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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijstand van 
de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0581),

– gelet op artikel 30 van de Akte betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en 
Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, met 
betrekking tot de reactoren 1 t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over 
"Nucleaire veiligheid in de Europese Unie" (COM (2002)0605),

– gelet op artikel 203 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C7-0289/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A6-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 106 bis  van het Euratom-Verdrag 
en artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

(2 bis) De uit veiligheidsoverwegingen 
overeengekomen vervroegde stillegging 
van de eenheden 3 en 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy moet gestalte 
worden gegeven door de bestraalde 
splijtstofelementen uit de opslagbassins 
van de beide eenheden zo snel mogelijk 
over te brengen naar een externe tijdelijke 
opslagfaciliteit.

Or. de

Motivering

Ter wille van de bescherming van mens en milieu moet de ontmanteling onomkeerbaar zijn. 
Pas nadat alle splijtstofelementen uit het reactorgebouw zijn verwijderd valt te denken aan 
maatregelen die dit ook in technisch opzicht definitief kunnen garanderen (bijvoorbeeld 
ontmanteling van de veiligheidsvoorzieningen of bouwkundige maatregelen). 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Commissievoorstel Amendement

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette
financiële steun moet zijn om verder werk 
te maken van de maatregelen in de 
energiesector ter compensatie het 
capaciteitsverlies ten gevolge van de 
sluiting van de kernreactoren en de 
effecten daarvan op de 
voorzieningszekerheid van de regio.

(6) Gezien de in technisch opzicht weinig 
geavanceerde voorzieningen wat betreft 
de definitieve berging van bestraalde 
splijtstofelementen en hoogradioactief 
afval in Bulgarije en om een einde te 
maken aan de opwerking van bestraalde 
splijtstofelementen uit Bulgarije in 
Rusland, erkent de Unie voorts de 
noodzaak de vooruitgang op dit gebied 
door middel van financiële steun te 
bespoedigen.

Or. de
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Motivering

Voor ondersteuning van energieprojecten in Bulgarije is tot dusver al meer dan 259 miljoen 
EUR gespendeerd.  De elektriciteitsvoorziening bleef ook na de ontmanteling van de 
eenheden 1/m 4 van de kerncentrale in Kozloduy gewaarborgd. Er hoeft derhalve geen 
productiecapaciteit te worden vervangen om de continuïteit van de voorziening te handhaven. 
Verlening van verdere steun zou alleen maar ten koste gaan van de concurrentiepositie van 
andere landen of producenten. Op grond van de Europese regelgeving is dit niet toegestaan. 
Anderzijds is het uit veiligheidsoverwegingen wel noodzakelijk Bulgarije te helpen een 
oplossing te vinden voor de definitieve berging van bestraalde splijtstofelementen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Commissievoorstel Amendement

(7 bis) Van de ter beschikking gestelde 
middelen dient 180 miljoen EUR ter 
ondersteuning van de volgende projecten:  
(1) projectbeheer, engineering en 
technische bijstand ter ondersteuning van 
de uitvoering van het 
ontmantelingsprogramma; (2) de 
salarissen van 715 KNPP-deskundigen 
(onderhoud, technische ondersteuning, 
projectbeheer) in de centrale van 
Kozloduy, die werken aan 
buitenbedrijfstelling van de reactoren 1-4; 
(3) bijdrage aan de bouw van een 
nationale faciliteit voor de berging van 
radioactief afval, die cruciaal is voor de 
tenuitvoerlegging van het 
ontmantelingsprogramma; (4) locatie-
infrastructuur en behandeling van 
verwijderde afvalstoffen, inclusief de 
aanvullende toewijzing van projecten 
waarvoor reeds een aanbesteding is 
uitgeschreven. De in het kader van project 
4 beoogde verbetering van de locatie-
infrastructuur mag alleen maatregelen 
omvatten met betrekking tot de 
ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4. De 
resterende 120 miljoen EUR zijn bedoeld 
om vorderingen te helpen maken bij de 
directe berging en met het oog op een 
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snellere uitbreiding van de capaciteit voor 
tijdelijke droge opslag die nodig is 
alvorens tot definitieve berging te kunnen 
overgaan.

