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* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához;
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához;
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező rendelkezés 
azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de amelyeket a 
Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges törléseket a 
következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az 
illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi 
pénzügyi támogatásról („Kozloduj-program”) szóló tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)581),

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az 
Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak a Kozloduj 
atomerőmű 1–4. blokkjáról szóló 30. cikkére,

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Nukleáris biztonság az 
Európai Unió keretén belül” című bizottsági közleményre (COM (2002) 605),

– tekintettel az Euratom-Szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált 
a Parlamenttel (C-0289/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom-
Szerződés 106a. cikkének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének 
(2) bekezdése értelmében,

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Kozloduj atomerőmű 3. és 4. 
blokkjának a megállapodás szerinti idő 
előtti, biztonsági okokból történő
lekapcsolása abban kell, hogy 
megnyilvánuljon, hogy a lehető 
leghamarabb elszállítják a két blokk 
derítőmedencéiben lévő kiégett 
fűtőelemeket egy külső átmeneti raktárba.

Or. de

Indokolás

Az ember és a környezet védelme érdekében a leszerelésnek visszafordíthatatlannak kell 
lennie. Az ezt műszakilag véglegesen biztosító lépések (például a biztonsági berendezések 
leszerelése és más építési intézkedések) csak azután lehetségesek, hogy eltávolították az összes 
fűtőelemet a reaktorblokkokból.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 
támogatásra az energiaágazat enyhítő 
intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 
szükség van, tekintve az atomerőmű 
blokkjainak leállítása miatti 
kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 
ellátásbiztonságára gyakorolt hatást.

(6) Mivel Bulgária kevés tényleges 
előrelépést tett a kiégett fűtőelemek és a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezése, valamint a 
Bulgáriából származó kiégett fűtőelemek 
oroszországi újrafeldolgozásának 
megszüntetése terén, a Közösség 
szükségesnek tartja, hogy pénzügyi 
támogatással gyorsítsa fel az előrelépést 
ezen a téren,

Or. de
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Indokolás

A bulgáriai energiaprojektek már több mint 259 millió euró támogatásban részesültek. Az 
áramellátás a Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkjának leszerelése után is biztosított. Az ellátás 
biztonságának fenntartásához szintén nincs szükség a termelőkapacitások pótlására. A 
további támogatás a verseny torzulását okozná más államok, illetve termelők terhére. Az 
uniós jog értelmében ez nem megengedett. Ezzel szemben biztonsági okokból támogatni kell 
Bulgáriát a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére irányuló erőfeszítéseiben.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A forrásokból 180 millió euró a 
következő projektek támogatására szolgál: 
(1) Projektmenedzsment, mérnöki és 
technikai segítség a leszerelési program 
végrehajtásának támogatásához; (2) A 
kozloduji atomerőmű 715 szakértője 
fizetésének biztosítása, akik a 1–4. blokk 
leszerelésén dolgoznak (működtetés, 
karbantartás, technikai támogatás, 
projektmenedzsment); (3) Hozzájárulás a 
radioaktív hulladék végleges elhelyezését 
szolgáló nemzeti létesítmény felépítéséhez, 
amely alapvető fontosságú a leszerelési 
program végrehajtása szempontjából; (4) 
A helyszíni infrastruktúra és a lebontott 
hulladék kezelése, beleértve a már a 
pályázati eljárás szakaszában tartó 
projekteknek nyújtandó kiegészítő 
juttatásokat is. A 4. projektben említett 
helyszíni infrastruktúrafejlesztés csak az 
1–4. blokk leszerelésére vonatkozó 
intézkedéseket tartalmazhat. A 
fennmaradó 120 millió euró a közvetlen 
végleges elhelyezés, valamint a végleges 
elhelyezéshez szükséges száraz átmeneti 
tárolás kapacitásainak gyorsabb kiépítése 
terén teendő lépések támogatására 
szolgál.

