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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinės pagalbos Bulgarijos 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti.
„Kozlodujaus programa“
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0581),

– atsižvelgdamas į Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir sutarčių, 
kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 30 straipsnį, susijusį su 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokais,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Branduolinis 
saugumas Europos Sąjungoje“ (COM(2002)0605),

– atsižvelgdamas į EB sutarties  straipsnį ir Euratomo sutarties 203 straipsnį, pagal kuriuos 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0289/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2010),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Euratomo sutarties 106a straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 293 
straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Tai, kad, kaip sutarta, saugumo 
sumetimais anksčiau uždaromi 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės 3 ir 4 
blokai, turėtų būti matoma iš to, kad 
apšvitintas kuras iš abiejų blokų saugyklų 
kaip galima greičiau išvežamas į išorinę 
laikiną saugojimo vietą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti žmones ir aplinką uždarymo procesas turi būti negrįžtamas.  Tik tuomet, 
kai iš reaktorių bloko bus pašalintas visas kuras, bus galima imtis galutinių techninių 
uždarymo veiksmų, pvz., išmontuoti apsauginius įrenginius ar imtis statybinių priemonių.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjunga taip pat pripažįsta būtinybę 
teikti finansinę paramą, kad toliau būtų 
įgyvendinamos poveikio energetikos 
sektoriui mažinimo priemonės, 
atsižvelgiant į dėl branduolinių blokų 
uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo 
poveikį energijos tiekimo saugumui 
regione.

(6) atsižvelgdama į tai, kad Bulgarijoje 
nepadaryta pažangos siekiant galutinai 
pašalinti apšvitintą kurą ir labai 
radioaktyvias atliekas ir nutraukti 
apšvitinto kuro iš Bulgarijos ir Rusijos 
perdirbimą, Sąjunga pripažįsta, kad 
pažangą šioje srityje būtina paspartinti 
suteikus finansinę paramą.

Or. de

Pagrindimas

Energetikos projektams Bulgarijoje paremti jau skirta daugiau nei 259 mln. eurų. Elektros 
tiekimas buvo užtikrintas ir uždarius Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 blokus. Taigi 
gamybos pajėgumų pakaitalas siekiant užtikrinti tiekimo saugumą nėra būtinas. Papildoma 
parama reikštų konkurencijos iškraipymą kitų valstybių narių ar gamintojų nenaudai. Tai
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nėra leistina pagal ES teisės aktus. Tačiau saugumo sumetimais reikėtų padėti Bulgarijai 
dedant pastangas ir siekiant galutinai pašalinti apšvitintą kurą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 180 mln. eurų suma skiriama šiems 
projektams paremti: 1) projektams valdyti, 
inžinerinei ir techninei pagalbai teikti, 
kad būtų įgyvendinama elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo programa; 2)
715 Kozlodujaus branduolinės elektrinės 
darbuotojų (eksploatavimo, priežiūros, 
techninės paramos, projektų vadybos 
srities), atliekančių I–IV blokų 
eksploatavimo nutraukimo darbus, 
algoms mokėti; 3) prisidėti prie 
nacionalinio radioaktyviųjų atliekų 
šalinimo įrenginio, būtino elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo programai 
įgyvendinti, statybos; 4) teritorijos 
infrastruktūrai ir išmontavus surinktoms 
atliekoms apdoroti, įskaitant papildomas 
lėšas projektams, kurių konkursai 
paskelbti. 4 projekte minėtas teritorijos 
infrastruktūros pagerinimas gali apimti 
tik priemones, susijusias su 1–4 blokų 
eksploatavimo nutraukimu. Likusi 120 
mln. eurų suma skirta paremti pažangai 
vykdant tiesioginį galutinį šalinimą ir 
greičiau užtikrinant laikino saugojimo 
vadinamuoju sausuoju būdu galimybes, 
kaip tai būtina prieš vykdant galutinį 
šalinimą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad lėšos, skirtos griežtiems saugumo reikalavimams įvykdyti uždarant 
elektrinę, būtų naudojamos veiksmingai, tikslinga aiškiai apibrėžti remiamas priemones. Visų 
pirma, su infrastruktūra susijusios priemonėms Kozlodujuje negali būti naudojamos 5 ir 6 
blokų eksploatacijos reikmėms. Tokiu atveju ES lėšos būtų naudojamos ne pagal paskirtį ir 
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kiti elektros energijos gamintojai atsidurtų mažiau palankioje konkurencinėje padėtyje. 
Netrukus Bulgarijos vyriausybė ir Komisija turėtų susitarti dėl konkrečių priemonių, susijusių 
su apšvitinto kuro laikinu saugojimu ir galutiniu šalinimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis. Šie asignavimai taip pat 
turėtų būti naudojami priemonėms, 
kuriomis siekiama kompensuoti prarastus 
gamybos pajėgumus, finansuoti pagal 
acquis.

