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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy finansowej 
Wspólnoty na likwidację bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii –
„Program Kozłoduj”
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0581),

– uwzględniając art. 30 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii
i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej
w odniesieniu do reaktorów I-IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego
w sprawie bezpieczeństwa jądrowego w Unii Europejskiej (COM(2002)0605),

– uwzględniając art. 203 traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C7-0289/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2010),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 106a Traktatu 
Euratom i art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uzgodnione ze względów 
bezpieczeństwa wcześniejsze zamknięcie 
bloków III i IV elektrowni jądrowej 
Kozłoduj powinno rozpocząć się od jak 
najszybszego przewiezienia 
napromieniowanych elementów 
paliwowych ze specjalnie do tego celu 
przeznaczonych basenów w obu blokach 
do zewnętrznego składowiska 
pośredniego.

Or. de

Uzasadnienie

Przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska naturalnego likwidacja powinna 
mieć charakter nieodwracalny. Działania techniczne, które gwarantują ostateczną likwidację
(np. demontaż urządzeń zabezpieczających lub prace budowlane), są możliwe dopiero po 
całkowitym usunięciu paliwa z bloku reaktora.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia uznaje również konieczność 
wsparcia finansowego w celu uzyskania 
dalszych postępów w realizacji środków 
łagodzących w sektorze energetycznym ze 
względu na zakres utraty zdolności 
wytwórczej na skutek zamknięcia bloków 
jądrowych oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo dostaw w regionie.

(6) Ze względu na niewielkie postępy 
poczynione w Bułgarii w celu 
ostatecznego składowania 
napromieniowanych elementów 
paliwowych i odpadów 
promieniotwórczych oraz w celu położenia 
kresu powtórnemu przetwarzaniu 
bułgarskich napromieniowanych 
elementów paliwowych w Rosji, Unia 
dostrzega również konieczność 
przyspieszenia postępów w tym zakresie 
poprzez wsparcie finansowe.
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Or. de

Uzasadnienie

Projekty energetyczne w Bułgarii uzyskały już wsparcie finansowe w wysokości ponad 
259 mln euro. Dostawy energii były zapewnione również po likwidacji bloków I–IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj. Zastąpienie zdolności wytwórczych do utrzymania 
bezpieczeństwa energetycznego nie jest zatem konieczne. Dalsze finansowanie oznaczałoby 
zakłócenie konkurencji na niekorzyść innych państw lub producentów.  Nie jest to 
dopuszczalne w świetle prawa wspólnotowego. Natomiast ze względów bezpieczeństwa 
konieczne jest wspieranie Bułgarii w wysiłkach podejmowanych w celu zapewnienia 
ostatecznego składowania napromieniowanych elementów paliwowych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Środki w wysokości 180 mln euro 
mają wesprzeć następujące projekty: (1) 
Zarządzanie projektami i pomoc 
techniczna jako wsparcie dla realizacji 
programu likwidacyjnego. (2) Wypłata 
wynagrodzeń dla 715 specjalistów
z elektrowni Kozłoduj (obsługa, 
utrzymanie, wsparcie techniczne, 
zarządzanie projektami) zatrudnionych na 
miejscu przy likwidacji bloków I–IV; (3) 
Wkład w budowę krajowej instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów 
promieniotwórczych, która ma istotne 
znaczenie dla realizacji programu 
likwidacji. (4) Infrastruktura obiektu
i utylizacja odpadów podemontażowych,
w tym dodatkowe środki na projekty 
będące obecnie w fazie przetargowej. 
Zwiększenie zdolności infrastruktury 
znajdującej się na terenie elektrowni,
o którym mowa w projekcie 4, może 
obejmować jedynie środki odnoszące się 
do likwidacji bloków I–IV. Pozostałe 120 
mln euro przeznaczono na wsparcie 
działań na rzecz bezpośredniego 
ostatecznego składowania i szybszej 
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rozbudowy zdolności do suchego 
składowania pośredniego, które jest 
konieczne do momentu składowania 
ostatecznego.