Or. de
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Indokolás

A leszerelés során a magas szintű biztonsági követelmények teljesítésére szolgáló pénzügyi 
források hatékonyabb felhasználása érdekében ésszerű pontosan rögzíteni a támogatott 
intézkedéseket. Főleg a Kozlodujban végrehajtott helyszíni infrastrukturális intézkedések nem 
használhatók fel az 5. és 6. blokk üzemeltetéséhez. Ellenkező esetben az uniós források nem a 
támogatás célját szolgálnák, és versenyhátrányba hoznák a többi áramtermelőt. A kiégett 
fűtőelemek átmeneti és végleges elhelyezését szolgáló konkrét intézkedésekről hamarosan 
megállapodik a bolgár kormány és a Bizottság.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 
összhangban ezeket az előirányzatokat 
kell felhasználni a kieső termelési 
kapacitásokat kompenzáló intézkedések 
finanszírozására is.

(8) Az Európai Unió általános 
költségvetésének leszerelésre elkülönített 
előirányzatai nem vezethetnek a verseny 
torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások vonatkozásában az Unió 
energiapiacán.

Or. de

Indokolás

Az energiaszektorban nem nyújtanak támogatást enyhítő intézkedésekre.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
és a leállítás bulgáriai következményeinek 
kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 
hozzájárulás végrehajtásának részletes 
szabályait rögzítő programot (a 

E rendelet létrehozza a kozloduji 
atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 
való közösségi pénzügyi hozzájárulás 
végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 
programot (a továbbiakban: Kozloduj-
program), amely magában foglalja az 
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továbbiakban: Kozloduj-program). összes ilyen radioaktív anyag végleges 
elhelyezését is.

Or. de

Indokolás

Az energiaszektorban az enyhítő intézkedések támogatása helyett forrásokat különítenek el a 
biztonságos végleges elhelyezés gyorsabb elérésére.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a közösségi vívmányokkal 
összhangban álló környezeti rehabilitációt 
célzó intézkedések és a kozloduji 
atomerőmű négy reaktora által biztosított 
termelési kapacitás helyettesítéséhez 
szükséges hagyományos villamosenergia-
termelési kapacitások modernizációját 
célzó intézkedések, valamint egyéb, az 
erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 
határozat következményeként 
meghozandó intézkedések, amelyek 
hozzájárulnak a szükséges 
szerkezetátalakításhoz, környezeti 
rehabilitációhoz, és az energiatermelési, -
szállítási és -elosztási ágazatok 
modernizációjához, valamint az 
energiaellátás biztonságának 
megerősítéséhez és az energiahatékonyság 
javításához Bulgáriában.

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 
hozzájárulás a következők pénzügyi 
támogatására terjed ki: a kozloduji 
atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 
intézkedések, a szükséges végleges 
elhelyezési koncepció kidolgozása, 
valamint a végleges elhelyezés 
helyszínének keresése, kijelölése és 
feltárása.

Or. de

Indokolás

Kizárólag a bizottsági javaslat indokolásának 5.1.1. fejezetében említett 1–4. projekt, 
valamint a közvetlen végleges elhelyezés terén rövid távon elérendő előrelépéshez szükséges 



PE438.485v01-00 10/14 PR\803839HU.doc

HU

intézkedések támogathatók.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 
által megbízott külső személyek számára 
megfelelő hozzáférést kell biztosítani 
különösen a kedvezményezett irodáihoz, 
valamint a pénzügyi ellenőrzés 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
információhoz, beleértve az elektronikus 
formában tárolt adatokat is.

2. A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 
által megbízott külső személyek számára 
megfelelő hozzáférést kell biztosítani 
különösen a kedvezményezett irodáihoz, 
valamint a pénzügyi ellenőrzés 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
információhoz, beleértve az elektronikus 
formában tárolt adatokat is. Az ellenőrzés 
kiterjed a leszerelés engedélyezésével 
kapcsolatos mindenkori helyzet 
felmérésére is.

