
PR\803839LV.doc PE438.485v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2009/0172(NLE)

4.2.2010

*
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas finansiālo atbalstu Bulgārijas 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai 
(„Kozlodujas programma”)
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Rebecca Harms



PE438.485v01-00 2/14 PR\803839LV.doc

LV

PR_CNS_art55am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas finansiālo atbalstu Bulgārijas 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai „Kozlodujas 
programma”
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0581),

– ņemot vērā 30. pantu Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās 
nosacījumiem, kā arī Eiropas Savienības pamatā esošo Līgumu grozījumiem par  
Kozlodujas kodolelektrostacijas Bulgārijā 1. līdz 4. bloka slēgšanu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par kodoldrošību 
Eiropas Savienībā (COM(2002)0605),

– ņemot vērā Euratom līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7–0289/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

1. pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Euratom līguma 106.a punktu 
un Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) vienošanās slēgt Kozlodujas 
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kodolelektrostacijas 3. un 4. bloku 
drošības apsvērumu dēļ būtu jāapliecina, 
pēc iespējas savlaicīgi veicot apstarotās 
kodoldegvielas pārvietošanu no abu bloku 
glabātavām uz ārēju pagaidu noliktavu;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu cilvēku un vides aizsardzību ekspluatācijas pārtraukšanai jābūt 
neatgriezeniskai. Pasākumu veikšana, kuri tehniski pilnībā ļauj īstenot šo procesu (piemēram, 
aizsargierīču demontāža vai celtniecības pasākumi), ir iespējama tikai pēc kodoldegvielas 
pilnīgas izvākšanas no reaktora bloka.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai turpinātu seku 
mazināšanas pasākumus enerģētikas 
nozarē, ņemot vērā ražošanas jaudas 
zudumu kodolelektrostacijas bloku 
slēgšanas dēļ un tās ietekmi uz piegādes 
drošību reģionā.

(6) Eiropas Savienība arī apzinās finansiālā 
atbalsta nepieciešamību, lai paātrinātu 
attīstību šajā sakarībā, ņemot vērā to, ka 
Bulgārijā ir neliela pieredze attiecībā uz 
apstarotas kodoldegvielas un augstas 
radioaktivitātes atkritumu galīgo 
apglabāšanu, kā arī lai izbeigtu no 
Bulgārijas pārvietotas apstarotas 
kodoldegvielas atkārtotu apstrādi 
Krievijā;

Or. de

Pamatojums

Enerģētikas projektiem Bulgārijā jau piešķirti vairāk nekā 259 miljoni eiro. Tika nodrošināta 
elektrības piegāde arī pēc Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. – 4. bloka slēgšanas. Tātad nav 
nepieciešamas ražošanas jaudas, lai garantētu apgādes drošību. Turpmāks atbalsts nozīmētu 
konkurences traucējumus uz citu valstu, respektīvi, ražotāju rēķina. Saskaņā ar ES tiesību 
aktiem tas nav pieļaujams. Turpretim drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams palīdzēt 
Bulgārijai īstenot pasākumus, kuru mērķis ir apstarotās kodoldegvielas galīga apglabāšana.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Summa 180 miljonu eiro apmērā 
kalpo šādu projektu atbalstam: (1)
projektu vadība un tehniskais atbalsts 
ekspluatācijas pārtraukšanas 
programmas īstenošanai; (2) algu 
nodrošināšana Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 715 darbiniekiem 
(darbība, apkope, tehniskais atbalsts, 
projektu vadība), kas strādā pie 1.–
4. bloka ekspluatācijas pārtraukšanas; (3)
ieguldījums valsts radioaktīvo atkritumu 
apglabāšanas iekārtas izveidē, kas ir 
ārkārtīgi būtiski ekspluatācijas 
pārtraukšanas programmas īstenošanai; 
(4) kodolelektrotacijas infrastruktūra un 
demontēto atkritumu apstrāde, tostarp 
papildu piešķīrumi projektiem, par kuriem 
jau izsludinātas konkursu procedūras. 
4. projektā minētajā kodolelektrostacijas 
infrastruktūras nostiprināšanā var iekļaut 
tikai tādus pasākumus, kas saistīti ar 1. –
4. bloka ekspluatācijas pārtraukšanu. 
Atlikušie 120 miljoni eiro kalpo tādas 
attīstības atbalstīšanai, kas tieši nodrošina 
galīgo apglabāšanu un ātrākai jaudas 
paplašināšanai, kas nepieciešama sausai 
pagaidu uzglabāšanai, kamēr tiek īstenota 
galīgā apglabāšana.

