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* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția 
comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu 
excepția cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 
300 din Tratatul CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția 
comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind asistența financiară 
comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui 
(Bulgaria)
(COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0581),

– având în vedere articolul 30 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria 
și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, referitor la 
unitățile 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria),

– având în vedere Comunicarea Comisei către Consiliu și Parlamentul European privind 
siguranța nucleară în cadrul Uniunii Europene (COM(2002)0605),

– având în vedere articolul 203 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de 
către Consiliu (C7-0289/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A7-0000/2010),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 106a 
din Tratatul Euratom și articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordul privind oprirea anticipată a 
unităților 3 și 4 ale reactorului nuclear de 
la Kozlodui din motive de siguranță ar 
trebui să aibă ca rezultat transferul cât 
mai rapid al combustibilului uzat iradiat 
din rezervorul de depozitare al celor două 
unități într-un spațiu extern de depozitare 
provizorie.

Or. de

Justificare

În vederea protejării persoanelor și a mediului, dezafectarea trebuie să fie un proces 
ireversibil. Măsurile necesare pentru a asigura dezafectarea, inclusiv pe plan tehnic (de 
exemplu demontarea dispozitivelor de siguranță sau alte măsuri structurale), pot fi luate abia 
după îndepărtarea tuturor combustibililor uzați din blocul reactor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) De asemenea, Uniunea Europeană
recunoaște nevoia de sprijin financiar în 
vederea aplicării în continuare a 
măsurilor de remediere în sectorul 
energetic, date fiind pierderea de 
capacitate prin închiderea unităților 
nucleare și impactul acestui fapt asupra 
securității aprovizionării cu energie 
electrică în regiune.

(6) Având în vedere progresele slabe ale 
Bulgariei în ceea ce privește depozitarea 
definitivă a combustibilului uzat iradiat și 
a deșeurilor puternic radioactive și pentru 
a pune capăt reprocesării în Rusia a 
combustibilului uzat iradiat din Bulgaria, 
Uniunea recunoaște nevoia acordării de 
sprijin financiar în vederea accelerării 
progreselor în aceste domenii.

Or. de

Justificare

Peste 259 de milioane de euro s-au acordat deja pentru sprijinirea proiectelor energetice din 
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Bulgaria. Aprovizionarea cu energie a continuat și după dezafectarea unităților 1-4 ale 
centralei nucleare de la Kozlodui. Prin urmare, nu este necesară înlocuirea capacităților de 
producție în vederea menținerii siguranței în aprovizionare. Acordarea în continuare a 
sprijinului ar denatura concurența, în detrimentul altor state sau producători. Acest lucru nu 
este admisibil în conformitate cu dreptul european. Pe de altă parte, din motive de siguranță 
este necesar ca Bulgaria să fie sprijinită în eforturile sale de a asigura depozitarea definitivă 
a combustibilului uzat iradiat.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Suma de 180 de milioane EUR din 
fonduri servește pentru sprijinirea 
următoarelor proiecte: (1) managementul 
proiectelor, asistență tehnică pentru 
aplicarea programului de dezafectare; (2)
asigurarea plății salariilor celor 715 
experți ai centralei (exploatare, 
întreținere, asistență tehnică, 
management de proiect), care lucrează la 
situl Kozlodui la dezafectarea unităților 
1-4; (3) contribuție la construirea 
instalației naționale de eliminare a 
deșeurilor radioactive, crucială pentru 
aplicarea programului de dezafectare; (4)
infrastructura sitului și tratarea 
deșeurilor rezultate în urma 
dezmembrării, inclusiv alocări 
suplimentare pentru proiecte pentru care 
s-a publicat deja o procedură de achiziții 
publice. Ameliorarea infrastructurii 
sitului menționată la al patrulea proiect 
poate cuprinde numai măsuri legate de 
dezafectarea unităților 1-4. Restul de 120 
de milioane EUR servesc la sprijinirea 
progreselor către depozitarea definitivă 
directă și extinderea mai rapidă a 
capacităților pentru depozitarea uscată 
provizorie necesară înainte de depozitarea 
finală.