Or. de

Indokolás

A források megfelelő idejű felhasználásának és célnak megfelelő felhasználásuk jobb 
ellenőrzésének biztosítása érdekében.
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INDOKOLÁS

A közép- és kelet-európai országok csatlakozása során az atomenergia ottani felhasználása és 
a radioaktív hulladékok kezelése témává vált az Európai Unióban. A csatlakozó országok 
objektív szempontból alacsony szintű biztonsági normái beavatkozásra és pénzügyi támogatás 
nyújtására adott okot az ember és a környezet védelmének javítására. 
Az atomerőművek leszerelése terén túlnyomórészt csak a csatlakozás után kezdték meg a 
leszerelésre irányuló jogi és műszaki szabályok bevezetését ezekben az államokban. A 
leszerelés során keletkező hulladékok kezelésére szolgáló kapacitások továbbra is csak 
korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.
Néhány csatlakozó országban továbbra sincs meghatározva, hogy a kiégett fűtőelemeket 
feldolgozzák, vagy geológiailag közvetlenül véglegesen elhelyezik.1 Az említett államokban 
ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy mennyire kiemelt figyelemmel követik a végleges 
elhelyezés terén elért előrelépéseket, különös tekintettel a nagy aktivitású radioaktív 
hulladékokra és a kiégett fűtőelemekre. Ez különösen igaz Bulgáriára is. Hasonlóképpen 
nincsenek kötelező tervek ezekben az államokban a hosszú élettartamú, kis vagy közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok kezelésére sem. 

A Bolgár Köztársaságban keletkező kiégett fűtőelemeket a jelenlegi stratégia szerint 
túlnyomórészt Oroszországban dolgozzák fel újra.2 Ezzel az atomenergia-felhasználás 
legveszélyesebb termékének kezelésével kapcsolatos jelentős emberi és környezeti 
terheléseket egy nem uniós államba helyezik ki. Az újrafeldolgozás egyrészről egy nagyon 
magas biztonságtechnikai veszély lehetőségét hordozza magában (nagyon magas radioaktív 
sugárzás rendes üzemmódban, valamint súlyos balesetek veszélye), másrészről pedig ezáltal 
nagy a kockázata a nukleáris anyagok elterjedésének, és így az atomenergia háborús célú 
felhasználásának. A kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása mint ártalmatlanítási módszer nem 
fogadható el.
A fent ismertetett hiányosságok az Európai Unió biztonsági érdekeit is érintik. Ezért kiemelt 
érdekünk, hogy a közép- és kelet-európai államokban gyors előrelépést érjünk el a kiégett 
fűtőelemek és a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése terén.

A Bizottság a COM(2009)581. sz. dokumentumban előterjesztett, rendeletre irányuló 
javaslatban pénzügyi támogatást kíván nyújtani a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4. 
reaktorának leszerelésére, valamint az annak során keletkező radioaktív anyagok kezelésére.
A Bizottság azzal indokolja javaslatát, hogy a Bolgár Köztársaságban történelmi okokból 
nincsenek elégséges céltartalékok a reaktorok leszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére, 
továbbá a csatlakozási okmány is ilyen kötelezettségeket állapít meg Kozloduj atomerőmű 1–
4. reaktorának idő előtti leállítása miatt.
Az előadó egyetért ezzel az indokolással, és hangsúlyozza, hogy a csatlakozási okmánynak a 