Or. de

Motivering

Ter wille van het effectieve gebruik van de beschikbaar gestelde financiële middelen dat 
noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de  strenge veiligheidsnormen voor ontmanteling is 
het wenselijk dat  nauwkeurig wordt omschreven welke maatregelen ondersteuning behoeven. 
Daarbij moet er in het bijzonder op worden toegezien dat de in Kozloduy door te voeren 
infrastructuurmaatregelen niet worden ingezet ten behoeve van de exploitatie van de 
eenheden 5 en 6. Anders zou de EU-financiering worden misbruikt voor ongewenste 
doeleinden en zouden andere elektriciteitsproducenten uit concurrentieoogpunt worden 
benadeeld. De Bulgaarse regering en de Commissie zullen op korte termijn specifieke 
maatregelen vaststellen voor de tijdelijke opslag en definitieve berging van bestraalde 
splijtstofelementen. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Commissievoorstel Amendement

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie. Deze kredieten moeten ook 
worden gebruikt ter financiering van 
maatregelen om het wegvallen van 
productiecapaciteit te compenseren in 
overeenstemming met het acquis.

(8) De kredieten die door de Europese Unie 
worden vastgelegd voor de ontmanteling 
van de centrale mogen niet resulteren in 
een verstoring van de mededinging tussen 
de energieleveranciers op de energiemarkt 
van de Unie.

Or. de

Motivering

Er wordt geen steun verleend voor compenserende maatregelen in de energiesector.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Commissievoorstel Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy en 
het beperken van de gevolgen van hun 
sluiting ervan in Bulgarije (hierna "het 
Kozloduy-programma" genoemd).

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld met de gedetailleerde regels 
voor de tenuitvoerlegging van de financiële 
steun van de Gemeenschap voor de 
buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 
t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy, 
inclusief de definitieve berging van alle 
radioactieve stoffen die daaraan te pas 
komen (hierna "het Kozloduy-programma" 
genoemd).

Or. de

Motivering

In plaats van ondersteuning van compenserende maatregelen in de energiesector, is het de 
bedoeling dat de financiële middelen worden benut om zo snel mogelijk te komen tot een 
veilige, definitieve berging.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Commissievoorstel Amendement

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 
voor de milieubescherming in 
overeenstemming met het acquis en voor 
de modernisering van de conventionele 
productiecapaciteit die de capaciteit van 
de vier reactoren van de kerncentrale van 
Kozloduy moet vervangen en voor andere 
maatregelen die voortvloeien uit het 
besluit om deze centrale te sluiten en te 
ontmantelen en die bijdragen tot de 

De communautaire bijdrage aan het 
Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 
financiering van maatregelen in verband 
met de buitenbedrijfstelling van de 
kerncentrale van Kozloduy en met het oog 
op de vereiste ontwikkeling van een 
definitief bergingsplan en het zoeken, de 
vaststelling en exploratie van een 
definitieve bergingslocatie.
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vereiste herstructurering, 
milieubescherming en modernisering van 
de sectoren energieproductie, -transmissie
en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 
verhoging van de Bulgaarse 
voorzieningszekerheid en verbetering van 
de energie-efficiëntie.

Or. de

Motivering

Er mag alleen steun worden verstrekt voor de projecten 1 t/m 4 in hoofdstuk 5.1.1 van de 
toelichting bij het Commissievoorstel en voor maatregelen die noodzakelijk zijn om op korte 
termijn vorderingen te realiseren in de zin van directe, definitieve berging.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Commissievoorstel Amendement

2. Ambtenaren van de Commissie en 
daartoe door de Commissie vergund extern 
personeel hebben recht op toegang, met 
name tot de kantoren van de begunstigden, 
en tot alle informatie, inclusief informatie 
in elektronische vorm, die vereist is voor 
de uitvoering van de audits.

2. Ambtenaren van de Commissie en 
daartoe door de Commissie vergund extern 
personeel hebben recht op toegang, met 
name tot de kantoren van de begunstigden, 
en tot alle informatie, inclusief informatie 
in elektronische vorm, die vereist is voor 
de uitvoering van de audits. De audits 
strekken zich ook uit tot het opnemen van 
de stand van zaken met betrekking tot de 
respectieve ontmantelingsvergunningen.