Or. de

Uzasadnienie

Aby środki finansowe majce zapewnić spełnienie wysokich wymogów bezpieczeństwa
w trakcie likwidacji mogły zostać wykorzystane w efektywny sposób, wskazane jest precyzyjne 
określenie wspieranych działań. Działania dotyczące infrastruktury na terenie elektrowni 
Kozłoduj nie mogą w szczególności służyć wspieraniu eksploatacji bloków V i VI.
W przeciwnym razie środki wspólnotowe byłyby wykorzystywane do celów innych niż te, na 
które zostały przyznane, co prowadziłoby do niekorzystnych warunków konkurencji dla innych 
producentów energii. Konkretne działania mające na celu zapewnienie pośredniego
i ostatecznego składowania napromieniowanych elementów paliwowych zostaną
w najbliższym czasie ustalone przez bułgarski rząd i Komisję.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii.
Te środki finansowe powinny być również 
wykorzystane do finansowania działań 
zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnot
w celu zrekompensowania utraty 
zdolności wytwórczych.

(8) Środki finansowe z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przyznane na likwidację 
nie powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji wobec zakładów 
energetycznych na unijnym rynku energii.

Or. de

Uzasadnienie

Nie przewidziano wsparcia dotyczącego środków wyrównawczych w sektorze energetycznym.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I–IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj oraz 
konsekwencji ich zamknięcia w Bułgarii 
(zwany dalej „Programem Kozłoduj”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program określający szczegółowe zasady 
realizacji wkładu finansowego Wspólnoty 
dotyczącego likwidacji bloków I–IV 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, w tym 
ostatecznego składowania wszystkich 
odnośnych substancji 
promieniotwórczych, (zwany dalej 
„Programem Kozłoduj”).

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast wsparcia na środki wyrównawcze w sektorze energetycznym przewidziano
w rezerwie środki finansowe przeznaczone na szybsze uzyskanie statusu bezpiecznego 
składowania ostatecznego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, środków 
mających na celu rewitalizację 
środowiska z poszanowaniem 
wspólnotowego dorobku prawnego oraz
na rzecz modernizacji konwencjonalnych 
zdolności wytwórczych w celu zastąpienia 
zdolności wytwórczych czterech reaktorów 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, a także 
innych środków wynikających z decyzji
o zamknięciu i likwidacji tej elektrowni, 

Wkład wspólnotowy do Programu 
Kozłoduj przyznawany jest w celu 
udzielenia wsparcia finansowego na rzecz 
środków związanych z likwidacją 
elektrowni jądrowej Kozłoduj,
koniecznego opracowania koncepcji 
dotyczącej ostatecznego składowiska 
odpadów oraz poszukiwania, określenia
i zbadania terenu pod lokalizację 
ostatecznego składowiska odpadów.
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przyczyniających się do niezbędnej 
restrukturyzacji, rewitalizacji środowiska 
oraz modernizacji sektorów produkcji, 
przesyłu i dystrybucji energii w Bułgarii,
a także poprawy bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej
w Bułgarii.

Or. de

Uzasadnienie

Wsparcie zostanie udzielone wyłącznie na rzecz projektów (1)–(4), o których mowa
w rozdziale 5.1.1 uzasadnienia dotyczącego wniosku Komisji, a także na rzecz niezbędnych 
działań i możliwych do krótkoterminowej realizacji działań związanych z zapewnieniem 
bezpośredniego ostatecznego składowania odpadów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pracownikom Komisji oraz osobom 
trzecim upoważnionym przez Komisję 
należy zapewnić odpowiednie konieczne 
do przeprowadzenia takich audytów 
uprawnienia dostępu, w szczególności do 
biur beneficjenta, a także do wszelkich 
niezbędnych informacji, w tym również 
informacji w formacie elektronicznym.

