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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\803839PT.doc 3/15 PE438.485v01-00

PT

Í N D I C E

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................11



PE438.485v01-00 4/15 PR\803839PT.doc

PT



PR\803839PT.doc 5/15 PE438.485v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à assistência financeira da 
Comunidade para o desmantelamento das Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy na Bulgária  - “Programa Kozloduy”
(COM(2009)0581 – C7-0092/2009 – 2009/0172(COD))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2009)0581),

– Tendo em conta o artigo 30.º do Acto relativo às condições de adesão da República da 
Bulgária e da Roménia e às adaptações dos Tratados em que se funda a União Europeia, 
no que respeita aos reactores 1 a 4 da central nuclear de Kozloduy, na Bulgária,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada “A segurança nuclear na União Europeia”(COM(2002) 605)“,

– Tendo em conta o artigo 203.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C7-0289/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar (A7-000/2010),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do 
artigo 106.º-A do Tratado Euratom e do n.º2 do artigo 293.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O encerramento antecipado das 
unidades 3 e 4 da central nuclear de 
Kozloduy, acordado por razões de 
segurança, deveria reflectir-se na 
transferência, tão rápida quanto possível, 
do combustível irradiado das piscinas de 
armazenamento de ambas as unidades 
para um depósito externo. 

Or. de

Justificação

A bem da protecção do homem e do ambiente, o desmantelamento deve ser irreversível. As 
medidas que permitem garantir esse objectivo, também no plano técnico (por exemplo, a 
desmontagem de dispositivos de segurança ou de outras intervenções estruturais) só terão 
viabilidade uma vez retirados do reactor todos os elementos de combustível.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
avançar com as medidas de atenuação no 
sector energético, dada a grande perda de 
capacidade decorrente do encerramento 
das unidades nucleares e o seu impacto 
na segurança do aprovisionamento 
energético na região.

(6) Face aos escassos progressos 
registados na Bulgária no tocante ao 
armazenamento definitivo do combustível 
irradiado e dos resíduos altamente 
radioactivos e no intuito de pôr termo ao 
reprocessamento, na Rússia, de 
combustível irradiado procedente da 
Bulgária, a União reconhece também a 
necessidade de apoio financeiro para 
acelerar os progressos neste domínio.

Or. de
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Justificação

Até à data, os projectos energéticos na Bulgária beneficiaram já de um apoio superior a 259 
milhões de euros. A produção de energia eléctrica permaneceu assegurada mesmo após o 
desmantelamento das unidades 1-4 da central nuclear de Kozloduy. Sendo assim, não se 
afigura necessário substituir as capacidades de produção para garantir a segurança do 
aprovisionamento. Um maior apoio significaria uma distorção da concorrência em 
detrimento de outros Estados ou produtores. Tal não é admissível nos termos do direito da 
UE. Por razões que se prendem com a segurança, é, pelo contrário, necessário apoiar a 
Bulgária nos seus esforços de armazenamento definitivo do combustível irradiado.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O financiamento no montante de 
180 milhões de euros destina-se a apoiar 
os seguintes projectos: (1) Gestão de 
projectos, assistência técnica para apoiar 
a execução do programa de 
desmantelamento. (2) Pagamento dos 
vencimentos a 715 peritos da Central 
Nuclear de Kozloduy (exploração, 
manutenção, assistência técnica e gestão 
de projecto) que trabalham no 
desmantelamento das unidades 1-4; (3) 
Contribuição para a construção da 
Instalação Nacional de Eliminação de 
Resíduos Radioactivos, essencial para a 
execução do programa de 
desmantelamento. (4) Infra-estruturas do 
sítio e tratamento dos resíduos resultantes 
das operações de desmantelamento 
(incluindo a afectação de um montante 
suplementar para os projectos já incluídos 
no processo de concurso público). A 
preparação da infra-estrutura in loco, 
referida no projecto 4, só pode incluir 
medidas relativas ao desmantelamento 
das unidades 1 a 4. O restante montante 
de 120 milhões de euros destina-se a 
apoiar progressos no contexto do 
armazenamento definitivo directo e de um 
desenvolvimento acelerado das 
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capacidades de armazenamento 
temporário a seco, necessário até à fase 
de armazenamento definitivo.

