaria Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antav 
ühenduse rahaline abi – „Kozloduy programm”
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0581);

– võttes arvesse Euroopa Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva akti artiklis 30 sätestatud 
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori sulgemisega;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Tuumaohutus 
Euroopa Liidus” (KOM(2002)0605);

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 30, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0289/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi
(A7-0000/2010),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Ohutuse huvides kokku lepitud 
Kozloduy tuumaelektrijaama kolmanda ja 
neljanda reaktori varane sulgemine peab 
teoks saama kiiritatud kütuseelementide 
võimalikult varajase üleviimise teel 
mõlema reaktori basseinidest välisesse 
vahelaagrisse. 

Or. de

Selgitus

Inimeste ja keskkonna kaitsmiseks peab sulgemine olema pöördumatu. Sammud, mis selle ka 
tehniliselt lõplikult tagavad (näiteks kaitseseadiste eemaldamine või ehituslikud meetmed) on 
võimalikud alles pärast kõigi kütuseelementide eemaldamist reaktorist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate 
meetmete rakendamist, võttes arvesse
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
energiavarustuse kindlusele.

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit vajadust 
kiirendada finantstoetuse kaudu kiiritatud 
kütuseelementide ja üliradioaktiivsete 
jäätmete lõplikku ladustamist ning 
Bulgaariast pärit kiiritatud 
kütuseelementide Venemaal 
ümbertöötamise lõpetamist, võttes arvesse
selle aspekti vähest edenemist Bulgaarias.

Or. de

Selgitus

Bulgaaria energiaprojekte on juba toetatud enam kui 259 miljoni euroga. Elektrivarustus oli 
tagatud ka pärast Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori sulgemist. 
Seega ei ole tootmisvõimsuse korvamine varustuskindluse tagamiseks vajalik. Täiendav toetus 
tähendaks konkurentsi moonutamist teiste riikide ja tootjate kahjuks. See ei ole lubatud ka ELi 
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õiguse kohaselt. Seevastu ohutuse huvides on vajalik toetada Bulgaariat kiiritatud 
kütuseelementide lõplikul ladustamisel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) 180 miljoni euro suurune summa 
finantsvahendites on ette nähtud 
järgmiste projektide toetamiseks: 1) 
projektihaldus, sulgemisprogrammi 
elluviimise tehniline tugi; 2) Kozloduy 
tuumajaama esimese kuni neljanda 
reaktori sulgemisel osaleva 715 spetsialisti 
(käitus, hooldus, tehniline tugi, 
projektihaldus) palgad; 3) 
sulgemisprogrammi rakendamise 
seisukohalt otsustava riikliku hoidla 
ehitamine radioaktiivsete jäätmete jaoks; 
4) kohapealsed infrastruktuurid ja 
lammutusjäätmete käitlemine (muu
hulgas lisavahendite eraldamine 
projektidele, mille hankekonkurss on juba 
välja kuulutatud). Projektis 4 nimetatud 
kohapealse infrastruktuuri parandamine 
tohib sisaldada ainult esimese kuni 
neljanda reaktori sulgemiseks vajalikke 
meetmeid. Ülejäänud 120 miljonit eurot 
on ette nähtud selleks, et toetada vahetu 
lõppladustamise arengut ja suurendada 
kiiresti lõppladustamiseni vajaliku kuiva 
vaheladustamise võimsust.

Or. de

Selgitus

Kõrgete turvanõuete täitmiseks ettenähtud finantsvahendite tõhusaks kasutamiseks sulgemise 
ajal on mõttekas toetatavad meetmed täpselt kindlaks määrata. Eelkõige ei tohi Kozloduy 
infrastruktuurimeetmeid kasutada viienda ja kuuenda reaktori käitamiseks. Vastasel korral 
toimub ELi vahendite väärkasutamine ning tekitatakse teistele energiatootjatele ebasoodne 
konkurentsiolukord. Kiiritatud kütuseelementide konkreetsed vahe- ja lõppladustamise 
meetmed määratakse Bulgaaria valitsuse ja komisjoni vahel kindlaks lähiajal.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse 
õigustiku kohaselt hüvitatakse 
tootmisvõimsuse vähenemist.