Or. de

Pamatojums

Lai panāktu efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu augstu drošības prasību īstenošanai 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesā, ir lietderīgi noteikt nepieciešamos pasākumus. 
Infrastruktūras pasākumi Kozlodujas kodolelektrostacijā nekādā gadījumā nedrīkst kalpot 5. 
un 6. bloka ekspluatācijai. Citādi ES līdzekļi netiktu izmantoti paredzētajam mērķim, un 
radītu nelabvēlīgus konkurences nosacījumus attiecībā uz citiem elektroenerģijas ražotājiem. 
Konkrētus apstarotās kodoldegvielas pagaidu un galīgās glabāšanas pasākumus paredz, 
Komisijai ātri vienojoties ar Bulgārijas valdību.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū. Šīs apropriācijas jāizmanto 
tādu pasākumu finansēšanai, kas saskaņā 
ar acquis kompensē ražošanas jaudas 
zudumu.

(8) Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
apropriācijas ekspluatācijas izbeigšanai 
nedrīkst radīt konkurences kropļojumus 
starp energoapgādes uzņēmumiem ES 
energotirgū.

Or. de

Pamatojums

Atbalsts kompensācijas pasākumiem enerģētikas nozarē netiks piešķirts.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu un risinātu ar tās 
slēgšanas saistītās sekas Bulgārijā 
(turpmāk tekstā — Kozlodujas 
programma).

Ar šo regulu izveido programmu, ar ko 
paredz sīki izstrādātus noteikumus 
Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai, 
lai atbalstītu Kozlodujas 
kodolelektrostacijas 1.–4. bloka 
ekspluatācijas izbeigšanu, tostarp visu šajā 
sakarībā nozīmīgo radioaktīvo vielu 
galīgo apglabāšanu (turpmāk tekstā —
Kozlodujas programma).

Or. de

Pamatojums

Finanšu līdzekļi tiek rezervēti pasākumiem, lai ātri panāktu drošas galīgās apglabāšanas 
statusu, nevis atbalstītu kompensācijas pasākumus enerģētikas nozarē.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu, vides 
atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar 
acquis un tradicionālo enerģijas 
ražošanas jaudu modernizāciju, lai 
aizvietotu četru Kozlodujas 
kodolelektrostacijas reaktoru jaudu, kā 
arī citiem pasākumiem, kas izriet no 
lēmuma slēgt un likvidēt šo 
kodolelektrostaciju un kas dod 
ieguldījumu nepieciešamajā 
restrukturizācijā, vides pārveidošanā un 
atjaunošanā, Bulgārijas enerģijas 
ražošanas, piegādes un sadales nozaru 
modernizācijā, kā arī piegādes drošības 
un enerģijas efektivitātes uzlabošanā 
Bulgārijā.

Kopienas ieguldījumu Kozlodujas 
programmā piešķir, lai sniegtu finansiālu 
atbalstu pasākumiem, kas saistīti ar 
Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas izbeigšanu un galīgai 
apglabāšanai nepieciešamās koncepcijas 
izstrādāšanu, kā arī pasākumiem, kuru 
mērķis ir galīgās apglabāšanas vietas 
meklēšana, noteikšana un izlūkošana.

Or. de

Pamatojums

Finansiālais atbalsts tiek sniegts vienīgi projektiem, kas minēti Komisijas priekšlikuma 
5.1.1. nodaļas 1) līdz 4) punktā, kā arī nepieciešamajiem pasākumiem un īstermiņā 
sasniedzamiem rezultātiem, kas tieši veicina galīgo apglabāšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas personālam un ārējam 
Komisijas pilnvarotam personālam ir 
atbilstīgas piekļuves tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz līdzekļu saņēmēja birojiem un 

2. Komisijas personālam un ārējam 
Komisijas pilnvarotam personālam ir 
atbilstīgas piekļuves tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz līdzekļu saņēmēja birojiem un 
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jebkuru informāciju – arī elektroniskā 
formātā –, kas nepieciešama šādu revīziju 
veikšanai.

jebkuru informāciju – arī elektroniskā 
formātā –, kas nepieciešama šādu revīziju 
veikšanai. Revīzija aptver arī 
ekspluatācijas pārtraukšanas procesa 
attiecīgā sertifikācijas statusa 
apsekošanu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu un uzlabotu 
kontroli, vai tie tiek izlietoti paredzētajam mērķim.
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PASKAIDROJUMS