                                               
1 COM(2008)542, végleges
2 The Republic of Bulgaria: Third National Report on Fulfilment of the Obligations on the Joint Convention on 
the safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sofia, September 
2008 [Bolgár Köztársaság: Harmadik nemzeti jelentés a kiégett fűtőelemek kezeléséről és a radioaktív 
hulladékok kezelésének biztonságosságáról szóló közös egyezmény szerinti kötelezettségek teljesítéséről, Szófia, 
2008. szeptember]
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Kozloduj atomerőmű 1–4. reaktora leszerelésével kapcsolatos rendelkezéseit mindkét félnek 
be kell tartania. El kell kerülni azokat a Bizottság által említett, a helyszínen biztonsági 
veszteségekkel járó esetleges következményeket, amelyek akkor következnek be, ha az EU 
nem nyújt pénzügyi támogatást; emellett azt is el kell kerülni, hogy a 3. és 4. blokkot újra 
üzembe helyezzék.
A Kozloduj atomerőmű 1–4. reaktorának leszereléséről hozott döntés alapja az a 
nemzetközileg elismert tény, hogy a WWER 440/230 típusú reaktorok tervezési és biztonsági 
szempontból súlyos hiányosságokkal rendelkeznek, amelyek hatékonyan és ésszerű költségek 
mellett nem szüntethetők meg. A Bizottság megállapította, hogy a Kozloduj atomerőmű 1–4. 
reaktora „reális körülmények között nem képes magas biztonsági szintet elérni”, így 2002-ben 
megállapította, hogy a reaktorokat le kell szerelni3, amit 2009-ben ismét megerősített4. Az 
előadó támogatja ezt a véleményt, azonban azt is megállapítja, hogy bár e reaktortípus 
biztonsági szintje különösen elégtelen, viszont a biztonsági szint a többi reaktortípus esetében 
is korlátozott, továbbá egyik reaktortípus és egyik ország esetében sem zárhatók ki a súlyos 
balesetek. 
A Kozloduj atomerőmű 1–2. blokkját 2002 végén, a 3–4. blokkot pedig 2006 végén állították 
le leszerelés céljából. A 2002-ben lekapcsolt két blokk esetében az azonnali lebontásra 
irányuló leszerelési intézkedéseket megszakítás nélkül lehet folytatni. A 3. és 4. blokk 
esetében csak korlátozott lehetőség van a leszerelési intézkedésekre, mivel még kiégett 
fűtőelemek vannak a derítőmedencékben. A létesítmény biztonságosságának javítása és a két 
blokk ismételt üzembe helyezésének megakadályozása érdekében a fűtőelemeket a lehető 
leggyorsabban a külső átmeneti tárolóba kell szállítani, és azonnal meg kell kezdeni a 
leszerelést.
A Kozloduj atomerőmű 1–4. blokkja leszerelésének költsége a hulladékártalmatlanítással és a 
fűtőelemek átmeneti tárolásával együtt 1800 millió euró5. Ez a becsült érték például az 
ugyanilyen típusú reaktorral felszerelt két greifswaldi (NSZK) kétblokkos erőmű költségeivel 
vethető össze. A Greifswald esetében megadott költségekből 4 reaktorra vonatkozóan – az 
eltérő keretfeltételeket is figyelembe véve – 1780 millió eurós összeg vezethető le6. 

A Bolgár Köztársaság kormánya a négy reaktor leszerelésének következő szakaszára 
eredetileg 202 millió eurót kért. A Bizottság által a 2010 és 2013 közötti időszakban a 
leszerelésre javasolt pénzügyi források összege 180 millió euró. A nemzetközi közösség 
(lényegében az EU) 2006-ig 340 millió eurót (PHARE), 2007 és 2008 között 253 millió eurót 
(EBRD), 2009-ben pedig 89,5 millió eurót bocsátott rendelkezésre. Összességében a 2013-ig 
a leszerelésre nyújtott támogatás kb. 860 millió euró lesz. Még ha a 2006-ig és a 2009-re 
nyújtott támogatás arányát nem is ismerjük pontosan, abból kell kiindulni, hogy a 
leszereléssel és a radioaktív hulladékok kezelésével, valamint a kiégett fűtőelemek eddig 
tervezett átmeneti tárolásával kapcsolatban 2013-ig felmerülő költségek fedezete nagyrészt 
biztosított.

A Bolgár Köztársaság által biztosítandó önrészt figyelembe véve az EU Bizottsága által a 
további leszerelésre javasolt 180 millió euró megfelelő összegnek tekinthető.