Or. de

Justificação

A fim de garantir a utilização eficaz dos recursos financeiros no sentido do cumprimento de 
requisitos de segurança elevados aquando do desmantelamento, é necessário que as medidas 
financiadas sejam claramente definidas. Há sobretudo que velar por que as intervenções a 
nível das infra-estruturas no sítio de Kozloduy não sirvam o funcionamento das unidades 5 e 
6. Caso contrário, os fundos da UE seriam utilizados para fins distintos dos previstos, dando 
azo a desvantagens concorrenciais para outros produtores de energia eléctrica. As medidas 
concretas de armazenamento temporário e definitivo do combustível irradiado serão 
estabelecidas a curto prazo entre o governo búlgaro e a Comissão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União. Essas dotações deverão 
igualmente ser utilizadas para financiar 
medidas destinadas a compensar a perda 
de capacidade de produção, de acordo 
com o acervo comunitário.

(8) As dotações do orçamento geral da 
União Europeia para o desmantelamento 
não deverão conduzir a distorções de 
concorrência face às empresas de 
fornecimento de energia no mercado da 
energia na União.

Or. de

Justificação

Não é concedido apoio a medidas de atenuação no sector da energia. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy e atenuar as consequências do 
seu encerramento na Bulgária (a seguir 
designado «Programa Kozloduy»).

O presente regulamento estabelece o 
programa que fixa as regras de execução da 
contribuição financeira da Comunidade 
para apoiar o desmantelamento das 
Unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy, incluindo o armazenamento 
definitivo de todas as substâncias 
radioactivas relevantes (a seguir designado 
«Programa Kozloduy»).

Or. de

Justificação

Em vez do apoio a medidas de atenuação no sector da energia, os fundos são destinados a 
uma realização acelerada do armazenamento definitivo seguro.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy, medidas de reabilitação 
ambiental de acordo com o acervo 
comunitário e de modernização das 
capacidades convencionais de produção a 
fim de substituir a capacidade de 
produção dos quatro reactores da Central 
Nuclear de Kozloduy, e ainda outras 
medidas decorrentes da decisão de 
encerrar e desmantelar a central e que 
contribuam para a necessária 
reestruturação, reabilitação ambiental e 
modernização dos sectores da produção, 

A contribuição comunitária atribuída ao 
Programa Kozloduy destina-se a apoiar 
financeiramente medidas ligadas ao 
desmantelamento da Central Nuclear de 
Kozloduy e ao necessário 
desenvolvimento de uma estratégia de 
armazenamento definitivo, bem como à 
procura, escolha e estudo de um sítio 
apropriado para esse efeito.
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transporte e distribuição de energia na 
Bulgária, bem como para o reforço da 
segurança do aprovisionamento e a 
melhoria da eficiência energética na 
Bulgária.

Or. de

Justificação

O apoio destina-se exclusivamente aos projectos (1) a (4) visados no capítulo 5.1.1 da 
exposição de motivos da proposta da Comissão, bem como a medidas necessárias e a 
progressos viáveis a curto prazo para fins de armazenamento definitivo directo. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea 1)

Texto da Comissão Alteração

2. O pessoal da Comissão, bem como o 
pessoal externo por esta mandatado, deve 
ter acesso adequado, designadamente às 
instalações do beneficiário e a todas as 
informações necessárias, nomeadamente 
informações em formato electrónico, para 
levar a bom termo as auditorias.

2. O pessoal da Comissão, bem como o 
pessoal externo por esta mandatado, deve 
ter acesso adequado, designadamente às 
instalações do beneficiário e a todas as 
informações necessárias, nomeadamente 
informações em formato electrónico, para 
levar a bom termo as auditorias. As 
auditorias incluirão também o estudo da 
situação em matéria de autorização do 
desmantelamento.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir a utilização tempestiva dos recursos e um melhor controlo 
do seu uso à luz da sua finalidade.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com a adesão dos países da Europa Central e Oriental, a utilização da energia nuclear pelos 
mesmos efectuada e o tratamento dos resíduos radioactivos tornaram-se tema de debate na 
União Europeia. Porque objectivamente menos estritas, as normas de segurança em vigor nos 
países candidatos deram azo à intervenção e à assistência financeira por parte da UE, visando 
melhorar o nível de protecção da saúde humana e do ambiente. 

A adopção de normas jurídicas e técnicas aplicáveis ao desmantelamento de centrais 
nucleares nos Estados em causa só teve início, na maioria dos casos, após a respectiva adesão 
à UE. Todavia, as capacidades de tratamento dos resíduos decorrentes das operações de 
desmantelamento continuam a ser limitadas.