2. Pracownikom Komisji oraz osobom 
trzecim upoważnionym przez Komisję 
należy zapewnić odpowiednie konieczne 
do przeprowadzenia takich audytów 
uprawnienia dostępu, w szczególności do 
biur beneficjenta, a także do wszelkich 
niezbędnych informacji, w tym również 
informacji w formacie elektronicznym.
Audyt obejmuje również sprawdzenie 
sytuacji związanej z uzyskaniem 
odpowiednich zezwoleń na likwidację.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie użycia środków we właściwym terminie i lepszą kontrolę 
zgodności ich wykorzystania z pierwotnym przeznaczeniem.
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UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem państw Europy Środkowej i Wschodniej zaczęto zajmować się
w Unii Europejskiej kwestią wykorzystywania energii atomowej i postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi w tych krajach. Obiektywnie niskie standardy bezpieczeństwa
w państwach przystępujących dały powód do wywierania nacisku w tym zakresie i udzielenia 
wsparcia finansowego na rzecz działań zwiększających poziom ochrony ludzi i środowiska 
naturalnego. 
Jeśli chodzi o zamykanie elektrowni jądrowych, państwa te w większości przypadków 
dopiero po przystąpieniu rozpoczęły wprowadzanie prawnych i technicznych przepisów 
dotyczących likwidacji. Zdolności w zakresie zagospodarowywania odpadów powstających
w trakcie zamykania elektrowni są nadal bardzo ograniczone.
W niektórych państwach przystępujących nadal nie ma ustaleń, czy napromieniowane 
elementy paliwowe mają być przetwarzane czy też lokowane w ostatecznych składowiskach 
geologicznych.1 W przypadku niektórych państw wpływa to z pewnością na nacisk, jaki jest 
kładziony na monitorowanie postępów w kwestii ostatecznego składowania, w szczególności
w przypadku wysoko aktywnych odpadów promieniotwórczych i napromieniowanych 
elementów paliwowych. Dotyczy to w szczególności również Bułgarii. W państwach tych 
brakuje też wiążących planów działań w zakresie zagospodarowywania nisko i średnio 
aktywnych odpadów promieniotwórczych o dłuższym okresie rozpadu. 
Napromieniowane elementy paliwowe pochodzące z elektrowni jądrowych w Bułgarii są 
zgodnie z obecną strategią przetwarzane przede wszystkim w Rosji.2 W ten sposób znaczna 
uciążliwość dla człowieka i środowiska powstająca w związku z procesem przetwarzania 
najbardziej niebezpiecznego produktu energetyki jądrowej zostaje przeniesiona do państwa 
spoza Unii Europejskiej. Proces powtórnego przetwarzania wiąże się z jednej strony z bardzo 
wysokim stopniem zagrożenia bezpieczeństwa (wysoko aktywne emisje przy wykonywaniu 
zwykłych czynności i możliwość poważnych awarii) i z drugiej strony niesie ze sobą duże 
niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia, a tym samym wykorzystania energii jądrowej do celów 
wojennych. Nie można zgodzić się na powtórne przetwarzanie jako sposób unieszkodliwienia 
napromieniowanych elementów paliwowych.
Opisane powyższej braki dotyczą również interesów bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 
Dlatego niezwykle istotne znaczenie ma niezwłoczne podjęcie działań w państwach 
Środkowej i Wschodniej Europy w celu zapewnienia ostatecznego składowania 
napromieniowanych elementów paliwowych i wysoko aktywnych odpadów 
promieniotwórczych.

Przedstawiony przez Komisję wniosek (COM(2009)0581) w sprawie rozporządzenia ma na 
celu zapewnienie pomocy finansowej na zamknięcie bloków I–IV elektrowni jądrowej 
Kozłoduj w Bułgarii oraz na zagospodarowanie powstających w związku z tym substancji 
promieniotwórczych.

Komisja uzasadniając swój wniosek powołuje się na fakt, że Bułgaria ze względu na 

