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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2009/0172(NLE)

4.2.2010

*
NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Rady o finančnej pomoci Spoločenstva v súvislosti 
s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku 
z prevádzky - program Kozloduj
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Rebecca Harms



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

SK

PR_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)
***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v  návrhu 
aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch 
sa časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament 
zmeniť a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, označujú 
tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí 
textu sa označujú takto: [...]. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa 
navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej 
verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia rady o finančnej pomoci Spoločenstva v súvislosti s vyradením 
blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky - program 
Kozloduj
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0581),

– so zreteľom na článok 30 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej a Rumunskej 
republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, čo sa týka blokov 1 
až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu na tému Jadrová 
bezpečnosť v rámci Európskej únie (KOM(2002)0605),

– so zreteľom na článok  Zmluvy o ES a článok 203 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0289/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
(A7-0000/2010),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 106a Zmluvy 
o Euratome a článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Predčasné odstavenie blokov 3 a 4 
jadrovej elektrárne Kozloduj, ktoré bolo 
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zmluvne dohodnuté z bezpečnostných 
dôvodov, by sa malo vyústiť do čo 
najskoršieho presunu vyhorených 
palivových článkov zo skladovacích nádrží 
oboch blokov do vonkajšieho 
medziskladu.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme ochrany obyvateľstva a životného prostredia musí byť vyradenie z prevádzky 
nezvratné. Kroky, ktoré to technicky s konečnou platnosťou zabezpečia (napríklad demontáž 
bezpečnostných zariadení alebo stavebné úpravy), možno uskutočniť až po odstránení 
všetkých palivových článkov z reaktora bloku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Únia uznáva aj potrebu finančnej 
podpory na ďalší pokrok v oblasti 
zmierňujúcich opatrení v sektore 
energetiky vzhľadom na rozsah straty 
kapacity odstavením jadrových blokov 
a jej vplyv na bezpečnosť dodávok 
v regióne.

(6) Vzhľadom na stagnáciu situácie 
v Bulharsku, čo sa týka konečného 
zneškodnenia vyhorených palivových 
článkov a vysoko rádioaktívneho odpadu, 
a v záujme ukončenia prepracúvania 
vyhorených palivových článkov 
z Bulharska v Rusku považuje Únia za 
rovnako nevyhnutné, aby sa pokrok v tejto 
oblasti urýchlil prostredníctvom finančnej 
podpory.

Or. de

Odôvodnenie

Projekty Bulharska v oblasti energetiky už boli podporené sumou viac než 259 miliónov EUR. 
Zásobovanie elektrickou energiou bolo zabezpečené aj po vyradení blokov 1 až 4 jadrovej 
elektrárne Kozloduj z prevádzky. Náhrada výrobných kapacít na zachovanie bezpečnosti 
dodávok teda nie je potrebná. Ďalšia podpora by spôsobila narušenie hospodárskej súťaže na 
úkor iných štátov resp. výrobcov. Podľa právnych predpisov EÚ to nie je prípustné. Naproti 
tomu je z bezpečnostných dôvodov potrebné podporiť Bulharsko v snahe o konečné 
zneškodnenie vyhorených palivových článkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Finančné prostriedky vo výške 180 
miliónov EUR  slúžia na podporu týchto 
projektov: 1) riadenie projektov, technická 
podpora pri realizácii programu 
vyraďovania z prevádzky; 2) vyplácanie 
platov pre 715 expertov zamestnaných v 
jadrovej elektrárni Kozloduj (prevádzka, 
údržba, technická podpora, riadenie 
projektov), ktorí sa zúčastňujú na 
vyraďovaní blokov 1 – 4 z prevádzky; 3) 
príspevok na výstavbu Národného 
zariadenia na zneškodňovanie 
rádioaktívneho odpadu, ktoré má 
rozhodujúci význam pre realizáciu 
programu vyraďovania jadrovej 
elektrárne z prevádzky; 4) infraštruktúra 
danej lokality a spracovanie odpadu 
z demontáže (okrem iného pridelením 
ďalších prostriedkov na projekty, ktoré sú 
už v procese výberového konania). 
Posilnenie infraštruktúry lokality uvedené 
v projekte 4 smie zahŕňať iba opatrenia 
súvisiace s vyradením blokov 1 až 4 
z prevádzky. Zvyšných 120 miliónov EUR 
slúži na podporu napredovania pri 
priamom konečnom zneškodnení 
a rýchlejšom budovaní kapacít suchých 
medziskladov potrebných pokým nebudú 
k dispozícii kapacity konečného 
zneškodnenia.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov na splnenie prísnych 
bezpečnostných požiadaviek pri vyradzovaní z prevádzky je zmysluplné stanoviť opatrenia, 
ktoré sa budú podporovať. Najmä opatrenia v oblasti infraštruktúry nesmú slúžiť na 
prevádzku blokov 5 a 6 jadrovej elektrárne Kozloduj. V opačnom prípade by sa prostriedky 
EÚ použili na iný účel, ako boli plánované, a spôsobili by sa konkurenčné nevýhody pre iných 
výrobcov elektrickej energie. Konkrétne opatrenia na dočasné a konečné zneškodnenie 
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vyhorených palivových článkov sa stanovia operatívne medzi bulharskou vládou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozpočtové prostriedky zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie 
vyčlenené na vyraďovanie jadrových 
zariadení z prevádzky by nemali viesť 
k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 
ide o spoločnosti dodávajúce energiu na trh 
s energiou v Únii. Tieto rozpočtové 
prostriedky by sa mali použiť aj na 
finančné opatrenia určené na 
kompenzáciu straty výrobnej kapacity 
v súlade s acquis.