Alguns dos novos Estados-Membros não decidiram ainda se os elementos de combustível 
irradiado devem ser reprocessados ou alvo de armazenamento definitivo directo em 
formações geológicas.1 Nos países visados, tal afecta certamente a prioridade concedida à 
realização de progressos no tocante à questão do armazenamento definitivo, designadamente 
de resíduos altamente radioactivos e combustível irradiado. Tal aplica-se particularmente à 
Bulgária. Os Estados em questão também não dispõem de planos vinculativos de gestão de 
resíduos de média e baixa radioactividade com grande longevidade.  
De acordo com a estratégia em curso, o combustível irradiado com origem na República da 
Bulgária é reprocessado sobretudo na Rússia.2 Assim sendo, os principais riscos para o 
homem e o ambiente associados ao mais perigoso produto da exploração de energia nuclear 
são deslocados para um país que não é Estado-Membro da UE. O reprocessamento comporta, 
por um lado, um potencial de risco muito elevado em matéria de segurança (emissões 
radioactivas muito elevadas durante o funcionamento normal e eventuais acidentes graves) e 
encerra, por outro, o grande perigo da proliferação e, por conseguinte, da utilização da energia 
nuclear para fins bélicos. O reprocessamento não representa um método aceitável de gestão 
do combustível irradiado.

As deficiências acima expostas afectam também interesses de segurança da União Europeia. 
Assim, é do máximo interesse que se registem rápidos progressos nos Estados da Europa 
Central e Oriental em matéria de armazenamento definitivo de combustível irradiado e de 
resíduos altamente radioactivos.

A proposta de regulamento apresentada pela Comissão COM (2009)0581 visa a prestação de 
assistência financeira ao desmantelamento das unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy, na Bulgária, tendo igualmente por objectivo assegurar o tratamento das substâncias 
radioactivas resultantes dessa operação.

A Comissão justifica a sua proposta pela insuficiência, por razões históricas, das reservas da 
República da Bulgária para cobrir as despesas do desmantelamento dos reactores e pelos 
compromissos contraídos no âmbito do Acto de Adesão relativamente ao encerramento 
antecipado das Unidades 1-4 em Kozloduy.

                                               
1 COM(2008)0542 final
2 A República da Bulgária: Terceiro relatório nacional sobre o cumprimento das obrigações decorrentes da 
Convenção Conjunta Internacional sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a Segurança 
da Gestão dos Resíduos Radioactivos, Sofia, Setembro de 2008 
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A relatora avaliza esta justificação e salienta que as disposições do Acto de Adesão referentes 
ao desmantelamento das unidades 1 a 4 da central de Kozloduy devem ser cumpridas por 
ambas as Partes. Cumpre evitar as possíveis consequências de uma eventual ausência de 
assistência financeira por parte da UE, que, segundo a Comissão, se traduziriam na 
deterioração da segurança in loco, bem como a reabertura das unidades 3 e 4.
A decisão de proceder ao desmantelamento das unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy radica no consenso internacional segundo o qual os reactores do tipo WWER 
440/230 apresentam graves deficiências de concepção, relevantes do ponto de vista da 
segurança, que não são susceptíveis de ser debeladas eficazmente e a custos razoáveis. A
Comissão constatou que as unidades 1 e 4 da central de Kozloduy não podiam 
«razoavelmente atingir um nível elevado de segurança nuclear», tendo, em 2002, afirmado a 
necessidade do seu desmantelamento3, que viria a reiterar em 20094. A relatora apoia esta 
opinião, frisando, todavia, que, embora o nível de segurança deste tipo de reactor seja 
particularmente insuficiente, o de todos os outros reactores também é restrito, pelo que 
nenhum reactor e nenhum país são imunes a acidentes graves. 
As unidades 1 e 2 da central de Kozloduy foram encerradas, com vista ao seu 
desmantelamento, no final de 2002 e as unidades 3 e 4 em finais de 2006. Em ambas as 
unidades encerradas em 2002, as acções de desmantelamento podem ser prosseguidas sem 
interrupção no quadro da “estratégia de desmantelamento imediato”. Nas unidades 3 e 4, em 
contrapartida, o desmantelamento só é possível com restrições, uma vez que as piscinas de 
armazenamento ainda contêm combustível irradiado. A fim de aumentar a segurança da 
central e de obviar a uma eventual reactivação de ambas as unidades, há que proceder, tão 
rapidamente possível, à transferência dos elementos de combustível para a instalação externa 
de armazenamento temporário e ao desmantelamento imediato.