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas.

Or. de

Selgitus

Leevendavate meetmete toetust energiasektoris ei tagata.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”)

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks, 
sealhulgas kõigi sellega seotud 
asjakohaste radioaktiivsete ainete lõplik 
ladustamine (edaspidi „Kozloduy 
programm”)

Or. de

Selgitus

Leevendavate meetmete toetamise asemel energiasektoris lükatakse edasi finantsvahendid 
ohutu lõpliku ladustamise saavutamise kiirendamiseks.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega,
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja
meetmeid traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
tuumaelektrijaama nelja reaktori
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega 
ja töötada välja vajalik lõpliku 
ladustamise kontseptsioon ning otsida, 
määrata kindlaks ja uurida lõpliku 
ladustamise asukohta.

Or. de

Selgitus

Toetatakse eranditult komisjoni ettepaneku seletuskirja punktis 5.1.1 kirjeldatud projekte 1 
kuni 4 ning vahetuks lõplikuks ladustamiseks vajalikke meetmeid ja lühikese ajaga 
saavutatavaid edusamme.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ametnikel ja muudel 
komisjoni volitatud isikutel on asjakohane 
juurdepääs eeskätt toetusesaaja 
tööruumidele ja igasugusele auditi 

2. Komisjoni ametnikel ja muudel 
komisjoni volitatud isikutel on asjakohane 
juurdepääs eeskätt toetusesaaja 
tööruumidele ja igasugusele auditi 
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läbiviimiseks vajalikule teabele, sealhulgas 
elektroonilisele teabele.

läbiviimiseks vajalikule teabele, sealhulgas 
elektroonilisele teabele. Audit sisaldab ka 
järelpärimisi tuumaelektrijaama tegevuse 
lõpetamisega seotud loataotlemise 
menetluse käigu kohta.

Or. de

Selgitus

Vahendite õigeaegse kasutamise ja otstarbekohase kasutamise parema kontrolli tagamiseks.
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SELETUSKIRI

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ühinemise raames sai nende tuumaenergia kasutus ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemine Euroopa Liidu küsimuseks. Ühinemisläbirääkimisi 
pidavate riikide suhteliselt madalamad ohutusstandardid olid põhjus inimeste ja keskkonna 
kaitsetaseme tõstmise mõjutamiseks ja rahaliseks toetamiseks. 
Tuumajaamade tegevuse lõpetamise valdkonnas alustasid riigid tuumajaamade tegevuse 
lõpetamise õiguslike ja tehniliste eeskirjade kasutuselevõtmist alles pärast ühinemist. 
Tuumajaamade tegevuse lõpetamisega kaasnevate jäätmete käitlemiseks vajalikud ressursid 
on endiselt kasutatavad vaid piiratud ulatuses.
Mõnes ühinevas riigis ei ole endiselt otsustatud, kas kiiritatud kütuseelemente töödeldakse või 
ladustatakse kohe lõplikult.1 See avaldab vastavates riikides kindlasti mõju survele, mille abil 
jälgitakse lõpliku ladustamise arengut, eriti üliradioaktiivsete jäätmete ja kiiritatud 
kütuseelementide puhul. See kehtib eelkõige ka Bulgaaria kohta. Samuti ei ole neis riikides 
siduvaid kavasid pikaajaliste nõrga ja keskmise radioaktiivsusega jäätmete käitlemise kohta.

Bulgaaria Vabariigis tekkivaid kiiritatud kütuseelemente töödeldakse kehtiva strateegia 
kohaselt peamiselt Venemaal.2 Seega toimub tuumaenergia kasutamise kõige ohtlikemate 
saaduste käitlemisega kaasnev inimeste ja keskkonna oluline koormamine ELi mittekuuluvas 
riigis. Ümbertöötamine sisaldab ühelt poolt väga kõrget ohutustehnilist potentsiaali (väga 
kõrge radioaktiivse heite tase tavakäituse ajal ja võimalikud rasked õnnetused) ning kujutab 
teiselt poolt suurt levimisohtu ning seega tuumaenergia kasutamist sõjalisel otstarbel. 
Ümbertöötamine ei ole kiiritatud kütuseelementide kõrvaldamiseks aktsepteeritav meetod.
Eelnevalt kirjeldatud puudused mõjutavad ka Euroopa Liidu ohutushuve. Seetõttu pakub suurt 
huvi see, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikides tehtaks kiireid edusamme kiiritatud 
kütuseelementide ja üliradioaktiivsete jäätmete lõplikuks ladustamiseks.