(8) Rozpočtové prostriedky zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie 
vyčlenené na vyraďovanie jadrových 
zariadení z prevádzky by nemali viesť 
k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 
ide o spoločnosti dodávajúce energiu na trh 
s energiou v Únii.

Or. de

Odôvodnenie

Kompenzačné opatrenia v odvetví energetiky sa neposkytujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovuje program, 
ktorý určuje podrobné pravidlá na 
poskytnutie finančného príspevku 
Spoločenstva určeného na vyradenie 
blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj 
z prevádzky a na riešenie následkov ich 
odstavenia v Bulharsku (ďalej len 
„program Kozloduj“).

Týmto nariadením sa ustanovuje program, 
ktorý určuje podrobné pravidlá na 
poskytnutie finančného príspevku 
Spoločenstva určeného na vyradenie 
blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj 
z prevádzky vrátane konečného 
zneškodnenia všetkého príslušného 
rádioaktívneho odpadu (ďalej len 
„program Kozloduj“).

Or. de
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Odôvodnenie

Namiesto podpory kompenzačných opatrení v odvetví energetiky sa poskytnú finančné 
prostriedky na rýchlejšie dosiahnutie bezpečného zneškodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príspevok Spoločenstva na program 
Kozloduj sa udeľuje s cieľom poskytnúť 
finančnú podporu opatrení spojených s 
vyradením jadrovej elektrárne Kozloduj z 
prevádzky, opatrení zameraných na 
skvalitnenie životného prostredia v súlade 
s acquis a na modernizáciu konvenčnej 
výrobnej kapacity, ktorou sa nahradí 
výrobná kapacita štyroch reaktorov 
jadrovej elektrárne Kozloduj, ako aj na 
ďalšie opatrenia, ktoré vyplývajú z 
rozhodnutia odstaviť a vyradiť túto 
elektráreň z prevádzky a ktoré prispejú k 
nevyhnutnej reštrukturalizácii, 
skvalitneniu životného prostredia a 
modernizácii výrobného, prenosového a 
distribučného energetického sektora v 
Bulharsku, ako aj k zlepšeniu 
zabezpečenia dodávok energie a 
energetickej efektívnosti v Bulharsku.

Príspevok Spoločenstva na program 
Kozloduj sa udeľuje s cieľom poskytnúť 
finančnú podporu opatrení spojených s 
vyradením jadrovej elektrárne Kozloduj 
z prevádzky a potrebným vypracovávaním 
koncepcie konečného zneškodnenia, ako 
aj hľadania, výberu a prieskumu 
konečnej lokality zneškodnenia. 

Or. de

Odôvodnenie

Podporujú sa výhradne projekty 1) až 4) kapitoly 5.1.1. dôvodovej správy návrhu Komisie, 
ako aj opatrenia a v krátkej dobe dosiahnuteľné pokroky pri konečnom zneškodňovaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pracovníci Komisie, ako aj ňou 
poverené externé osoby majú náležité 
právo prístupu najmä do priestorov 
príjemcu finančnej pomoci a tiež ku 
všetkým potrebným informáciám (aj v 
elektronickej podobe), aby mohli 
vykonávať uvedené audity.