                                               
3 COM(2002)605, végleges
4 SEC(2009)1431
5 A Bizottság 2010. 01. 25-i válasza az előadó, Rebecca Harms európai parlamenti képviselő kérdésére.
6 Sugárzásvédelmi Szövetségi Hivatal: A német atomerőművek leszerelésével és lebontásával elérhető 
megtakarítás kiszámítása, O2 S 7778 sz. projekt, a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium megbízásából
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A fent említett 1800 millió eurós pénzügyi igény, valamint a Bizottság által javasolt 300 
millió eurós pénzügyi támogatás nem tartalmazza a fűtőelemek végleges elhelyezésének 
költségeit, illetve az arra irányuló projekteket. A Bulgária által ezzel kapcsolatban követett 
stratégia, azaz hogy a fűtőelemeket az EU-n kívül újrafeldolgozzák, a biztonságosság (safety) 
és a biztonság (security) szempontjából elfogadhatatlan.  A közös egyezményről szóló 
harmadik jelentésben az elégtelen pénzügyi forrásokkal és a jövő nemzedékeire háruló 
elfogadhatatlan terhelés elkerülésével indokolták azt a döntést, hogy a közvetlen végleges 
elhelyezés helyett újra feldolgozzák a fűtőelemeket.

A jövő nemzedékeire háruló terheléssel kapcsolatos érvelés nem állja meg a helyét. Az 
újrafeldolgozás során nem semmisülnek meg az atomenergia-használat nyomán keletkező 
anyagok, tehát azok a későbbi generációk élete során is megmaradnak.
A hiányzó pénzügyi forrásokat az újrafeldolgozás lehetőleg gyors befejezése érdekében az 
EU-nak rendelkezésre kell bocsátania. Nem köthetők új újrafeldolgozási szerződések, és meg 
kell vizsgálni a már meglévő szerződések felmondásának lehetőségét. A Bizottság 
tájékoztatása szerint7 a már jóváhagyott támogatásokból az átmeneti raktár létrehozását, 
valamint az 1–4. blokk összes fűtőeleme számára CONSTOR típusú konténerek beszerzését 
finanszírozták. A 2013-ig a kiégett fűtőelemek kezelésére rendelkezésre bocsátott 120 millió 
eurós költségvetésből olyan intézkedéseket kell finanszírozni, amelyek felgyorsítják a teljes 
átmeneti tárolási kapacitás kialakítását, gyorsan végrehajtják a végleges elhelyezés
helyszínének kiválasztási eljárását, valamint feltárják az adott helyszín geológiai 
alkalmasságát.
A Kozloduj-program keretében nyújtott pénzügyi támogatásról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat magában foglalja az energiaprojektek támogatását is. Ezt az előadó 
elutasítja. 

A Bolgár Köztársaság energiaprojektjeit 2009-ig már 259 millió euró EBRD-forrással 
támogatták. A Bizottság tájékoztatása szerint főként az energiahatékonyság javítására és a 
megújuló energiaforrások alkalmazására nyújtottak támogatást8. Ennek alapján Bulgária 
immár képes arra, hogy a villamosenergia-termelési kapacitását kevesebb szén-dioxid-
kibocsátás mellett és összességében környezetbarátabb módon alakítsa ki. Bulgária azonban 
úgy döntött, hogy villamosenergia-termelési kapacitását atomenergia használatával bővíti. Ez 
ugyan – ha ezzel egyidejűleg lemondanak a szénfelhasználásról – korlátozott mértékben 
csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, azonban azt is jelenti, hogy nő az ember és a 
környezet radioaktív terhelése, valamint az üzemzavarok lehetősége miatt nagyobb a 
biztonsági kockázat is. Mivel azonban egy energiahatékonyságba fektetett euró sokkal 
gyorsabban a többszörösével csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, mint egy 
atomenergiába fektetett euró, más stratégiákhoz képest lényegében magasabb kibocsátáshoz 
vezet, ha az atomenergia stratégiájához ragaszkodnak. 
Az 1. és 2. blokk leállítása már 8 éve megtörtént, a 3. és 4. blokké pedig már több mint 3 éve, 
5 évvel az értelmezés szerint előírt időpont előtt. A pótkapacitások megtervezésére és 
megvalósítására tehát elégséges idő állt rendelkezésre, az EBRD-forrásokból nyújtott 
pénzügyi támogatással pedig lehetőség is van erre. A további támogatás a verseny torzulását 
okozná más államok, illetve termelők terhére. Az uniós jog értelmében ez nem megengedett.