Saistībā ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu pievienošanos ES tai bija jāuzsāk apskatīt 
jautājumi par kodolenerģijas izmantošanu un par apiešanos ar kodolatkritumiem šajās valstīs. 
Objektīvi zemākie drošības standarti kandidātvalstīs bija iemesls, lai censtos ietekmēt šos 
procesus un paredzētu finansiālo atbalstu cilvēku un vides aizsardzības palielināšanai. 
Šajās valstīs kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas jomā tiesiski un tehniski noteikumi, 
kas šo procesu reglamentē, galvenokārt tika ieviesti tikai pēc pievienošanās. Jaudas, kas 
nepieciešamas, lai apsaimniekotu ekspluatācijas pārtraukšanas rezultātā radušos atkritumus, 
vēl arvien ir pieejamas ierobežotā apmērā.
Dažās no kandidātvalstīm vēl ar vien nav regulējuma par to, vai apstarotā kodolenerģija 
atkārtoti jāapstrādā vai tā tūlīt ģeoloģiski galīgi jāapglabā1. Šīs apstāklis attiecīgajās valstīs, 
protams, ietekmē prasības, kuru mērķis ir panākt attīstību  jautājumā par galīgo apglabāšanu, 
jo īpaši attiecībā uz augstas radioaktivitātes atkritumiem un apstarotu kodoldegvielu. Tas jo 
īpaši skar arī Bulgāriju. Tāpat šajās valstīs nav izstrādāti saistoši plāni  par to, kā apieties ar 
ilgdzīvojošiem zemas un augstas radioaktivitātes atkritumiem. 
Saskaņā ar pašreizējo stratēģiju apstarotā kodoldegviela, kas ir Bulgārijas Republikas rīcībā, 
tiek atkārtoti apstrādāta galvenokārt Krievijā2. Tādējādi kaitējums cilvēkiem un videi, 
apsaimniekojot visbīstamāko produktu, kas rodas kodolenerģijas izmantošanas rezultātā, tiek 
novirzīts uz valsti, kas nav ES dalībvalsts. No vienas puses, atkārtota apstrādāšana saistīta ar 
tehniski augstu bīstamības potenciālu drošībai (emisija ar ļoti augstu radioaktivitāti normālas 
ekspluatācijas apstākļos un iespējamas smagas avārijas), bet no otras puses, tā saistīta ar 
nopietnām izplatīšanas briesmām un tādējādi arī ar kodolenerģijas izmantošanu  militāriem 
mērķiem. Atkārtota apstrāde nav atzīstama par pieņemamu veidu kā atbrīvoties no apstarotas 
kodoldegvielas.

Iepriekš aprakstītie trūkumi skar arī Eiropas Savienības drošības intereses. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi, lai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs strauji notiktu attīstība  jautājumā par 
apstarotas kodoldegvielas un augstas radioaktivitātes atkritumu galīgu apglabāšanu.
Ar Komisijas iesniegto regulas priekšlikumu COM(2009)0581 jānodrošina finansiālais 
atbalsts Kozlodujas (Bulgārija) kodolelektrostacijas 1. līdz 4. reaktora ekspluatācijas 
pārtraukšana, kā arī tas, lai atbilstoši apsaimniekotu tādā veidā radušās radioaktīvās vielas.

Komisija savu priekšlikumu pamato ar to, ka vēsturisku iemeslu dēļ Bulgārijas Republikā nav 
uzkrātas pietiekamas rezerves, ar kurām varētu segt reaktoru demontāžas izmaksas, un ka 
pievienošanās aktā paredzētas saistības priekšlaicīgi atslēgt Kozlodujas 1. līdz 4. reaktoru.
Referente piekrīt šim pamatojumam un uzsver, ka abām pusēm jāpilda pievienošanās akta 
noteikumi attiecībā uz Kozlodujas 1. līdz 4. reaktora ekspluatācijas pārtraukšanu. Ir jāizvairās 
no iespējamām sekām, kuras Komisija minējusi gadījumam, ja ES finansiālais atbalsts netiks 
piešķirts, proti, kaitējums drošībai kodolelektrostacijas atrašanās vietā, kā arī 3. un 4. bloka 
ekspluatācijas atsākšana.
                                               