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2009)0581) peab tagama rahalise abi 
Kozloduy tuumajaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks Bulgaarias ning 
selle käigus tekkivate radioaktiivsete ainete käitlemiseks.
Komisjon õigustab oma ettepanekut Bulgaaria Vabariigis reaktorite lammutamiskulude 
katmiseks ajaloolistel põhjustel ebapiisavate vahendite ning ühinemisega kaasnenud 
kohustustega seoses Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori varase sulgemisega.

Raportöör on nende õigustustega nõus ja rõhutab, et mõlemad pooled peavad täitma 
ühinemistingimusi seoses Koloduy esimese kuni neljanda reaktori sulgemisega. Komisjoni 
nimetatud võimalikke ohutust vähendavaid tagajärgi kohapeal ning kolmanda ja neljanda 
reaktori taas kasutusele võtmist ELi rahalise toetuse ärajäämise korral tuleb vältida.

Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori sulgemise otsuse aluseks on rahvusvaheliselt 
tunnustatud asjaolu, et WWER440/230-tüüpi reaktoritel on tõsised põhimõttelised 
ohutusalased puudused, mida ei ole võimalik tõhusalt ja mõistlike kuludega kõrvaldada. 
Komisjon tegi kindlaks, et Kozloduy esimene kuni neljas reaktor „ei saavuta realistlikes 

                                               
1 KOM(2008)0542 lõplik.
2 Bulgaaria Vabariik: kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust 
käsitleva ühiskonventsiooni täitmise kolmas riiklik aruanne, Sofia, september 2008.
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tingimustes kõrget ohutustaset“ ning tuvastas 2002. aastal nende sulgemise vajaduse3 ja 
kinnitas seda veel kord 2009. aastal4. Raportöör toetab seda seisukohta, kuid nendib lisaks 
siiski, et kuigi nende reaktoritüüpide ohutuse tase on küll äärmiselt ebapiisav, on see piiratud 
ka teiste reaktoritüüpide puhul, ning et rasked õnnetused ei ole välistatud üheski riigis mitte 
ühegi reaktoritüübiga. 
Kozloduy esimene ja teine reaktor suleti 2002. aasta lõpus, kolmas ja neljas reaktor suleti 
2006. aasta lõpus. Mõlemas 2002. aastal suletud reaktoris saab jätkata kohe 
demonteerimistoimingutega ilma katkestusteta. Kolmandas ja neljandas reaktoris on 
võimalikud üksnes piiratud sulgemine, sest basseinides on veel kiiritatud kütuseelemente. 
Tuumajaama ohutuse suurendamise eesmärgil kahe reaktori võimaliku taaskasutuselevõtu 
takistamiseks tuleb kütuseelemendid võimalikult kiiresti viia välisesse vahehoidlasse ning 
alustada kohe demonteerimisega.

Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori sulgemiseks vajalik raha on koos jäätmete 
kõrvaldamise ja kütuseelementide vaheladustamisega 1800 miljonit eurot5. See hinnanguline 
suurusjärk on võrreldav näiteks kahe sama tüüpi topeltreaktori maksumusega Greifswaldis 
(SLV). Greifswaldi kohta esitatud andmete põhjal võib arvestada nelja reaktori kuludeks 1780 
miljonit eurot, võttes arvesse osaliselt erinevaid raamtingimusi.6

Bulgaaria Vabariigi valitsus taotles nelja reaktori sulgemise järgmise etapi jaoks esialgu 202 
miljonit eurot. Komisjon tegi ettepaneku eraldada sulgemise jaoks 2010.–2013. aastaks 180 
miljonit eurot. Rahvusvaheline kogukond (peamiselt EL) eraldas kuni 2006. aastani 340 
miljonit eurot (PHARE), 2007.–2008. aastal 253 miljonit eurot (EBRD) ja 2009. aastaks 89,5 
miljonit eurot. Kuni 2013. aastani sulgemiseks eraldatud toetuse üldsumma on umbes 860 
miljonit eurot. Isegi kui 2006.–2009. aasta vahendite osakaal ei ole praegu täpselt teada, tuleb 
lähtuda sellest, et 2013. aastaks sulgemise ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega kaasnevad 
ning kiiritatud kütuseelementide senini ettenähtud vaheladustamisega kaasnevad kulud on 
suures ulatuses kaetud.