Or. de
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Justificare

Pentru utilizarea optimă a resurselor financiare în vederea respectării cerințelor ridicate 
privind siguranța procesului de dezafectare, măsurile care beneficiază de finanțare trebuie să 
fie precis stabilite. În special măsurile privind infrastructura la situl Kozlodui nu trebuie să 
fie în beneficiul exploatării unităților 5 și 6. În caz contrar, resursele UE ar fi deturnate de la 
scopul lor inițial și ar rezulta dezavantaje competitive pentru alți producători de energie 
electrică. Măsurile concrete care vizează depozitarea provizorie și depozitarea definitivă a 
combustibilului uzat iradiat urmează să fie convenite în scurt timp de către guvernul bulgar și 
Comisie.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenței în 
ceea ce privește furnizorii de energie 
electrică de pe piața energiei din Uniune. 
Aceste alocări trebuie să fie utilizate și 
pentru finanțarea măsurilor de 
compensare a pierderii de capacitate de 
producție, în conformitate cu dispozițiile 
pertinente din acquis.

(8) Alocările din bugetul general al Uniunii 
Europene destinate dezafectării nu trebuie 
să conducă la denaturarea concurenței în 
ceea ce privește furnizorii de energie 
electrică de pe piața energiei din Uniune.

Or. de

Justificare

Nu se acordă sprijin pentru măsuri de compensare în sectorul energetic.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuției financiare 
comunitare destinate dezafectării unităților 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui și 

Prin prezentul regulament se instituie 
programul de stabilire a normelor detaliate 
de implementare a contribuției financiare 
comunitare destinate dezafectării unităților 
1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui, 
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de soluționare a consecințelor închiderii 
acestora în Bulgaria (denumit în 
continuare „programul Kozlodui”).

inclusiv depozitării definitive a tuturor 
materialelor radioactive (denumit în 
continuare „programul Kozlodui”).

Or. de

Justificare

În loc să fie sprijinite măsuri de compensare în sectorul energetic, se rezervă resurse 
financiare pentru a se ajunge mai rapid la depozitarea definitivă în condiții de siguranță. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția Comunității este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, pentru măsurile de 
reabilitare a mediului cu respectarea 
acquis-ului și de modernizare a 
capacităților de producție convenționale 
pentru a înlocui capacitatea de producție 
a celor patru reactori ai centralei 
nucleare de la Kozlodui, precum și pentru 
alte măsuri care decurg din decizia de a 
închide și dezafecta această centrală și 
care contribuie la restructurarea, 
reabilitarea mediului și modernizarea 
sectoarelor de producție, transmisie și 
distribuție a energiei din Bulgaria, care 
sunt necesare, precum și la creșterea 
securității aprovizionării și a eficienței 
energetice în Bulgaria.

Contribuția Comunității este destinată să 
asigure sprijin financiar pentru măsurile 
legate de dezafectarea centralei nucleare de 
la Kozlodui, elaborarea, în mod necesar, a 
unui concept de depozitare definitivă,
precum și căutarea, alegerea și 
prospectarea unui amplasament pentru 
depozitarea definitivă.

Or. de

Justificare

Se sprijină numai proiectele (1)-(4) de la secțiunea 5.1.1 din Expunerea de motive a 
propunerii Comisiei, precum și măsurile necesare și progresele realizabile pe termen scurt în 
ceea ce privește depozitarea definitivă directă.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Personalul Comisiei și personalul 
extern autorizat de Comisie au dreptul 
cuvenit de acces, în special la birourile 
beneficiarului și la toate informațiile, 
inclusiv informațiile în format electronic, 
necesare efectuării auditurilor.