1 COM(2008)0542, galīgā redakcija.
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, Sofija, 2008. gada 
septembris.
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Pamats lēmuma pieņemšanai par Kozlodujas 1. līdz 4. reaktora ekspluatācijas pārtraukšanu ir 
starptautiski atzīts fakts, ka WWER 440/230 tipa reaktoriem ir būtiski konceptuāli un ar 
drošību saistīti trūkumi, kurus nevar efektīvi novērst ar adekvātām izmaksām. Komisija bija 
secinājusi, ka attiecībā uz Kozlodujas reaktoru 1. līdz 4. bloku „reālistiski vērtējot, nevar 
panākt augstu drošības līmeni”, un nepieciešamība pārtraukt to ekspluatāciju konstatēta 
2002. gadā1 un vēlreiz apstiprināta 2009. gadā2. Referente atbalsta šo pieeju un turklāt arī 
konstatē, ka tieši šā tipa reaktoru drošības līmenis gan ir īpaši zems, tomēr tas ir ierobežots arī 
attiecībā uz citu tipu reaktoriem, un nevar izslēgt nopietnas avārijas iespēju, lai arī par kādiem 
reaktoru tipiem un kādām valstīm nebūtu runa. 
Kozlodujas 1. un 2. bloks atslēgti 2002. gada beigās, pārtraucot to ekspluatāciju, bet 3. un 
4. bloks — 2006. gada beigās. Abos 2002. gadā atslēgtajos blokos var turpināt  ekspluatācijas 
pārtraukšanas pasākumus, lai konsekventi veiktu tūlītēju demontāžu. 3. un 4. blokā iespējams 
tikai ierobežoti īstenot ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumus, jo krātuvē vēl atrodas 
apstarota kodoldegviela. Lai palielinātu iekārtas drošību un novērstu abu šo bloku 
ekspluatācijas atsākšanu, kodoldegviela cik vien drīz iespējams jāpārvieto uz ārējo pagaidu 
noliktavu un nekavējoties jāuzsāk demontāža.

Kozlodujas 1. līdz 4. bloka slēgšanai nepieciešamas finanses 1800 miljonu eiro apmērā, un tas 
aptver arī atkritumu apglabāšanu un kodoldegvielas pagaidu uzglabāšanu3. Šī prognozētā 
summa ir līdzīga, piemēram, izmaksām, kas nepieciešamas divām dubultbloku iekārtām 
Graifsvaldē ar tādu pašu reaktora tipu. Izvērtējot izmaksas, kas norādītas attiecībā uz 
Graifsvaldes iekārtām un daļēji ņemot vērā citus pamatnosacījumus, var izsecināt summu 
1780 miljonu eiro apmērā.4

Bulgārijas Republikas valdība četru reaktoru nākamā ekspluatācijas pārtraukšanas posma 
pasākumu veikšanai sākotnēji pieprasījusi 202 miljonus eiro. Komisija ekspluatācijas 
pārtraukšanai laika posmam no 2010. gada līdz 2013. gadam ierosinājusi piešķirt finanšu 
līdzekļus 180 miljonu eiro apmērā.

Starptautiskā kopiena (galvenokārt ES) laika posmā pirms 2006. gada piešķīrusi summu 
340 miljonu eiro apmērā (PHARE), periodā no 2007. gada līdz 2008. gadam — summu 
253 miljonu eiro apmērā (ERAB), bet 2009. gadā — summu 89,5 miljonu eiro apmērā.
Piešķirtā ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētā finansiālā atbalsta kopsumma līdz 
2013. gadam sastādīs 860 miljonus eiro. Kaut gan pašreiz nav precīzi zināms, kāda finanšu 
līdzekļu daļa piešķirta periodā no 2006. gada līdz 2009. gadam, ir jāvadās no tā, ka lielākā 
daļa no izdevumiem, kas līdz 2013. gadam radīsies sakarā ar ekspluatācijas pārtraukšanu un 
radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī sakarā ar līdz šim paredzēto apstarotās 
kodoldegvielas pagaidu uzglabāšanu, tiks segti.
Ņemot vērā, ka Bulgārijas Republikai arī jāsedz pašfinansējuma daļa, var uzskatīt, ka ES 
Komisijas ierosinātā summa 180 miljonu eiro apmērā turpmākajam ekspluatācijas 
pārtraukšanas procesam ir pietiekama.