                                               
1 COM(2008)0542 wersja ostateczna
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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uwarunkowania historyczne nie dysponuje wystarczającymi rezerwami na pokrycie kosztów 
demontażu reaktorów, a także odnosi się do zobowiązań podjętych w Akcie przystąpienia 
wiążących się z wcześniejszym zamknięciem bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj.
Sprawozdawczyni zgadza się z tym uzasadnieniem i podkreśla, że postanowienia Aktu 
przystąpienia odnoszące się do zamknięcia bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj muszą 
zostać dotrzymane przez obu partnerów. Nie można dopuścić do ewentualnych konsekwencji 
związanych ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa na miejscu, do których zdaniem 
Komisji doszłoby, gdyby UE nie udzieliła wsparcia finansowego, a także do wznowienia 
eksploatacji bloków III i IV.
Podstawą decyzji o zamknięciu bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj jest uznany na 
forum międzynarodowym fakt, że reaktory typu WWER 440/230 wykazują poważne wady
w zakresie projektowania i wymogów bezpieczeństwa, których nie można skutecznie usunąć 
bez ponoszenia ogromnych kosztów. Komisja stwierdziła, że bloki I–IV reaktora elektrowni 
jądrowej Kozłoduj „nie osiągną najwyższych praktycznie możliwych standardów 
bezpieczeństwa” i w 2001 r. uznała konieczność ich zamknięcia1, co potwierdziła ponownie
w roku 20092. Sprawozdawczyni popiera to stanowisko, stwierdza jednak, że choć standardy 
bezpieczeństwa dla tego typu reaktora są szczególnie niewystarczające, to jednak 
bezpieczeństwo w przypadku wszystkich innych typów reaktorów jest także ograniczone i nie 
można wykluczyć ryzyka poważnych awarii w przypadku żadnego typu reaktora ani żadnego 
kraju. 

Bloki I–II elektrowni Kozłoduj zostały odłączone w celu likwidacji pod koniec 2002 r., zaś 
bloki III i IV pod koniec 2006 r. W obu blokach odłączonych w 2002 r. prace związane
z likwidacją w celu natychmiastowego demontażu mogą być prowadzone nieprzerwanie.
W blokach III i IV prace likwidacyjne są możliwe tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ
w basenach znajdują się jeszcze napromieniowane elementy paliwowe. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo elektrowni i zapobiec ewentualnemu ponownemu uruchomieniu tych dwóch 
bloków, konieczne jest jak najszybsze przetransportowanie elementów paliwowych na 
zewnętrzne składowisko pośrednie i rozpoczęcie natychmiastowego demontażu.

Koszt zamknięcia bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj ma wraz z kosztami 
unieszkodliwienia odpadów i pośredniego składowania napromieniowanych elementów 
paliwowych wynieść 1 800 mln euro3. Kwota ta jest porównywalna na przykład z kosztami 
odnoszącymi się do dwóch elektrowni jądrowych o dwóch blokach tego samego typu reaktora
w Greifswaldzie (Niemcy). W przypadku kosztów podanych dla Greifswaldu byłaby to –
biorąc pod uwagę częściowo odmienne uwarunkowania ramowe – kwota 1 780 mln euro dla 
4 reaktorów.4

Rząd Bułgarii zwrócił się pierwotnie o przyznanie 202 mln euro na kolejną fazę działań 
związanych z zamknięciem czterech reaktorów. Środki finansowe na potrzeby zamknięcia 
zaproponowane przez Komisję na okres 2010–2013 wynoszą 180 mln euro. Wspólnota 
międzynarodowa (przede wszystkim UE) udostępniła do 2006 r. kwotę w wysokości 340 mln 
                                               
1 COM(2002)0605 wersja ostateczna
2 SEC(2009)1431
3 Odpowiedzi Komisji z dnia 25.01.2010 r. na pytania sprawozdawczyni Rebeki Harms (posłanki do Parlamentu 
Europejskiego)
4 Niemiecki Urząd Federalny ds. Ochrony przed Promieniowaniem: Analiza potencjału oszczędności w 
przypadku zamknięcia i demontażu niemieckich elektrowni jądrowych, projekt O2 S 7778, na zlecenie 
federalnego ministerstwa edukacji i badań naukowych
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euro (PHARE), w okresie 2007–2008 r. kwotę 253 mln euro (EBOR) i na 2009 r. kwotę
w wysokości 89,5 mln euro. Wsparcie na zamknięcie elektrowni udzielone łącznie do 2013 r. 
wyniesie około 860 mln euro. Mimo że obecnie nieznany jest dokładnie udział funduszy 
wykorzystanych do 2006 r. i w 2009 r., to należy założyć, że koszty, które powstaną do 
2013 r. w związku z zamknięciem elektrowni i zagospodarowaniem odpadów 
promieniotwórczych, a także z przewidzianym do tej pory pośrednim składowaniem 
napromieniowanych elementów paliwowych, są w dużej mierze pokryte.
Uwzględniając obowiązkowy udział własny Bułgarii można uznać zaproponowaną przez 
Komisję UE kwotę na dalsze działania związane z zamknięciem elektrowni w wysokości 
180 mln euro za właściwą.