(2) Personalul Comisiei și personalul 
extern autorizat de Comisie au dreptul 
cuvenit de acces, în special la birourile 
beneficiarului și la toate informațiile, 
inclusiv informațiile în format electronic, 
necesare efectuării auditurilor. Auditurile 
verifică inclusiv stadiul în care se află 
procesul de aprobare al dezafectării. 

Or. de

Justificare

Amendamentul urmărește să asigure folosirea resurselor la momentul oportun și 
îmbunătățirea controalelor privind utilizarea corectă a acestora.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În cadrul procesului de aderare al țărilor din Europa Centrală și de Est, utilizarea energiei 
atomice în țările respective și manipularea deșeurilor radioactive au ajuns pe masa 
dezbaterilor în Uniunea Europeană. Standardele de siguranță care, în mod obiectiv, sunt mai 
scăzute în noile state membre au determinat exercitarea de influențe și acordarea de sprijin 
financiar în vederea unei mai bune protecții a persoanelor și a mediului. 

În ceea ce privește dezafectarea centralelor nucleare din aceste state, introducerea normelor 
juridice și tehnice pentru dezafectare a fost inițiată de cele mai multe ori după aderare. 
Capacitățile necesare pentru manipularea deșeurilor rezultate în urma dezafectării sunt în 
continuare disponibile doar în mod limitat.

În unele state aderente nu s-a decis nici până în prezent dacă combustibilul uzat iradiat ar 
trebui reprocesat sau depozitat definitiv într-un depozit geologic.1 În statele respective, acest 
lucru are cu siguranță o influență asupra priorității acordate progreselor în ceea ce privește 
chestiunea depozitării definitive, în special în cazul deșeurilor puternic radioactive și al 
combustibilului uzat iradiat. Acest lucru este adevărat mai ales în cazul Bulgariei. De 
asemenea, în țările respective nu există o planificare constrângătoare pentru tratarea deșeurilor 
slab sau mediu radioactive cu un ciclu de viață mai îndelungat. 
Conform strategiei actuale, combustibilul uzat iradiat rezultat în Bulgaria este reprocesat în 
mare parte în Rusia.2 Astfel, principalele efecte negative asupra persoanelor și a mediului 
cauzate de manipularea celui mai periculos produs al utilizării energiei atomice sunt 
transferate către o țară care nu este membră a UE. Reprocesarea ascunde pe de o parte un 
potențial de risc ridicat în ceea ce privește siguranța (emisii radioactive foarte puternice în 
timpul exploatării normale și posibile accidente grave), iar pe de altă parte, există pericolul 
iminent al proliferării și deci a utilizării energiei atomice în scopuri beligerante. Reprocesarea 
nu este acceptabilă ca modalitate de eliminare a combustibilului uzat iradiat.
Deficiențele susmenționate afectează și interesele Uniunii Europene în materie de securitate. 
Prin urmare, există un mare interes ca statele din Europa Centrală și de Est să realizeze 
progrese rapide către depozitarea definitivă a combustibilului uzat iradiat și a deșeurilor 
puternic radioactive.
Propunerea de regulament prezentată de Comisie (COM(2009)0581) ar urma să asigure 
asistența financiară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din 
Bulgaria, precum și tratarea materialelor radioactive rezultate în urma acestei operațiuni.

Comisia își justifică propunerea invocând faptul că, din motive istorice, rezervele financiare 
de care dispune Bulgaria pentru a acoperi costurile aferente dezafectării reactoarelor sunt 
insuficiente și că, în Actul de aderare, Bulgaria și-a asumat angajamente legate de oprirea 
anticipată a unităților 1-4 de la Kozlodui.