(8) Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
eksploatavimo nutraukimui skiriami 
asignavimai neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų, susijusių su Sąjungos 
energetikos rinkai energiją tiekiančiomis 
bendrovėmis.

Or. de

Pagrindimas

Kompensacinėms priemonėms energetikos sektoriuje parama nebus teikiama.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir jų uždarymo 
pasekmėms Bulgarijoje mažinti, skyrimo 
taisyklės (toliau – Kozlodujaus programa).

Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuria išdėstomos išsamios Bendrijos 
finansinio įnašo, skirto Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimui nutraukti ir visoms 
atitinkamoms radioaktyvioms medžiagoms 
galutinai pašalinti, skyrimo taisyklės 
(toliau – Kozlodujaus programa).

Or. de
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Pagrindimas

Remiamos turėtų būti ne kompensacinės priemonės energetikos sektoriuje, bet lėšos skiriamos 
tam, kad būtų kuo greičiau įvykdytas saugus galutinis medžiagų pašalinimas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, taip 
pat priemonės, skirtos aplinkos apsaugai 
gerinti laikantis acquis ir įprastiniams 
elektros energijos gamybos pajėgumams, 
kurie pakeis keturių Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės reaktorių 
gamybos pajėgumus, modernizuoti, ir 
kitos priemonės, kurios susijusios su 
sprendimu galutinai uždaryti šią elektrinę 
bei nutraukti jos eksploatavimą ir kurios 
prisidės prie būtino restruktūrizavimo, 
aplinkos atkūrimo ir Bulgarijos energijos 
gamybos, perdavimo ir paskirstymo 
sektorių modernizavimo, taip pat prie 
energijos tiekimo saugumo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo 
Bulgarijoje.

Bendrijos įnašas į Kozlodujaus programą 
skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, 
kad būtų įgyvendinamos priemonės, 
susijusios su Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu, ir 
kad būtų parengta būtina galutinio 
šalinimo koncepcija, surasta, nustatyta ir 
ištirta galutinio šalinimo vieta.

Or. de

Pagrindimas

Parama teikiama tik 1–4 projektams, nurodytiems prie Komisijos pasiūlymo pridėto 
aiškinamojo memorandumo 5.1.1 punkte, būtinoms  priemonėms ir pažangai, kuri būtų greitai 
pasiekta vykdant tiesioginį galutinį šalinimą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straispnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos darbuotojai ir jos įgalioti 
išorės įstaigų darbuotojai turi tinkamą 
prieigos teisę, visų pirma teisę patekti į 
paramos gavėjo darbo patalpas bei gauti 
visą informaciją, įskaitant informaciją 
elektronine forma, kuri reikalinga tokiam 
auditui atlikti.

2. Komisijos darbuotojai ir jos įgalioti 
išorės įstaigų darbuotojai turi tinkamą 
prieigos teisę, visų pirma teisę patekti į 
paramos gavėjo darbo patalpas bei gauti 
visą informaciją, įskaitant informaciją 
elektronine forma, kuri reikalinga tokiam 
auditui atlikti. Auditas apima ir etapą, kai 
teikiami leidimai nutraukti elektrinės 
eksploatavimą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos laiku ir būtų galima geriau kontroliuoti, ar jos 
naudojamos pagal paskirtį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vidurio ir Rytų Europos valstybėms rengiantis stoti ir įstojus į ES, Europos Sąjungoje pradėta 
kalbėti apie tose valstybėse naudojamą atominę energiją ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. 
Akivaizdžiai mažesni saugumo standartai narystės siekiančiose šalyse paskatino imtis 
veiksmų ir suteikti finansinę paramą stiprinant žmonių ir aplinkos apsaugą. 
Dažniausiai tik valstybėms įstojus į ES buvo imtasi veiksmų ruošiantis nutraukti branduolinių 
elektrinių eksploatavimą – pradėtos nustatyti elektrinių eksploatavimo nutraukimą 
reglamentuojančios teisinės ir techninės taisyklės. Kaip pradžioje, taip ir dabar ištekliai, 
reikalingi atliekoms, susidarančioms nutraukiant branduolinių elektrinių eksploatavimą, 
tvarkyti, yra riboti.