O financiamento requerido para efeitos de desmantelamento das unidades 1 a 4 da Central 
Nuclear de Kozloduy, incluindo a gestão dos resíduos e o armazenamento temporário do 
combustível, deve elevar-se a 1 800 milhões de euros5. Esta estimativa é comparável, por 
exemplo, ao custo de duas centrais de duas unidades equipadas com o mesmo tipo de reactor 
em Greifswald (RFA). Os custos indicados relativamente a Greifswald permitem prever um 
montante de 1780 milhões de euros para 4 reactores, tendo em contas condições, em parte, 
diferenciadas.6

O Governo da República da Bulgária solicitou inicialmente 202 milhões de euros para a 
próxima fase de desmantelamento dos quatro reactores. O financiamento proposto pela 
Comissão para o desmantelamento durante o período compreendido entre 2010 e 2013 
ascende a 180 milhões de euros. A comunidade internacional (sobretudo a UE) 
disponibilizou, até 2006, um montante de 340 milhões de euros (PHARE), de 2007 a 2008 um 
montante de 253 milhões de euros (BERD) e para 2009 um montante de 89,5 milhões de 
euros. No total, a assistência financeira concedida até 2013 para efeitos de desmantelamento 
elevar-se-á a cerca de 860 milhões de euros. Embora não se conheça ainda com exactidão a 
percentagem dos recursos financeiros disponibilizados até 2006, nem relativamente a 2009, há 
                                               
3 COM(2002)0605 final
4 SEC(2009)1431
5 Respostas da Comissão, de 25 de Janeiro de 2010, a perguntas formuladas pela relatora, Deputada  
Rebecca Harms 
6 Serviço Federal de Protecção Radiológica: Determinação de potenciais de poupança no encerramento 
definitivo e desmantelamento de centrais nucleares alemãs, Projecto O2 S 7778, encomendado pelo 
Ministério Federal da Educação e Investigação.
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que presumir que os custos incorridos até 2013 com o desmantelamento e a gestão dos 
resíduos radioactivos, bem como com o armazenamento temporário do combustível irradiado 
se encontram, em larga medida, cobertos.
Tendo em conta uma contribuição própria da República da Bulgária, o montante de 180 
milhões de euros proposto pela Comissão para o restante período de desmantelamento pode 
ser considerado adequada.

As necessidades financeiras no montante de 1 800 milhões de euros supra mencionadas não 
incluem os custos de um projecto de armazenamento definitivo do combustível, o mesmo se 
aplicando à assistência financeira de 300 milhões de euros proposta pela Comissão. Como já 
referido, a estratégia de reprocessamento fora da União Europeia, actualmente seguida pela 
Bulgária para este efeito, é inaceitável por razões de segurança. No terceiro relatório sobre a 
Convenção Conjunta são aduzidas como razões justificativas da decisão de proceder ao 
reprocessamento, em vez de optar pelo armazenamento definitivo directo, a insuficiência dos 
fundos disponíveis e a vontade de evitar a imposição de encargos excessivos às gerações 
vindouras.
O argumento da imposição de encargos excessivos às gerações vindouras não se afigura 
convincente. O reprocessamento não implica a destruição de nenhuma das substâncias 
resultantes da exploração de energia nuclear, o que significa que as gerações vindouras serão 
com elas confrontadas.
As verbas em falta deveriam ser disponibilizadas pela UE, visando assegurar o fim do 
reprocessamento no mais breve trecho. Não devem ser concluídos novos contratos de 
reprocessamento, cumprindo examinar a possibilidade de rescisão dos contratos em curso. 
Segundo a Comissão7, os recursos financeiros já acordados foram utilizados para financiar a 
construção da instalação de armazenamento temporário, bem como a aquisição da CONSTOR 
para todos os elementos de combustível procedentes das unidades 1 a 4. As medidas 
destinadas a acelerar a disponibilidade da capacidade total de armazenamento temporário e a 
promover a rápida realização de um processo de selecção do sítio de armazenamento 
definitivo, bem como as medidas respeitantes ao estudo da respectiva aptidão geológica, 
deveriam ser financiadas pelo orçamento atribuído à gestão do combustível irradiado até 
2013, cifrado em 120 milhões de euros.

A proposta da Comissão referente ao regulamento relativo à assistência financeira no quadro 
do “Programa Kozloduy” contempla igualmente o fomento de projectos no domínio da 
energia. Tal é rejeitado pela relatora. 
A República da Bulgária beneficiou já, até 2009, de verbas do BERD num montante superior 
a 259 milhões de euros destinados a projectos no domínio da energia. De acordo com a 
Comissão, esse financiamento visou, fundamentalmente, a melhoria da eficiência energética e 
a exploração de energias renováveis.8 Assim foi dado à Bulgária reduzir as emissões de CO2
das suas centrais de produção de electricidade e, de um modo geral, melhorar o seu 
desempenho ambiental. Não obstante, a Bulgária decidiu, por seu turno, incrementar a sua 
capacidade de produção de energia eléctrica a partir da energia nuclear. Embora tal pudesse 
contribuir para uma pequena redução das emissões de CO2 em caso de renúncia simultânea à 
utilização do carvão, significaria, porém, uma exposição acrescida do ser humano e do 
                                               