Or. de

Motivering

Een en ander is bedoeld om ervoor te zorgen dat de middelen volgens het voorgeschreven 
schema worden besteed en om beter te kunnen controleren dat zij voor het juiste doel worden 
gebruikt.
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TOELICHTING

Door de toetreding van Midden-en Oost-Europese landen tot de Unie is het gebruik van 
kernenergie en de behandeling van radioactief afval in die landen uitgegroeid tot een thema 
waarmee ook de Europese Unie te maken heeft. De naar verhouding lagere veiligheidsnormen 
in de toetredingslanden hebben ertoe geleid dat er druk wordt uitgeoefend en financiële steun 
wordt verleend om de bescherming van mens en milieu beter te waarborgen. 

Wat betreft de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties werd in de betrokken landen meestal 
pas na hun toetreding een begin gemaakt met de invoering van wettelijke en technische 
ontmantelingsvoorschriften. Voor de afvalstoffen die ontstaan bij buitenbedrijfstelling van 
dergelijke installaties zijn nog altijd slechts in beperkte mate verwerkingscapaciteiten 
voorhanden.
In sommige toetredingslanden is nog steeds niet besloten of bestraalde splijtstofelementen 
moeten worden opgewerkt dan wel direct definitief moeten worden opgeslagen in geologische 
formaties1. Dit heeft ongetwijfeld consequenties voor de prioriteit die in de betrokken landen 
wordt toegekend aan het vinden van oplossingen voor de bergingsproblematiek, met name 
wat betreft hoogradioactief afval en bestraalde splijtstofelementen. Dit geldt met name ook 
voor Bulgarije. Ook beschikken de betrokken landen niet over bindende plannen voor de 
omgang met relatief langlevend laag- en middelactief radioactief afval.

Het momenteel gevoerde beleid komt erop neer dat bestraalde splijtstofelementen van 
oorsprong uit Bulgarije voor het merendeel worden opgewerkt in Rusland.2 Dat betekent dus 
dat de zware belasting die voor mens en milieu ontstaat bij de verwerking van het 
gevaarlijkste product dat aan het gebruik van kernenergie verbonden is naar een niet-EU-
lidstaat wordt verplaatst. Enerzijds levert opwerking zeer ernstige veiligheidsrisico’s op 
(bijzonder hoge radioactieve emissies tijdens normaal bedrijf en potentieel zware ongevallen) 
en anderzijds brengt zij een groot risico met zich mee voor proliferatie en dus ook voor het 
gebruik van kernenergie voor offensieve doeleinden. Opwerking is als methode voor de 
verwerking van bestraalde splijtstofelementen geen aanvaardbaar alternatief.
De hierboven beschreven mankementen zijn overigens ook van invloed op de 
veiligheidsbelangen van de Europese Unie. Daarom is het van groot belang dat er in de landen 
van Midden-en Oost-Europa snelle vorderingen worden gemaakt bij de definitieve berging 
van bestraalde splijtstofelementen en hoogradioactief afval.
Het verordeningsvoorstel dat de Commissie in COM(2009)0581 formuleert, beoogt de 
verlening van financiële steun voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de 
kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije te waarborgen en ervoor te zorgen dat de daarbij 
ontstane radioactieve stoffen effectief worden verwerkt.
De Commissie motiveert haar voorstel door erop te wijzen dat er in Bulgarije om historische 
redenen onvoldoende budgettaire middelen waren gereserveerd om de kosten voor de 
ontmanteling van reactoren te dekken en dat er in de Akte van toetreding met het oog op de 

                                               
1 COM(2008)0542 def.
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
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vervroegde sluiting van de eenheden 1 t/m 4 in Kozloduy bepaalde verbintenissen zijn 
aangegaan.

De rapporteur onderschrijft deze motivering en onderstreept dat de bepalingen van de Akte 
van toetreding met betrekking tot de ontmanteling van de eenheden 1 t/m 4 in Kozloduy door 
de beide partijen moeten worden nageleefd.  De door de Commissie vermelde consequenties 
die eventueel aan het uitblijven van financiële ondersteuning door de EU kunnen zijn 
verbonden in termen van verslechtering van de veiligheid op de locatie en van het 
heropstarten van de eenheden 3 en 4 moeten worden vermeden.