                                               
7 A Bizottság 2010. 02. 02-i kiegészítő válaszai az előadó, Rebecca Harms európai parlamenti képviselő 
kérdéseire.
8 COM(2009)581, végleges
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Bulgáriában a villamosenergia-ellátás 2007 óta (azaz a Kozloduj atomerőmű 1–4-es 
blokkjának leszerelése óta) probléma nélkül biztosított9. Bulgáriában az ellátás biztonságának 
fenntartásához szintén nincs szükség a termelőkapacitások pótlására. Amennyiben a Bizottság 
javaslatában a „régió” fogalma magában foglalja a Bulgárián kívüli területeket is, akkor 
először is meg kell vizsgálni ezen államok ellátásának kérdését. Mivel a szomszédos államok 
Románia kivételével nem uniós tagállamok, azt is meg kellene vizsgálni, hogy az ő ellátásuk 
ilyen módon uniós forrásokból támogatható-e. Emellett a villamosenergia-ellátó 
létesítmények bulgáriai üzemeltetői az exporton keresztül bevételekre is szert tesznek. Ez az 
export nem finanszírozható uniós forrásokból.
Figyelembe véve a kiégett fűtőelemek további kezelésére rendelkezésre bocsátott 120 millió 
eurót, a Bizottság leszereléssel kapcsolatos javaslata helyénvalónak tűnik:
Az EU költségvetéséből nyújtott támogatás folytatása az atomenergia-használat 
biztonságosságát illetően összhangban áll az EU érdekeivel.
Helyénvalónak tekintendő, hogy az EBRD-n keresztül forrásokat bocsátanak rendelkezésre.

A támogatás hiányában nem zárható ki, hogy a Kozloduj 3. és 4. reaktorát újra üzembe
helyezik, ami az üzemzavarokat illetően jelentős kockázatot jelent. A súlyos üzemzavarok 
hatásai nem csak a Bolgár Köztársaságot érintenék.
A Bolgár Köztársaságnak nincsenek elégséges céltartalékai a leszerelésre. Uniós források 
nélkül valószínűleg nem garantálható, hogy az ember és a környezet védelme érdekében a 
szükséges mértékben folytatni fogják a leszerelési intézkedéseket. 

A jelenleg szűkösen rendelkezésre álló források miatt az uniós támogatások hozzájárulnak 
ahhoz, az ember és a környezet védelme érdekében a leszerelési intézkedések során magas 
biztonsági szint valósuljon meg.
Az uniós források csak a Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésére és az ennek 
során meghatározott projektekre, valamint a száraz átmeneti tároló és a fűtőelemek végleges 
elhelyezésének gyors megvalósítására használhatók fel. A preambulumbekezdések és a 
rendelkező rész cikkeinek módosításai/kiegészítései pontosítják a források felhasználását, és 
összekapcsolják azt az EU kiemelt célkitűzéseivel, a leszerelés során a magas szintű 
biztonsági normák betartásával, valamint a liberalizált energiapiac megvalósításával, amit a 
verseny tartós torzulásának elkerülésével érnek el.

A rendelet 6. cikkének lehetővé kell tennie az uniós források felhasználási céljának hatékony 
ellenőrzését és a források megfelelő idejű felhasználását. Ehhez segítséget nyújthat, ha 
ismerjük az engedélyezési eljárás aktuális állását. Emellett rendszeresen ellenőrizni kell, hogy 
az uniós források felhasználása nem vezet-e a verseny torzulásához.

                                               
9 ENTSOE 2009