Kai kuriose narystės siekiančiose šalyse iki šiol dar nėra teisės aktų, kuriuose būtų nustatyta, 
ar perdirbti, ar giluminiu būdu geologiškai laidoti panaudotą branduolinių reaktorių kurą1. Šis 
faktas atitinkamose valstybėse tikrai sustiprina dėmesį, ypač skiriamą labai radioaktyvių 
atliekų ir panaudoto branduolinių reaktorių kuro laidojimo klausimo sprendimo pažangai. 
Toks dėmesys ypač skiriamas ir Bulgarijai. Valstybės taip pat neparengusios įpareigojančių 
planų dėl mažai ir vidutiniškai ilgesnį laiką aktyvių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. 

Bulgarijos Respublikoje susidarantis panaudotas branduolinių reaktorių kuras remiantis 
dabartine strategija daugiausia perdirbamas Rusijoje2. Taip didžiausia žmonių ir aplinkos 
taršos, atsirandančios tvarkant pavojingiausią naudojimosi atomine energija produktą, našta 
perkeliama ES nepriklausančiai valstybei. Perdirbant panaudotą branduolinių reaktorių kurą 
iškyla labai didelis pavojus dėl saugos (elektrinei veikiant įprastu režimu išmetamas labai 
didelis radioaktyviųjų teršalų kiekis, gali įvykti stambios avarijos), kita vertus, panaudoto 
branduolinių reaktorių kuro perdirbimo atveju išlieka didelis pavojus, kad medžiagos bus 
parduodamos, todėl atominė energija bus naudojama karo tikslams. Perdirbimas kaip 
panaudoto branduolinių reaktorių kuro šalinimo būdas yra nepriimtinas.
Į pirmiau aprašytus trūkumus taip pat reikia atsižvelgti siekiant apsaugoti Europos Sąjungos 
saugumo interesus. Todėl labai svarbu siekti sparčios pažangos Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėse narėse sprendžiant panaudoto branduolinių reaktorių kuro ir didelio radioaktyvumo 
atliekų laidojimo klausimą.
Komisijos pateiktas pasiūlymas (COM(2009)0581) dėl reglamento turi užtikrinti finansinę 
pagalbą Bulgarijos Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimui nutraukti 
ir nutraukiant elektrinės eksploatavimą susidariusių radioaktyviųjų atliekų tvarkymui 
finansuoti.
Komisija savo pasiūlymą grindžia Bulgarijos Respublikoje dėl istorinių priežasčių 
nesukauptais pakankamais rezervais elektrinės išmontavimui padengti ir stojimo akte 
įtvirtintais įsipareigojimais dėl ankstyvo Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų 
uždarymo.
Pranešėja pritaria šiems argumentams ir pabrėžia, kad abi šalys privalo laikytis Kozlodujaus 
                                               
1 COM(2008)0542 galutinis.
2 Bulgarijos Respublika: trečia nacionalinė ataskaita dėl Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijoje nustatytų įsipareigojimų vykdymo, Sofija, 2008 m. 
rugsėjo mėn.
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branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimo nutraukimą reglamentuojančių stojimo akto 
nuostatų. Jei ES nesuteiks finansinės paramos, gali atsirasti Komisijos minėtos pasekmės –
sumažėti saugos lygis elektrinėje ir būti atnaujintas III ir IV blokų eksploatavimas. Būtina 
stengtis užkirsti tam kelią.