De aanleiding voor het besluit tot ontmanteling van Kozloduy 1 t/m 4 was het internationaal 
erkende feit dat reactoren van het type WWER 440/230 ernstige conceptuele en 
veiligheidsgerelateerde tekortkomingen vertonen die niet effectief en tegen redelijke kosten 
kunnen worden verholpen. De Commissie had vastgesteld dat bij de eenheden 1 t/m 4 in 
Kozloduy "niet op redelijke wijze een hoog veiligheidsniveau kon worden bereikt"; zij 
constateerde dat deze moesten worden ontmanteld3 en bevestigde die constatering in 2002 
nogmaals4.
 De rapporteur onderschrijft dit standpunt en merkt bovendien op dat de veiligheidsstandaard 
voor dit type reactor niet alleen duidelijk ontoereikend is, maar dat hij ook voor alle andere 
reactortypes van beperkte waarde is en dat ernstige ongevallen met geen enkel reactortype en 
voor geen enkel land kunnen worden uitgesloten. Met het oog op de buitenbedrijfstelling van 
de reactoren zijn de eenheden 1 en 2 in Kozloduy eind 2002 gesloten en de eenheden 3 en 4 
eind 2006. In de beide in 2002 gesloten eenheden kunnen de werkzaamheden met het oog op 
de directe ontmanteling van de installaties zonder onderbreking worden voortgezet. In de 
eenheden 3 en 4 kan slechts in beperkte mate tot ontmanteling worden overgegaan aangezien 
er zich nog bestraalde splijtstofelementen in de opslagbassins bevinden. Ter verbetering van 
de veiligheid in de centrale en om te voorkomen dat de beide eenheden weer in gebruik 
worden genomen, moeten de splijtstofelementen zo spoedig mogelijk worden overgebracht 
naar de externe tijdelijke opslaginstallaties en moet onmiddellijk met de ontmanteling worden 
begonnen.

De steun die nodig is voor de ontmanteling van Kozloduy 1 t/m 4 wordt – inclusief de 
verwijdering van afval en de tijdelijke opslag van splijtstofelementen – begroot op 1800 
miljoen EUR5. Deze raming valt bijvoorbeeld te vergelijken met de kosten voor de 
ontmanteling van twee dual-unitfaciliteiten met hetzelfde reactortype in Greifswald in de 
Bondsrepubliek Duitsland. Uit de voor Greifswald becijferde kosten kan voor vier reactoren, 
onder inachtneming van het feit dat de omstandigheden aldaar enigszins van die in Kozloduy 
verschillen, worden uitgegaan van een bedrag van 1.780 miljoen EUR.6

De Bulgaarse regering heeft voor de volgende fase van de ontmanteling van de vier reactoren 
oorspronkelijk om een steunbedrag van 202 miljoen EUR gevraagd.  Het door de Commissie 

                                               
3 COM(2002)0605 def.
4 SEC(2009)1431
5 Zie de desbetreffende antwoorden van de Commissie d.d. 25.01.2010 op vragen van EP-rapporteur 
Rebecca Harms 
6 Bundesamt für Strahlenschutz: Ermittlung von Einsparpotenzialen bei Stilllegung und Rückbau 
deutscher kerntechnischer Anlagen, Vorhaben O2 S 7778, im Auftrag des Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (Evaluatie van de mogelijke besparingen bij sluiting en ontmanteling van de nucleaire 
installaties in Duitsland, Project O2 S 7778 – Uitgevoerd in opdracht van het Duitse Ministerie van 
Onderwijs en Onderzoek)
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voor de ontmanteling van Kozloduy over de periode 2010-2013 voorgestelde steunbedrag 
beloopt 180 miljoen EUR. De internationale gemeenschap (voornamelijk de EU) heeft tot 
2006 een bedrag van 340 miljoen EUR (in het kader van PHARE) ter beschikking gesteld, 
over 2007 en 2008 (in het kader van de EBWO) 253 miljoen EUR en voor 2009 een bedrag 
van 89,5 miljoen EUR. De in totaal over de periode tot 2013 voor ontmantelingsdoeleinden 
verstrekte steun zal uiteindelijk uitkomen op ca. 860 miljoen EUR. Hoewel het 
steunpercentage voor de periode tot 2006 en voor 2009 momenteel niet precies bekend is, 
mag worden aangenomen dat de tot 2013 te financieren kosten voor de ontmanteling van 
installaties en voor de verwerking van radioactief afval, alsmede voor de tot dusver geplande 
tijdelijke opslag van bestraalde splijtstofelementen grotendeels zijn gedekt.