Raportoarea este de acord cu această justificare și subliniază că dispozițiile din Actul de 
aderare referitoare la dezafectarea unităților 1-4 de la Kozlodui trebuie respectate de ambii 
parteneri. Trebuie să se evite ca, în urma lipsei unui sprijin financiar din partea UE, să survină 
                                               
1 COM(2008)0542 final
2 Republica Bulgaria: Al treilea raport național referitor la îndeplinirea obligațiilor din Convenția comună privind 
siguranța gestionării combustibilului ars și siguranța gestionării deșeurilor radioactive, Sofia, septembrie 2008
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posibilele consecințe descrise de Comisie, adică o scădere a securității amplasamentului și 
reluarea exploatării unităților 3 și 4.

Decizia de dezafectare a unităților 1-4 de la Kozlodui are la bază adevărul recunoscut pe plan 
internațional că reactoarele de tip WWER 440/230 prezintă grave deficiențe de proiectare, 
care afectează siguranța și care nu pot fi remediate eficient și la un cost rezonabil. Comisia a 
constatat că blocurile reactoare 1-4 de la Kozlodui nu pot atinge un nivel de siguranță ridicat 
în condiții realiste și a stabilit necesitatea dezafectării acestora în anul 20023, reafirmând acest 
lucru în anul 20094. Raportoarea sprijină această poziție, dar subliniază că nivelul de 
siguranță, deși este extrem de nesatisfăcător pentru acest tip de reactor, este limitat și în cazul 
tuturor celorlalte tipuri de reactoare, astfel încât nu se pot exclude accidentele grave pentru 
niciun tip de reactor și în nicio țară. 
Unitățile 1-2 de la Kozlodui au fost oprite în vederea dezafectării la sfârșitul lui 2002, iar 
unitățile 3-4 la sfârșitul lui 2006. În cele două unități oprite în 2002, măsurile de dezafectare 
pentru dezmembrarea imediată pot fi continuate fără întrerupere. În unitățile 3 și 4, măsurile 
de dezafectare pot fi aplicate doar parțial, deoarece în rezervorul de depozitare mai există 
combustibil uzat iradiat. În vederea sporirii siguranței instalației și pentru a evita o eventuală 
reluare a exploatării acestor două blocuri, combustibilul uzat trebuie transferat cât mai repede 
cu putință în depozitul provizoriu extern și dezmembrarea trebuie inițiată imediat.

Finanțarea necesară pentru dezafectarea unităților 1-4 de la Kozlodui, inclusiv pentru 
eliminarea deșeurilor și depozitarea provizorie a combustibilului uzat, este estimată la 1 800 
milioane EUR5. Acest cost estimativ este comparabil, de exemplu, cu costurile pentru două 
instalații cu două unități având același tip de reactor în Greifswald (RFG). Din costurile 
specificate pentru Greifswald se poate deduce că pentru 4 reactoare este nevoie de o sumă de 
1 780 milioane EUR, ținând seama de condițiile marginale parțial diferite.6

Guvernul bulgar a solicitat inițial 202 milioane EUR pentru următoarea etapă a procesului de 
dezafectare a celor patru reactoare. Finanțarea propusă de Comisie pentru dezafectare pentru 
perioada 2010-2013 este de 180 milioane EUR. Comunitatea internațională (în principal UE) 
a pus la dispoziție până în 2006 o sumă de 340 milioane EUR (PHARE), din 2007 până în 
2008 o sumă de 253 milioane EUR (BERD) și pentru 2009 o sumă de 89,5 milioane EUR. 
Până în 2013, totalul sprijinului financiar acordat pentru dezafectare se va ridica la 
aproximativ 860 milioane EUR. Chiar dacă în prezent nu se cunoaște exact ce resurse 
financiare au fost alocate până în 2006, respectiv pentru anul 2009, se poate porni de la 
premisa că, în mare parte, costurile cauzate de dezafectare și de manipularea deșeurilor 
radioactive până în 2013, precum și cele pentru depozitarea provizorie prevăzută pentru 
combustibilul uzat iradiat sunt acoperite.
Dacă se ține seama și de contribuția ce urmează să fie adusă de Bulgaria, suma de 180 
milioane EUR propusă de Comisie pentru continuarea dezafectării poate fi considerată 
rezonabilă.