Wspomniany wyższej kosztorys opiewający na 1 800 mln euro nie obejmuje kosztów 
ostatecznego usunięcia elementów paliwowych, zaś proponowana przez Komisję pomoc 
finansowa w wysokości 300 mln euro nie uwzględnia projektu w tym zakresie. Realizowana 
obecnie w tym celu w Bułgarii strategia polegająca na powtórnym przetwarzaniu poza Unią 
Europejską jest – zgodnie z tym, co opisano powyżej – niedopuszczalna ze względów 
bezpieczeństwa i ochrony. W trzecim sprawozdaniu w sprawie wspólnej konwencji jako 
przyczyny decyzji o powtórnym przetwarzaniu zamiast bezpośredniego składowania 
ostatecznego wymieniono brak wystarczających funduszy i zamiar uniknięcia nadmiernych 
obciążeń dla przyszłych pokoleń.
Nie można zgodzić się z argumentem dotyczącym obciążeń dla przyszłych pokoleń.
W procesie powtórnego przetwarzania nie ulega zniszczeniu żadna z substancji powstających
w wyniku wykorzystywania energii jądrowej, zachowają się one więc do czasów przyszłych 
pokoleń.
Brakujące fundusze powinny zostać udostępnione przez UE w celu jak najszybszego 
położenia kresu procesowi powtórnego przetwarzania. Nie należy zawierać nowych umów
o powtórne przetwarzanie, a warunki wypowiedzenia obowiązujących obecnie umów 
powinny zostać poddane przeglądowi. Z danych Komisji1 wynika, że za pomocą przyznanego 
dotąd wsparcia sfinansowano budowę składowiska pośredniego i nabycie specjalnych 
osłonowych kontenerów transportowych dla całości paliwa jądrowego z bloków I–IV.  Środki
w wysokości 120 mln euro udostępnione do 2013 r. na zagospodarowanie 
napromieniowanych elementów paliwowych mają zostać wykorzystane do sfinansowania 
działań mających na celu przyspieszenie zapewnienia pełnej zdolności składowania 
pośredniego i sprawnego przeprowadzenia procedury wyboru miejsca pod ostateczne 
składowisko odpadów, a także środki w celu wykonania badań geologicznych.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej w ramach 
„programu Kozłoduj” obejmuje również wsparcie dla projektów energetycznych. 
Sprawozdawczyni odrzuca tę propozycję. 
Do 2009 r. Bułgaria otrzymała już na projekty energetyczne środki w wysokości ponad 
259 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Według danych Komisji 
chodziło zasadniczo o poprawę wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii.2 Dzięki temu Bułgaria mogła wprowadzić zmiany w sektorze energetycznym 
prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 i ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko. 
                                               