Wanneer de door Bulgarije zelf te financieren bijdrage hierbij in aanmerking wordt genomen, 
kan worden gesteld dat het door de Commissie voor de resterende 
ontmantelingswerkzaamheden voorgestelde bedrag van 180 miljoen EUR als toereikend kan 
worden beschouwd.

In de bovenvermelde behoeftencalculatie van 1800 miljoen EUR zijn de kosten van een 
project voor de definitieve berging van de brandstofelementen niet meegenomen, evenmin als 
in het door de Commissie voorgestelde steunbedrag van 300 miljoen EUR. Zoals hierboven al 
is aangegeven, is de momenteel door Bulgarije gevolgde strategie om splijtstofelementen 
buiten de Europese Unie te laten opwerken om redenen van nucleaire veiligheid (safety) en 
beveiliging (security) niet acceptabel. In het derde verslag over het Gezamenlijk Verdrag 
worden als redenen voor het besluit om te kiezen voor opwerking in plaats van directe 
definitieve berging aangevoerd dat er onvoldoende geldelijke middelen voorhanden zijn en 
dat moet worden getracht een onredelijke belasting voor toekomstige generaties te 
voorkomen.

Het argument met betrekking tot de belasting voor toekomstige generaties houdt geen steek. 
Bij de opwerking van splijtstofelementen worden immers geen van de bij 
kernenergieproductie ontstane stoffen vernietigd, hetgeen betekent dat zij ook voor 
toekomstige generaties een probleem zullen blijven.

De ontbrekende middelen moeten door de EU worden verstrekt, opdat zo spoedig mogelijk 
een einde wordt gemaakt aan het opwerkingsalternatief. Er mogen geen nieuwe 
opwerkingscontracten worden gesloten, en de mogelijkheid tot beëindiging van reeds 
bestaande contracten moet worden onderzocht. Volgens de Commissie7 is de reeds verleende 
bijstand gebruikt voor de financiering van de bouw van de tijdelijke opslagfaciliteit en voor 
de verwerving van CONSTOR voor alle brandstofelementen uit de eenheden 1 t/m 4.  Uit het 
voor de periode tot 2013 voor de behandeling van bestraalde splijtstofelementen beschikbaar 
gestelde budget van 120 miljoen EUR moeten maatregelen worden gefinancierd voor de 
versnelde beschikbaarstelling van alle tijdelijke opslagcapaciteit en voor de spoedige 
invoering van een procedure voor de selectie van een definitieve bergingslocatie, evenals 
maatregelen om de geologische geschiktheid daarvan te bepalen.
Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de in het kader van het 
“Kozloduy-programma” te verlenen steun voorziet ook in de bevordering van 
energieprojecten. De rapporteur is het hiermee niet eens. 

Bulgarije heeft in de jaren tot 2009 al voor meer dan 259 miljoen EUR aan steun voor 
                                               
7 Zie de aanvullende antwoorden van de Commissie d.d. 02.02.10 op vragen van EP-rapporteur Rebecca 
Harms 
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energieprojecten van de EBWO ontvangen. Volgens de gegevens van de Commissie is deze 
steun voornamelijk gebruikt om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van 
hernieuwbare energie te bevorderen.8 Een en ander stelde Bulgarije in staat de CO2-uitstoot 
van zijn elektriciteitscentrales te verminderen en zijn elektriciteitsproductie over het algemeen 
milieuvriendelijker te maken. Bulgarije heeft echter op eigen initiatief besloten zijn 
productiecapaciteit uit te breiden door meer gebruik te maken van kernenergie. Hoewel de 
CO2-uitstoot daardoor in geringe mate zou kunnen worden teruggedrongen door geen kolen 
meer te gebruiken, zou dit niettemin leiden tot een verhoogde blootstelling van mens en 
milieu aan radioactiviteit en grotere veiligheidsrisico's als gevolg van potentiële incidenten. 
Aangezien echter elke in energie-efficiëntie geïnvesteerde euro veel sneller in een diverse 
malen geringere uitstoot van broeikasgassen resulteert dan een euro die geïnvesteerd wordt in 
uitbreiding van kernenergie, leidt het zich vastklampen aan een nucleaire strategie de facto tot 
grotere emissies dan andere strategieën. 
De eenheden 1 en 2 zijn al acht jaar geleden gesloten, en de eenheden 3 en 4 ruim drie jaar 
geleden, slechts vijf jaar vóór het einde van hun verwachte levensduur. Er was derhalve 
voldoende tijd beschikbaar was om vervangende capaciteit in te plannen en te bouwen, en 
dankzij de financiële steun van de EBWO waren er voor dat doel ook middelen voorhanden. 
Verlening van verdere steun zou alleen maar ten koste gaan van de concurrentiepositie van 
andere landen of producenten. Op grond van de Europese regelgeving is dit niet toegestaan.
Voor de jaren vanaf 2007 (nadat de eenheden 1 t/m 4 van de kerncentrale van Kozloduy 
waren gesloten) was er voor de elektriciteitsvoorziening in Bulgarije ruim voldoende 
capaciteit voorhanden9. Er hoeft derhalve geen productiecapaciteit te worden vervangen om 
de continuïteit van de voorziening te handhaven. Voor zover het begrip “regio” in het 
Commissievoorstel ook van toepassing zou zijn op gebieden buiten Bulgarije, zou er in eerste 
instantie een onderzoek moeten worden ingesteld naar de energievoorzieningssituatie in die 
landen. Aangezien de buurlanden van Bulgarije - met uitzondering van Roemenië - geen EU-
lidstaten zijn, zou ook moeten worden nagegaan in hoeverre het veroorloofd is de 
energievoorziening van die landen langs deze weg met EU-middelen te ondersteunen. Daar 
komt nog bij dat de Bulgaarse elektriciteitsproducenten inkomsten ontlenen aan de export. 
Het is niet de bedoeling dat deze export met EU-middelen wordt gefinancierd.