Pachetul financiar necesar de 1 800 milioane EUR menționat mai sus, respectiv asistența 

                                               
3 COM(2002)0605 final
4 SEC(2009) 1431
5 Răspunsurile din 25.1.2010 ale Comisiei la întrebările adresate de raportoarea Rebecca Harms (deputată în PE)
6 Bundesamt für Strahlenschutz: Determinarea potențialului de economii în cazul dezafectării și 
dezmembrării instalațiilor nucleare germane, proiectul O2 S 7778, în numele Ministerului Federal al Educației și 
Cercetării
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financiară de 300 milioane EUR propusă de Comisie nu includ costurile aferente proiectelor 
de depozitare definitivă a combustibilului uzat. Astfel cum s-a menționat mai sus, strategia 
aplicată de Bulgaria în prezent, adică reprocesarea în afara Uniunii Europene, nu este 
acceptabilă din motive de siguranță și de securitate. Potrivit celui de-al treilea raport referitor 
la Convenția comună, motivele care stau la baza deciziei de a opta pentru reprocesare mai 
degrabă decât pentru depozitarea definitivă directă sunt resursele financiare insuficiente și 
evitarea unei împovărări excesive a generațiilor următoare.
Argumentul privind împovărarea generațiilor următoare nu este întemeiat. În cadrul 
reprocesării nu are loc distrugerea substanțelor care rezultă prin utilizarea energiei atomice, 
astfel încât acestea vor rămâne o problemă pentru generațiile următoare.

UE ar trebui să pună la dispoziție resursele financiare care lipsesc pentru a pune capăt cât mai 
repede cu putință reprocesării. Nu ar trebui să se încheie contracte de reprocesare noi și ar 
trebui analizată posibilitatea rezilierii contractelor existente. Potrivit Comisiei7, fondurile deja 
aprobate sunt folosite pentru finanțarea construirii depozitului provizoriu și pentru 
achiziționarea CONSTOR pentru toți combustibilii uzați din unitățile 1-4. Din bugetul de 120 
milioane EUR pus la dispoziție până în 2013 pentru manipularea combustibilului uzat iradiat 
ar trebui finanțate măsuri pentru accelerarea disponibilității întregii capacități de depozitare 
provizorie și pentru derularea rapidă a unei proceduri de selecție a locului de depozitare 
definitivă, precum și pentru măsuri de prospectare a unui amplasament geologic adecvat.
Propunerea Comisiei referitoare la un regulament privind asistența financiară în cadrul 
„programului Kozlodui” include și promovarea proiectelor energetice. Raportoare respinge 
această propunere. 

Până în 2009, Bulgaria a primit deja peste 259 milioane EUR de la BERD pentru sprijinirea 
proiectelor energetice. Potrivit Comisiei, aceste proiecte au vizat în principal îmbunătățirea 
eficienței energetice și utilizarea energiilor regenerabile.8 Astfel Bulgaria a avut posibilitatea 
să reducă emisiile de CO2 din producția de energie electrică și să sporească performanța de 
mediu în acest domeniu. Bulgaria a decis însă să recurgă la utilizarea energiei atomice pentru 
a crește capacitatea de producție a energiei electrice. Această decizie ar favoriza reducerea, 
într-o măsură limitată, a emisiilor de CO2 dacă în același timp s-ar renunța la utilizarea 
cărbunelui, dar ar afecta mai grav persoanele și mediul din cauza radioactivității și a creșterii 
riscului pentru siguranță în caz de avarie. Cum însă fiecare euro investit în eficiența energetică 
se traduce printr-o reducere multiplă și mai rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră decât 
un euro investit în dezvoltarea energiei nucleare, menținerea strategiei nucleare conduce 
implicit la emisii mai mari decât alte strategii. 