1 Dodatkowe odpowiedzi Komisji z dnia 2.2.2010 r. na pytania sprawozdawczyni Rebeki Harms (posłanki do 
Parlamentu Europejskiego)
2 COM(2009)0581 wersja ostateczna
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Bułgaria postanowiła jednak, że będzie rozbudowywać swoje zdolności produkcyjne energii 
poprzez wykorzystanie energii jądrowej. Mimo że przy równoczesnej rezygnacji z węgla 
mogłoby to doprowadzić do niewielkiego ograniczenia emisji CO2, oznacza to jednocześnie 
większe obciążenie dla człowieka i środowiska z powodu radioaktywności oraz zwiększenie 
zagrożenia dla bezpieczeństwa w przypadku ewentualnych awarii. Ponieważ każde euro 
zainwestowane w wydajność energetyczną zmniejsza znacznie szybciej kilkakrotnie większą 
ilość emisji gazów cieplarnianych niż każde euro zainwestowane w rozbudowę energii 
jądrowej, trwanie przy strategii energii jądrowej prowadzi tak naprawdę do większych emisji 
niż w przypadku innych strategii. 
Od zamknięcia bloków I i II upłynęło już 8 lat, zaś zamknięcie bloków III i IV miało miejsce 
ponad 3 lata temu, tylko na pięć lat przed przewidzianym terminem. Było więc wystarczająco 
dużo czasu na zaplanowanie i przeprowadzenie wymiany zdolności wytwórczych, co mogło 
zostać sfinansowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. Dalsze finansowanie oznaczałoby zakłócenie konkurencji na 
niekorzyść innych państw lub producentów. Nie jest to dopuszczalne w świetle prawa 
wspólnotowego.

W okresie po 2007 r. (po zamknięciu bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj) nie było 
żadnych problemów z zapewnieniem dostaw energii w Bułgarii1. Zastąpienie zdolności 
wytwórczych w celu utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w Bułgarii nie jest zatem 
konieczne. Jeżeli pojęcie „region”, które pojawiło się we wniosku Komisji, miałoby się 
odnosić również do obszarów poza terytorium Bułgarii, należałoby najpierw przeanalizować 
dostawy w tych krajach. Ponieważ państwa sąsiednie, z wyjątkiem Rumunii, nie są 
państwami członkowskimi UE, należałoby ponadto sprawdzić, jak dalece dostawy w tych 
państwach mogą być w ten sposób wspierane ze środków UE. Poza tym bułgarskie zakłady 
energetyczne uzyskują przychody z eksportu. Nie można finansować tej działalności 
eksportowej ze środków UE.

Biorąc pod uwagę udostępnienie 120 mln euro na dalsze zagospodarowywanie 
napromieniowanych elementów paliwowych, wniosek Komisji dotyczący zamknięcia wydaje 
się właściwy.
Dalsze wspieranie z budżetu UE jest zgodne z interesami UE w kontekście bezpieczeństwa 
korzystania z energii jądrowej.
Przyznanie pomocy finansowej z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest właściwe.

Bez tej pomocy nie można wykluczyć możliwości ponownego uruchomienia reaktorów III
i IV elektrowni Kozłoduj, co oznaczałoby poważne zagrożenie awariami. Skutki poważnych 
awarii dotknęłyby nie tylko Bułgarię.
W Bułgarii nie ma dotąd wystarczającej rezerwy na zamknięcie elektrowni. Bez środków
z UE nie można raczej zapewnić, że prace zawiązane z zamykaniem elektrowni w celu 
ochrony człowieka i środowiska będą prowadzone w niezbędnym zakresie. 

Z powodu obecnie małej ilości funduszy środki z UE przyczyniają się do zagwarantowania 
przy pracach likwidacyjnych wysokich standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony 
ludzi i środowiska.
Wykorzystanie środków z UE musi być ograniczone do zamknięcia reaktorów I–IV 

                                               
1 ENTSOE 2009
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elektrowni jądrowej Kozłoduj, do ustalonych projektów oraz sprawnego zapewnienia 
składowania pośredniego i ostatecznego składowania paliwa jądrowego. 
Poprawki/uzupełnienia zaproponowane do punktów preambuły i artykułów precyzują 
wykorzystanie środków i łączą je z priorytetowymi celami UE – zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa przy zamykaniu elektrowni i utworzeniem zliberalizowanego 
rynku energii poprzez unikanie długofalowych zakłóceń konkurencji.

Art. 6 rozporządzenia ma umożliwić efektywną kontrolę nad zaplanowanym przeznaczeniem 
środków unijnych i ich terminowym wykorzystaniem. W tym celu pomocna jest wiedza na 
temat aktualnego stanu zaawansowania procedur udzielenia zezwoleń. Ponadto należy 
systematycznie sprawdzać, czy w wyniku korzystania ze środków unijnych nie dochodzi do 
zakłóceń konkurencji.