Sprendimo nutraukti Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimą 
pagrindas yra tarptautiniu mastu pripažintas faktas, kad VVER 440/230 tipo reaktoriai turi 
sunkių konstrukcijos ir saugos trūkumų, kurių negalima veiksmingai ir deramomis išlaidomis 
pašalinti. Komisija nustatė, kad Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV reaktorių blokuose 
„realiomis sąlygomis negalima užtikrinti pakankamo saugos lygio“. Komisija 2002 m. nustatė 
būtinybę nutraukti branduolinės elektrinės eksploatavimą1 ir 2009 m. dar kartą šią būtinybę 
patvirtino2. Pranešėja yra tokios pačios nuomonės, bet taip pat tvirtina, kad nors šių tipų 
reaktorių saugos lygis yra ypač nepakankamas, tačiau ir kitų tipų reaktorių saugos lygis yra 
ribotas. Negalima atmesti tikimybės, kad jokio kito tipo reaktoriuje ir jokioje šalyje negali 
įvykti sunki avarija. 

Siekiant nutraukti Kozlodujaus branduolinės elektrinės eksploatavimą, elektrinės I–II blokai 
išjungti 2002 m. pabaigoje, o III–IV blokai – 2006 m. pabaigoje. Abiejuose 2002 m. 
sustabdytuose blokuose galima nepertraukiamai tęsti eksploatavimo nutraukimo darbus ir 
nedelsiant išmontuoti elektrinę. III–IV blokuose galima tik iš dalies imtis eksploatavimo 
nutraukimo darbų, nes saugyklose tebesaugomas panaudotas branduolinių reaktorių kuras. 
Norint padidinti saugos lygį elektrinėje ir siekiant užkirsti kelią galimam šių dviejų blokų 
eksploatavimo atnaujinimui, panaudotą kurą būtina kuo greičiau pervežti į laikinas išorines 
saugyklas ir neatidėliojant pradėti išmontuoti elektrinę.

Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų eksploatavimui nutraukti reikalingos lėšos, 
įskaitant atliekų šalinimą ir panaudoto branduolinių reaktorių kuro saugojimą laikinose 
saugyklose, turėtų sudaryti 1 800 mln. EUR3. Šią prognozuojamą sumą galima palyginti, pvz., 
su to paties tipo reaktorius turėjusių dviejų dvigubų blokų elektrinės Greifsvalde (VFR) 
uždarymo išlaidomis. Sprendžiant pagal Greifsvaldui numatytas lėšas, keturių reaktorių 
eksploatavimui nutraukti, įtraukiant ir kai kuriuos kitus poreikius, reikalinga 1 780 mln. EUR 
suma4. 
Bulgarijos Respublikos vyriausybė kitam keturių reaktorių eksploatavimo nutraukimo etapui 
iš pradžių pareikalavo 202 mln. EUR. Komisija pasiūlė 2010–2013 m. laikotarpiui skirti 
180 mln. EUR lėšų eksploatavimui nutraukti. Tarptautinė bendruomenė (daugiausia – ES) iki 
2006 m. skyrė 340 mln. EUR dydžio sumą (PHARE programa), nuo 2007 iki 2008 m. –
253 mln. EUR sumą (ERPB), 2009 m. – 89,5 mln. EUR dydžio sumą. Iš viso iki 2013 m. 
branduolinės elektrinės eksploatavimui nutraukti bus skirta apie 860 mln. EUR dydžio suma. 
Nors lėšų dalis, skirta laikotarpiui iki 2006 m. ir 2009 m., tiksliai nežinoma, galima manyti, 
kad iki 2013 m. lėšos, susidarysiančios dėl eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo ir dėl iki šiol numatyto panaudoto branduolinių reaktorių kuro saugojimo, didžiąja 
dalimi bus padengtos.
Turint omenyje sumą, kurią Bulgarijos Respublika turi skirti pati, ES Komisijos numatyta 
                                               
1 COM(2002)0605 galutinis.
2 SEC(2009) 1431.
3 2010 01 25 Komisijos atsakymai į pranešėjos Rebecca Harms (MEP) klausimus.
4 Vokietijos Federacinės Respublikos radiacinės saugos tarnyba: tyrimas apie galimybes taupyti nutraukiant 

Vokietijos atominių elektrinių eksploatavimą ir jas išmontuojant, projektas Nr. O2 S 7778, Vokietijos 
Federacinės Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu.
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skirti 180 mln. EUR dydžio suma tolesniems elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams 
vykdyti atrodo derama.