Gelet op het feit dat er voor de verdere verwerking van bestraalde splijtstofelementen een 
budget van 120 miljoen EUR beschikbaar wordt gesteld, lijkt het Commissievoorstel voor de 
ontmanteling van de bewuste eenheden aan zijn doel te beantwoorden:
De voortzetting van de steun uit de EU-begroting strookt met de belangen van de EU wat 
betreft de handhaving van de veiligheid bij het gebruik van kernenergie.
De allocatie van de steunmiddelen via de EBWO is conform de regels.

Zonder deze ondersteuning valt niet uit te sluiten dat de reactoren 3 en 4 in Kozloduy 
opnieuw in bedrijf worden gesteld, hetgeen aanzienlijke risico’s voor incidenten met zich mee 
zou brengen. Bij ernstige incidenten zou de schade niet beperkt blijven tot alleen maar 
Bulgarije.

Bulgarije beschikt tot dusver niet over adequate reserves om de ontmanteling te financieren. 
Zonder EU-financiering kan waarschijnlijk niet worden gegarandeerd dat de 

                                               
8 COM(2009)0581 def.
9 ENTSO-E 2009
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ontmantelingswerkzaamheden ter bescherming van mens en milieu in voldoende mate zullen 
kunnen worden  voortgezet. 

Doordat het momenteel aan de nodige financiële middelen ontbreekt, zal de EU-steun ervoor 
helpen te zorgen dat bij de ontmantelingswerkzaamheden ter bescherming van mens en milieu 
een hoog veiligheidsniveau kan worden bereikt. 
De verstrekte EU-middelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de ontmanteling van de 
reactoren 1 t/m 4 in Kozloduy, en daarbij dient men zich te beperken tot de projecten 
waarvoor de steun is bestemd, waarbij op korte termijn moet worden overgegaan tot tijdelijke 
droge opslag en definitieve berging van de bewuste splijtstofelementen. In de voor de 
respectieve overwegingen en artikelen voorgestelde wijzigingen/aanvullingen wordt 
nauwkeurig omschreven hoe de middelen moeten worden besteed en hoe zij moeten worden 
gekoppeld aan de prioritaire doelstellingen van de EU, namelijk handhaving van een hoog 
veiligheidsniveau bij de ontmanteling van installaties en verwezenlijking van de 
geliberaliseerde energiemarkt door concurrentiedistorsies op langere termijn te voorkomen.

Artikel 6 van de verordening is bedoeld om er effectief toezicht op te kunnen houden dat de 
EU-middelen op een correcte manier en op het juiste moment worden ingezet. Hiervoor is het 
nuttig op de hoogte te zijn van de actuele stand van de vergunningsprocedure. Bovendien 
moet regelmatig worden gecontroleerd of het gebruik van EU-middelen niet resulteert in 
concurrentiedistorsies.