Arvestades Bulgaaria Vabariigi omaosalust, võib Euroopa Komisjoni ettepanekut eraldada 
edasiseks sulgemiseks 180 miljonit eurot pidada mõistlikuks.

Eespool nimetatud 1800 miljoni euro suuruses summas ega komisjoni 300 miljoni euro 
suuruses rahalise abi ettepanekus ei sisaldu kütuseelementide lõpliku ladustamise asukoha 
kulud ega projektid. Bulgaarias praegu rakendatav väljaspool Euroopa Liitu ümbertöötamise 
strateegia ei ole, nagu eespool juba mainiti, ohutuse ja turvalisuse põhjustel aktsepteeritav. 
Ühiskonventsiooni kolmandas aruandes nimetatakse vahetu lõppladustamise asemel 
ümbertöötamise kasuks otsustamise põhjustena ebapiisavate vahendite puudumist ja tulevaste 
põlvede lubamatu koormamise vältimist.
Tulevaste põlvede koormamise argument ei ole arusaadav. Ümbertöötamise käigus ei hävitata 
ühtki tuumaenergia kasutamise käigus tekkivat ainet, mistõttu jäävad need alles ka tulevastele 
põlvedele.

Puuduvad vahendid peab ümbertöötamise kiire lõpetamise huvides eraldama Euroopa Liit. 
Uusi lepinguid ümbertöötamiseks ei tohi sõlmida ning läbi tuleb vaadata olemasolevate 
                                               
3 KOM(2002)0605 lõplik.
4 SEK(2009)1431.
5 Komisjoni 25. jaanuari 2010. aasta vastused raportöör Rebecca Harmsi (parlamendiliige) küsimustele.
6 Riiklik kiirguskaitseamet: kokkuhoiupotentsiaali väljaselgitamine Saksa tuumajaamade sulgemisel ja 
demonteerimisel, projekt O2 S 7778, Saksamaa Liitvabariigi haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel.
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lepingute lõpetamise tingimused. Komisjoni andmetel7 on juba heakskiidetud toetuse abil 
tagatud vahehoidlate ehitamise ja CONSTORi hankimise rahastamine kõigile esimesest kuni 
neljandast reaktorist pärit kütuseelementidele. Kuni 2013. aastaks kiiritatud kütuseelementide 
käitlemiseks ette nähtud 120 miljoni euro suurusest eelarvest tuleb rahastada kogu 
vaheladustamise võimsuse tagamise kiirendamise meetmeid ning lõpliku ladustamise koha 
valimise menetluse kiire läbiviimine, samuti meetmed geoloogilise sobivuse 
kindlakstegemiseks.
Komisjoni ettepanek Kozloduy programmi rahalise abi määruse kohta sisaldab ka 
energiaprojektide toetamist. Selle lükkab raportöör tagasi. 
Bulgaaria Vabariiki toetati juba 2009. aastani Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 
vahenditest enam kui 259 miljoni euroga energiaprojektide jaoks. Komisjoni andmetel on 
peamiselt tegemist energiatõhususe parandamise ja taastuvate energiaallikate kasutamisega.8
Selle tulemusel sai Bulgaaria parandada oma elektritootmise võimsust, tootet väiksema CO2
sisaldusega ja üldiselt keskkonnasõbralikumat energiat. Bulgaaria on siiski omalt poolt 
otsustanud suurendada elektritootmise võimsust tuumaenergia kasutamise abil. See võib 
samaaegse söest loobumise korral vähendada piiratud ulatuses CO2 heidet, kuid tähendab 
inimeste ja keskkonna jaoks suuremat radioaktiivset koormust ning suuremaid ohutusriske 
seoses võimalike avariidega. Et iga energiatõhususse investeeritud euro vähendab 
kasvuhoonegaaside hulka mitmekordselt palju kiiremini kui iga tuumaenergia arendamisse 
investeeritud euro, toob tuumastrateegia järgmine de facto kaasa suuremad heitkogused kui 
teised strateegiad. 
Esimene ja teine reaktor suleti juba 8 aastat tagasi ning kolm aastat tagasi toimunud kolmanda 
ja neljanda reaktori sulgemine toimus vaid 5 aastat enne projektis ettenähtud aega. Seega oli 
asendusvõimsuste projekteerimiseks ja realiseerimiseks piisavalt aega ning tänu Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga toetusele ka võimalused selleks. Täiendav toetus 
tähendaks konkurentsi moonutamist teiste riikide ja tootjate kahjuks. See ei ole lubatud ka 
ELi õiguse kohaselt.
Bulgaarias oli elektrivarustus alates 2007. aastast (pärast Kozloduy esimese kuni neljanda 
reaktori sulgemist) probleemideta tagatud9. Seega ei ole Bulgaarias tootmisvõimsuse 
korvamine varustuskindluse tagamiseks vajalik. Juhul kui komisjoni ettepanekus sisalduv 
sõna „piirkond“ kehtib ka Bulgaariast väljapoole jäävate alade kohta, oleksid esialgu 
vajalikud uuringud nende riikide varustamise kohta. Et naaberriigid, välja arvatud Rumeenia, 
ei ole ELi liikmed, tuleks lisaks kontrollida, kui palju tohib toetada nende sellisel viisil 
varustamist ELi vahenditest. Lisaks saavad Bulgaaria elektrijaamade käitajad eksporditulu. 
Sellist eksporti ei tohi ELi vahenditest rahastada.
Arvestades 120 miljoni euro eraldamist kiiritatud kütuseelementide edasiseks käitlemiseks, on 
komisjoni ettepanek sulgemise kohta asjakohane:
toetuse jätkamine ELi eelarvest vastab ELi huvidele seoses tuumaenergia kasutamise 
ohutusega.
Toetuse eraldamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangast on asjakohane.