                                               
1 COM(2002)0605, galīgā redakcija.
2 SEC(2009)1431.
3 Komisijas 2010. gada 25. janvārī sagatavotās atbildes uz referentes Rebecca Harms  (EP deputāte) 
jautājumiem.
4 Starojumaizsardzības federālā pārvalde — pētījums par ietaupīšanas iespējām, pārtraucot Vācijas 
kodoltehnisko iekārtu ekspluatāciju un demontējot tās. Projekts Nr. O2 S 7778, pēc Vācijas Federālās izglītības 
un pētniecības ministrijas pasūtījuma.
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Iepriekš minētajā finanšu izmaksu aprēķinā 1800 miljonu eiro apmērā nav paredzētas 
izmaksas kodoldegvielas galīgai apglabāšanai, un arī Komisijas ierosinātajā finanšu atbalstā 
300 miljonu eiro apmērā šim mērķim nav paredzēts neviens projekts. Bulgārijā pašreiz 
īstenojamā tādas atkārtotas apstrādes stratēģija, kuru veic ārpus Eiropas Savienības, 
nekaitīguma un drošības apsvērumu dēļ, kā norādīts iepriekš, nav akceptējama. Trešajā 
ziņojumā par kopējo konvenciju kā iemesli lēmuma pieņemšanai par atkārtotu apstrādi, 
aizstājot ar to galīgo apglabāšanu, tiek norādīti fonda līdzekļu nepietiekamība, kā arī 
izvairīšanās no pārmērīga sloga nākamajam paaudzēm.

Arguments par pārmērīgu slogu nākamajām paaudzēm nav izprotams. Atkārtotas 
pārstrādāšanas rezultātā netiek iznīcināta neviena no vielām, kas rodas, izmantojot 
kodolenerģiju, tātad tās visas tiek saglabātas arī nākamajām paaudzēm.
ES vajadzētu piešķirt trūkstošos fonda līdzekļus, lai pēc iespējas drīzāk varētu beigt atkārtotu 
apstrādi. Nedrīkst slēgt jaunus līgumus par atkārtotu apstrādi, un jāpārskata iespēja lauzt 
pašreiz spēkā esošus līgumus. Atbilstoši Komisijas sniegtajai informācijai1 ar jau 
piešķirtajiem atbalsta līdzekļiem ir iespējams finansēt pagaidu noliktavas izveidošanu, kā arī 
iepirkt CONSTOR visai kodoldegvielai, kas rodas 1. līdz 4. blokā.  No budžeta 120 miljonu 
eiro apmērā, kas līdz 2013. gadam ir piešķirts, lai apsaimniekotu apstaroto kodoldegvielu, 
jāfinansē pasākumi kopējās pagaidu noliktavu jaudas pieejamības paātrināšanai un vietas 
izvēlei bez kavēšanās galīgās apglabāšanas mērķiem, kā arī izlūkošanas pasākumi attiecībā uz 
ģeoloģisko piemērotību.

Komisijas priekšlikums regulai par finansiālo atbalstu sakarā ar Kozlodujas programmu 
paredz arī enerģētikas projektu atbalstīšanu. Referente tam nepiekrīt. 

Bulgārijas Republikai laikā līdz 2009. gadam jau piešķirti ERAB  līdzekļi vairāk nekā 
259 miljonu eiro apmērā projektu atbalstam enerģētikas jomā. Komisijas sniegtā informācija 
liecina, ka šie projekti galvenokārt paredzēti energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunīgo 
enerģijas veidu izmantošanai.2 Tādējādi Bulgārijai tika nodrošinātas iespējas gādāt par to, lai 
elektroenerģijas ražošana radītu mazāk CO2 emisiju un kopumā būtu mazāk kaitīga videi. 
Taču Bulgārija pieņēmusi lēmumu paplašināt elektroenerģijas ražošanas jaudu, izmantojot 
kodolenerģiju. Tas gan varētu daļēji samazināt CO2 emisijas, ja vienlaicīgi atteiktos no 
akmeņogļu izmantošanas, tomēr nozīmē paaugstinātu kaitējumi cilvēkiem un videi 
radioaktivitātes dēļ, kā arī apgādes drošības riska palielināšanos iespējamu negadījumu dēļ. 
Tā kā ikviens energoefektivitātē ieguldītais eiro tomēr daudz lielākā mērā un daudz ātrāk 
mazina siltumnīcefekta gāzu emisijas nekā ikviens kodolenerģijas paplašināšanā ieguldītais 
eiro, un neatkāpšanās no kodolenerģijas izmantošanas faktiski izraisa vairāk emisiju kā citas 
stratēģijas. 
1. un 2. bloka atslēgšana notika vairāk nekā 8 gadus atpakaļ, bet 3. un 4. bloks tika atslēgti 
pirms trīs gadiem, kas ir tikai 5 gadi pirms grafikā paredzētā termiņa, attiecīgi interpretējot 
vienošanos. Tātad jaudu aizstāšanas pasākumu plānošanai un īstenošanai bija pietiekami 
daudz laika, kā arī iespējas, jo tika piešķirts ERAB finansiālais atbalsts. Turpmāks atbalsts 
nozīmētu konkurences traucējumus uz citu valstu, respektīvi, ražotāju rēķina. Saskaņā ar ES 
tiesību aktiem tas nav pieļaujams.
Laika posmā pēc 2007. gada (pēc Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. līdz 4. bloka 
                                               