Oprirea unităților 1 și 2 a avut loc deja cu 8 ani în urmă, iar unitățile 3 și 4 au fost oprite cu 
peste trei ani în urmă, cu doar cinci ani înainte de termenul prevăzut din proiectare. Prin 
urmare, a existat suficient timp pentru planificarea și realizarea capacităților de înlocuire și, 
datorită finanțării de către BERD, acest lucru a fost și posibil. Acordarea în continuare de 
sprijin ar denatura concurența, în detrimentul altor state sau producători. Acest lucru nu este 
admisibil în conformitate cu dreptul european.

Aprovizionarea cu energie electrică a Bulgariei în anii de după 2007 (după dezafectarea 

                                               
7 Răspunsurile suplimentare ale Comisiei, din 2.2.2010, la întrebările adresate de raportoarea Rebecca Harms 
(deputată în PE)
8 COM(2009)0581 final
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unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui) a fost asigurată fără probleme9. Prin 
urmare, nu este necesară înlocuirea capacităților de producție în vederea menținerii siguranței 
în aprovizionare în Bulgaria. În cazul în care termenul de „regiune” din propunerea Comisiei 
se referă la zone din afara Bulgariei, ar fi necesară o analiză a aprovizionării acestor state. 
Cum țările vecine, cu excepția României, nu sunt state membre ale UE, ar trebui să se verifice 
în ce măsură aprovizionarea acestora ar fi favorizată pe această cale prin resurse UE. În plus, 
operatorii bulgari ai instalațiilor de aprovizionare cu electricitate obțin venituri din exporturi. 
Aceste exporturi nu trebuie să fie finanțate din fonduri UE.

Ținând seama de alocarea a 120 milioane EUR pentru manipularea combustibilului uzat 
iradiat, textul propus de Comisie pare a fi adecvat în ceea ce privește dezafectarea:

Continuarea finanțării din bugetul UE corespunde intereselor UE de menținere a siguranței în 
utilizarea energiei atomice.

Alocarea fondurilor prin intermediul BERD este adecvată.
Fără acest sprijin, nu se poate exclude posibilitatea de reluare a exploatării reactoarelor 3 și 4 
de la Kozlodui, ceea ce constituie un risc semnificativ în caz de avarie. Efectele unor avarii 
grave nu s-ar resimți numai în Bulgaria.

Până în prezent, Bulgaria nu dispune de rezerve suficiente pentru dezafectare. Fără fonduri 
UE, probabil nu se poate asigura că măsurile de dezafectare vizând protecția persoanelor și a 
mediului vor fi continuate în măsura necesară. 
Din cauza finanțării reduse actuale, fondurile UE permit să se asigure un nivel ridicat de 
siguranță al măsurilor de dezafectare în vederea protecției persoanelor și a mediului.
Utilizarea fondurilor UE trebuie restrânsă la dezafectarea unităților 1-4 de la Kozlodui și, în 
acest context, la implementarea proiectelor prevăzute și la realizarea rapidă a depozitării 
uscate provizorie și a depozitării definitive a combustibilului uzat. Modificările propuse ale 
considerentelor și articolelor și completările aduse acestora definesc mai precis modul de 
utilizare a fondurilor și fac legătura cu obiectivele prioritare ale UE: respectarea unor 
standarde de siguranță ridicate în cadrul procesului de dezafectare și realizarea pieței 
liberalizate a energiei prin evitarea denaturării concurenței pe termen mai lung.

Articolul 6 din regulament ar trebui să permită monitorizarea eficace a modului de utilizare a 
fondurilor UE și a utilizării acestora la momentul oportun. În acest scop este util să se 
cunoască în permanență stadiul actual în care se află procesul de aprobare. În plus, trebuie să 
se verifice periodic dacă utilizarea fondurilor UE conduce la denaturarea concurenței.

                                               
9 ENTSOE 2009