7 Respostas suplementares da Comissão, de 2 de Fevereiro de 2010,  a perguntas formuladas pela relatora, 
Deputada  Rebecca Harms 
8 COM(2009)0581 final
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ambiente à radioactividade, bem como um aumento dos riscos de segurança em virtude da 
possibilidade de ocorrência de incidentes. Todavia, como cada euro investido em eficiência 
energética reduz multiplamente as emissões de gases com efeito de estufa com uma rapidez 
muito maior do que cada euro investido na expansão da energia nuclear, a insistência na 
estratégia nuclear conduz de facto a emissões mais elevadas do que outras estratégias. 
O encerramento das unidades 1 e 2 teve lugar há já 8 anos e a desactivação das unidades 3 e 4 
há mais de três anos, ou seja, apenas 5 anos antes da data originalmente prevista. A Bulgária 
dispôs, pois, de tempo suficiente para o planeamento e a realização de capacidades 
alternativas adequadas, bem como da assistência financeira necessária para o efeito, garantida 
pelo BERD. Um maior apoio significaria uma distorção da concorrência em detrimento de 
outros Estados ou produtores. Tal não é admissível nos termos do direito da UE.
Após 2007, ou seja, após o desmantelamento das unidades 1 a 4 da Central Nuclear de 
Kozloduy, o aprovisionamento de energia eléctrica na Bulgária prosseguiu sem quaisquer 
dificuldades9. Sendo assim, não se afigura necessário substituir as capacidades de produção 
para garantir a segurança do aprovisionamento. Caso o conceito de „região“ utilizado pela 
Comissão na sua proposta se reporte também ao território de outros Estados que não a 
Bulgária, impor-se-ia examinar o aprovisionamento desses Estados. Uma vez que os Estados 
vizinhos, excepção feita à Roménia, não são membros da UE, conviria, além disso, examinar 
em que medida é admissível assistir, deste modo, o seu aprovisionamento energético mercê de 
recursos financeiros da UE.    Por outro lado, os operadores búlgaros de centrais de energia 
eléctrica obtêm receitas procedentes das exportações. Essas exportações não devem ser 
financiadas com fundos da UE.

A proposta da Comissão relativa à afectação de 120 milhões de euros para a gestão do 
combustível irradiado afigura-se adequada face ao objectivo de desmantelamento:

O prolongamento do apoio financeiro a título do orçamento da UE corresponde aos interesses 
da UE em matéria de segurança no quadro da utilização da energia nuclear.

A afectação dos recursos através do BERD revela-se apropriada.
Na ausência de apoio financeiro, não se pode excluir a reabertura das unidades 3 e 4, o que 
acarretaria riscos consideráveis no que respeita à ocorrência de avarias. As consequências de 
avarias graves não afectariam exclusivamente a República da Bulgária.

Na República da Bulgária não existem, até à data, reservas suficientes para o 
desmantelamento. Sem a assistência financeira da UE não há provavelmente garantias de que 
as medidas de desmantelamento tendentes à protecção da saúde humana e do ambiente sejam 
prosseguidas de forma apropriada. 

Devido à actual escassez de financiamento, os recursos da UE contribuem para alcançar um 
elevado nível de segurança para a protecção da população e do meio ambiente durante as 
operações de desmantelamento.
A utilização de fundos da UE deve restringir-se à desactivação dos reactores das unidades 1 a 
4 da Central Nuclear de Kozloduy e, nesse contexto, aos projectos definidos e à rápida 
organização do armazenamento temporário a seco e do armazenamento definitivo do 
combustível. As alterações/aditamentos apresentados aos considerandos e artigos definem 
com maior precisão a utilização dos recursos financeiros, vinculando-a aos objectivos 
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prioritários da UE, ao respeito de normas de elevada segurança em matéria de 
desmantelamento e à realização do mercado liberalizado da energia, evitando distorções da 
concorrência a mais longo prazo. 
O artigo 6º do Regulamento visa possibilitar um controlo efectivo da finalidade dos recursos 
da UE e da sua utilização atempada. Para o efeito, é útil conhecer a situação actualizada em 
cada passo do procedimento de autorização. Além disso, deve apurar-se regularmente se, com 
a utilização dos recursos da UE, se geram distorções da concorrência.