                                               
7 Komisjoni 2. veebruari 2010. aasta täiendavad vastused raportöör Rebecca Harmsi (parlamendiliige) 
küsimustele
8 KOM(2009)0581 lõplik.
9 ENTSOE 2009.
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Ilma toetuseta ei saa välistada Kozloduy kolmanda ja neljanda reaktori taaskasutuselevõttu, 
mis tähendaks olulisi avariiriske. Raskete avariide tagajärjed ei mõjutaks mitte ainult 
Bulgaaria Vabariiki.
Bulgaaria Vabariigis ei ole praegu sulgemiseks piisavalt vahendeid. Ilma ELi vahenditeta ei 
ole tõenäoliselt tagatud, et inimeste ja keskkonna kaitseks vajalike sulgemismeetmete 
rakendamist jätkatakse piisaval määral. 

Praeguse vähese rahastamise tõttu aitavad ELi vahendid sulgemismeetmete rakendamisel 
kaasa inimeste ja keskkonna kaitse kõrge ohutustaseme saavutamisele. 

ELi vahendite kasutamine peab olema piiratud Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori 
sulgemisega ning selle osas kindlaksmääratud projektidega, samuti kuiva vaheladustamise 
ning kütuseelementide lõpliku ladustamise kiire kasutuselevõtuga. Põhjenduste ja artiklite 
muudatus-/parandusettepanekud täpsustavad vahendite kasutamist ning seovad selle ELi 
prioriteetsete eesmärkide, kõrgete ohutusstandardite järgimisega sulgemise käigus ning 
liberaalse energiaturu realiseerimisega konkurentsi pikaajalise moonutamise vältimise teel.

Määruse artikkel 6 peab võimaldama tõhusat kontrolli ELi vahendite otstarbekohase ja 
õigeaegse kasutamise üle. Sealjuures on abiks teave loataotlemise menetluse käigu kohta. 
Lisaks tuleb korrapäraselt kontrollida, kas ELi vahendite kasutamine toob kaasa konkurentsi 
moonutamise.