1 Komisijas 2010. gada  2. februārī papildus sagatavotās atbildes uz referentes Rebecca Harms  (EP deputāte) 
jautājumiem.
2 COM(2009)0581, galīgā redakcija.
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ekspluatācijas pārtraukšanas) Bulgārijā nebija elektroenerģijas apgādes problēmas.1 Tātad 
Bulgārijā nav nepieciešama ražošanas jaudu aizstāšana, lai garantētu apgādes drošību. Ja 
Komisijas priekšlikumā jēdziens „reģions” attiecas uz teritorijām ārpus Bulgārijas, vispirms 
būtu nepieciešama šo valstu elektroenerģijas apgādes izpēte. Tā kā kaimiņvalstis, izņemot 
Rumāniju, nav ES dalībvalstis, būtu turklāt vēl arī jāpārbauda, cik lielā mērā šādā veidā varētu 
atbalstīt to apgādi, izmatojot ES līdzekļus. Turklāt elektroenerģijas apgādes iekārtu operatori 
Bulgārijā gūst ieņēmumus no enerģijas eksporta. Šo eksportu nedrīkst finansēt no ES 
līdzekļiem.

Ņemot vērā to, ka piešķirti 120 miljoni eiro, lai turpinātu apsaimniekot apstaroto 
kodoldegvielu, Komisijas priekšlikumu attiecībā uz ekspluatācijas pārtraukšanu var pilnībā 
uzskatīt par lietišķu.
Atbalsta turpināšana, izmantojot ES budžeta līdzekļus, atbilst ES interesēm attiecībā uz 
drošības garantēšanu kodolenerģijas izmantošanas procesā.
Atbalsta līdzekļu piešķiršana ar ERAB starpniecību atbilst paredzētajiem mērķiem.

Ja atbalsts netiktu piešķirts, nevar izslēgt to, ka tiks atjaunota Kozlodujas 3. un 4. reaktora 
ekspluatācija, kas nozīmētu ievērojamu negadījumu risku. Smagu negadījumu rezultātā ciestu 
ne tikai Bulgārijas Republika.
Bulgārijas Republikas rīcībā līdz šim nebija pietiekamu finanšu rezervju ekspluatācijas 
pārtraukšanai. Bez ES līdzekļiem droši vien nav garantijas, ka ar vēlamo intensitāti tiek 
turpināti ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumi cilvēku un vides aizsardzības interesēs. 

Kaut gan pašreiz fondu nodrošinājums ir visai neliels, ES līdzekļi veicina to, ka cilvēku un 
vides aizsardzības interesēs tiek panākts ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumu augsts 
drošības līmenis.
ES līdzekļus drīkst izmantot tikai un vienīgi Kozlodujas 1. līdz 4. reaktora ekspluatācijas 
pārtraukšanas īstenošanai, aprobežojoties tikai ar paredzētajiem projektiem, kā arī bez 
kavēšanās īstenojot kodoldegvielas sauso pagaidu uzglabāšanu un galīgo apglabāšanu. Ar 
ierosinātajiem grozījumiem un papildinājumiem attiecībā uz apsvērumiem un regulas pantiem 
tiek precizēts, kā līdzekļi tiek izmantoti, sasaistot to ar ES prioritārajiem mērķiem par augstu 
drošības standartu ievērošanu ekspluatācijas pārtraukšanas procesā un par enerģijas tirgus 
liberalizēšanu, izvairoties no ilgstošiem konkurences traucējumiem.

Ar regulas 6. pantu jānodrošina efektīva kontrole pār to, kā ES līdzekļi tiek izmantoti un vai 
tas notiek vēlamajā un atbilstošajā laika periodā. Šajā sakarībā vajadzētu saņemt informāciju 
par aktuālo situāciju attiecībā uz piešķiršanas procedūru. Turklāt regulāri jāpārbauda, vai ES 
līdzekļu izmantošana neizraisa konkurences traucējumus.

                                               
1 ENTSOE 2009.