Iš pirmiau nurodytų 1 800 mln. EUR dydžio reikalingų lėšų ir Komisijos pasiūlytos 
300 mln. EUR dydžio finansinės paramos nėra numatyta finansuoti nė vieno panaudoto kuro 
laidojimo projekto. Šiuo metu radioaktyviųjų atliekų šalinimo už Europos Sąjungos ribų 
strategija, kurios laikosi Bulgarija, kaip jau minėta, dėl saugos (angl. safety) ir saugumo (angl. 
security) priežasčių yra nepriimtina. Vykdant Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją parengtoje trečioje ataskaitoje sprendimo 
perdirbti panaudotą kurą, o ne pasirinkti tiesioginį laidojimą, priežastimis įvardijamos turimos 
nepakankamos fondų lėšos ir siekis, kad ateities kartoms nebūtų užkrauta pernelyg didelė 
našta.
Argumentas dėl naštos ateities kartoms yra nesuvokiamas. Perdirbant panaudotą kurą 
nesunaikinamos jokios dėl atominės energijos naudojimo susidariusios medžiagos, taigi, šios 
medžiagos lieka ateities kartoms.

Siekiant kuo greičiau pabaigti panaudoto kuro perdirbimo programą, ES turėtų skirti 
trūkstamas fondų lėšas. Nereikėtų sudaryti naujų panaudoto kuro perdirbimo sutarčių, taip pat 
reikia patikrinti, kaip galima nutraukti jau sudarytas sutartis. Komisijos duomenimis1, jau 
beveik sutikus skirti paramą yra nuspręsta finansuoti laikinos saugyklos statybą ir parūpinti 
konteinerius CONSTOR visam panaudotam branduolinės elektrinės I–IV blokų kurui saugoti. 
Laikotarpiui iki 2013 m. skirto 120 mln. EUR dydžio biudžeto, kuris naudojamas panaudotam 
branduolinių reaktorių kurui tvarkyti, lėšomis turi būti finansuojamos priemonės, kuriomis 
pasinaudojus bus galima greičiau naudotis visais laikinos saugyklos pajėgumais ir sparčiau 
vykdyti laidojimo vietos atrankos procedūrą, taip pat imtis priemonių geologiniam 
tinkamumui ištirti.

Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl reglamento, kuriame nustatyta teikti finansinę pagalbą 
Kozlodujaus programai, taip pat numatyta skirti paramą energetikos projektams. Pranešėja 
šiam siekiui nepritaria. 
Bulgarijos Respublika energetikos projektams vykdyti jau iki 2009 m. gavo daugiau nei 
259 mln. EUR dydžio ERPB lėšas. Komisijos duomenimis, šie projektai susiję su energijos 
vartojimo efektyvumo padidinimu ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu2. Skyrus 
lėšas Bulgarijai buvo suteikta galimybė pertvarkyti savo elektros gamybos ūkį, kad gaminant 
elektrą būtų išskiriama mažiau išmetamųjų CO2 dujų ir apskritai kad jis darytų kuo mažiau 
poveikio aplinkai. Tačiau Bulgarija nusprendė elektros gamybos pajėgumus padidinti 
naudojant atominę energiją. Tiesa, tuo pačiu metu sumažinus anglies naudojimą gali sumažėti 
išmetamųjų CO2 dujų kiekis, tačiau dėl atominės energijos naudojimo padidinimo padidėja 
žmonių ir aplinkos radiacinė tarša. Dėl galimų avarijų tikimybės taip pat padidėja saugos 
pavojus. Tačiau kadangi vienas į energijos naudojimo efektyvumą investuotas euras daug 
greičiau ir labiau sumažina išmetamųjų šiltnamio dujų kiekį nei vienas į atominės energijos 
naudojimo didinimą investuotas euras, atominės strategijos laikymasis de facto lemia 
didesnius išmetamųjų dujų kiekius nei kitos strategijos. 

I ir II blokai buvo sustabdyti jau prieš aštuonerius metus, III ir IV blokai – prieš daugiau nei 
trejus metus, t. y. tik penkeri metai iki datos, kai buvo numatyta sustabdyti blokus dėl 
konstrukcinių ypatybių. Taigi, planams, kuo pakeisti reikalingą elektros energijos kiekį, 
                                               
1 Papildomi 2010 02 02 Komisijos atsakymai į pranešėjos Rebecca Harms (MEP) klausimus.
2 COM(2009)0581 galutinis.
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parengti ir jiems įvykdyti turėta pakankamai laiko, o skyrus ERPB lėšų – taip pat ir 
galimybių. Jei bus toliau skiriama parama, tai reikš konkurencijos iškraipymą kitų valstybių 
arba elektros gamintojų nenaudai. Toks konkurencijos iškraipymas pagal ES teisę yra 
neleistinas.

Elektros tiekimas Bulgarijoje po 2007 m. (nutraukus Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–
IV blokų eksploatavimą) buvo užtikrintas be sutrikimų1. Taigi, siekiant užtikrinti elektros 
tiekimo saugumą, nebūtina išlaikyti elektros gamybos pajėgumus. Jei Komisijos pasiūlyme 
sąvoka „regionas“ taikoma ir ne Bulgarijos teritorijai, iš pradžių reikėtų atlikti tyrimus apie 
elektros tiekimą šiose valstybėse. Kadangi kaimyninės valstybės (išimtis – Rumunija) nėra ES 
valstybės narės, taip pat reikėtų patikrinti, kokiu mastu jų aprūpinimas elektros energija šiuo 
atveju gali būti finansuojamas ES lėšomis. Be to, Bulgarijos elektros energijos tiekėjai gauna 
pajamų iš elektros energijos eksporto. Tokio eksporto negalima finansuoti ES lėšomis.

Atsižvelgus į tai, kad tolesniam panaudoto branduolinių reaktorių kuro tvarkymui numatyta 
skirti 120 mln. EUR, Komisijos pasiūlymas dėl eksploatavimo nutraukimo yra deramas.

Paramos iš ES biudžeto tolesnis skyrimas atitinka ES interesus siekiant užtikrinti saugumą 
naudojant branduolinę energiją.

Lėšų skyrimas per ERPB yra deramas.
Jei parama būtų neskirta, būtų sunku užkirsti kelią Kozlodujaus III ir IV blokų eksploatavimui 
atnaujinti. Eksploatavimo atnaujinimas keltų didelę avarijų riziką. Sunkių avarijų atveju 
padarinius justų ne tik Bulgarijos Respublika.

Bulgarijos Respublikoje iki šiol nėra sukaupta pakankamas lėšų, reikalingų atominės 
elektrinės eksploatavimui nutraukti, rezervas. Tikėtina, kad be ES lėšų nebūtų galima 
užtikrinti būtino masto eksploatavimo nutraukimo darbų, būtinų žmonių ir aplinkos apsaugai 
užtikrinti, tąsos. 

Kadangi elektrinės išmontavimo fonduose lėšų sukaupta per mažai, ES parama, siekiant 
užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą, padeda pasiekti aukštą saugos lygį vykdant 
eksploatavimo nutraukimo darbus.
ES lėšos turi būti naudojamos tik nutraukiant Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų 
eksploatavimą, vykdant su eksploatavimo nutraukimu susijusius numatytus projektus, sparčiai 
įgyvendinant sausų laikinų saugyklų ir panaudoto branduolinių reaktorių kuro laidojimo 
darbus. Siūlomi pakeisti ir papildyti argumentai ir straipsniai patikslina lėšų panaudojimą ir 
susieja jį su prioritetiniais ES tikslais, aukšto saugos lygio išlaikymą vykdant elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo darbus ir įgyvendinant liberalios energijos rinkos principus, taip 
užkertant kelią ilgalaikiams konkurencijos iškraipymams.

Reglamento 6 straipsnis leis užtikrinti veiksmingą ES lėšų naudojimo paskirties kontrolę ir 
kontrolės vykdymą tinkamu laiku. Kontrolę padėtų vykdyti naujausia informacija apie 
pritarimą procedūrai. Be to, reikia reguliariai tikrinti, ar dėl panaudojamų ES lėšų 
neiškraipoma konkurencija.

                                               
1 ENTSOE 2009.