2. Pracovníci Komisie, ako aj ňou 
poverené externé osoby majú náležité 
právo prístupu najmä do obchodných 
priestorov príjemcu finančnej pomoci a tiež 
ku všetkým informáciám potrebným na 
vykonanie auditov, a to aj v elektronickej 
podobe. Audit zahŕňa aj fázu dosiahnutú 
pri vydávaní povolenia na vyradenie 
z prevádzky.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je zaručiť primerané vynaloženie prostriedkov a lepšiu kontrolu ich cieleného 
použitia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V rámci pristúpenia štátov strednej a východnej Európy sa v Európskej únii začala diskusia 
o využívaní jadrovej energie a nakladaní s rádioaktívnym odpadom v týchto štátoch. 
Objektívne slabé bezpečnostné normy v prístupových krajinách boli podnetom na zakročenie 
a finančnú podporu pri zlepšovaní ochrany obyvateľstva a životného prostredia. 
Čo sa týka vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky sa v štátoch začalo so zavádzaním 
právnych a technických noriem zväčša až po ich pristúpení.  Kapacity na nakladanie 
s odpadom vznikajúcim pri vyraďovaní zariadení z prevádzky sú aj naďalej k dispozícii iba 
v obmedzenom množstve.
V niektorých prístupových krajinách stále nie je stanovené, či sa majú vyhorené palivové 
články prepracúvať alebo priamo geologicky zneškodniť.1 V príslušných štátoch sa to určite 
odzrkadľuje na dôraze, s akým sa sledujú pokroky v oblasti konečného zneškodňovania, 
najmä vysoko rádioaktívneho odpadu a vyhorených palivových článkov. Osobitne to platí aj 
pre Bulharsko. V týchto štátoch neexistujú ani záväzné plány, ako nakladať so slabo a stredne 
rádioaktívnym odpadom s dlhým polčasom rozpadu. Vyhorené palivové články z Bulharskej 
republiky sa v súlade s platnou stratégiou spracúvajú v Rusku.2 Tým sa presúva značné 
zaťaženie obyvateľstva a životného prostredia najnebezpečnejším produktom využívania 
jadrovej energie do nečlenského štátu EÚ. Spracúvanie vyhoreného paliva nesie so sebou na 
jednej strane vysoké bezpečnostné riziko (veľmi vysoké rádioaktívne žiarenie za normálnych 
okolností a možnosť výskytu závažných nehôd) a na strane druhej v sebe skrýva veľké 
nebezpečenstvo šírenia jadrových zbraní a tým využívania jadrovej energie na vojnové účely. 
Prepracúvanie vyhorených palivových článkov nie je akceptovateľné ako spôsob ich 
konečného zneškodnenia.
Uvedené nedostatky sa týkajú aj bezpečnostných záujmov Európskej únie. Je preto dôležité, 
aby sa v štátoch strednej a východnej Európy urýchlene dospelo k pokroku pri konečnom 
zneškodňovaní vyhorených palivových článkov a vysoko rádioaktívneho odpadu.

Návrhom nariadenia Komisie (KOM(2009)0581) sa má zabezpečiť finančná pomoc na 
vyradenie reaktorov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky, ako aj na 
naloženie s rádioaktívnym odpadom, ktorý pri tom vznikne. 
Komisia zdôvodňuje svoj návrh historicky daným nedostatkom rezerv Bulharskej republiky 
na krytie nákladov vyraďovania reaktorov z prevádzky a záväzkami, ktoré sa seba Bulharsko 
prevzalo v prístupových aktoch, v súvislosti s predčasným vyradením reaktorov Kozloduj 1 až 
4 z prevádzky.
Spravodajkyňa súhlasí s týmto zdôvodnením a zdôrazňuje, že ustanovenia prístupových aktov 
v súvislosti s vyradením reaktorov Kozloduj 1 až 4 z prevádzky sa musia dodržať obojstranne. 
Je potrebné predísť zníženiu úrovne bezpečnosti v danej lokalite a opätovnému spusteniu 
prevádzky blokov 3 a 4, ktoré Komisia uvádza ako možný dôsledok neposkytnutia finančnej 
podpory EÚ zo strany Komisie.

Základom vyradenia blokov Kozloduj 1 až 4 z prevádzky je medzinárodne uznávaná 
                                               
1 KOM(2008)0542 v konečnom znení
2 Bulharská republika: Tretia národná správa o plnení záväzkov spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania 
s vyhoreným palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, Sofia, september 2008
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skutočnosť, že reaktory typu WWER 440/230 majú závažné koncepčné nedostatky 
ohrozujúce bezpečnosť, ktoré sa nedajú účinne a s primeranými nákladmi odstrániť. Komisia 
skonštatovala, že reaktory blokov Kozloduj 1 až 4 „nemôžu za reálnych podmienok dosiahnuť 
vysoký stupeň bezpečnosti“ a stanovila v roku 2002 potrebnosť ich vyradenia z prevádzky1, 
čo opätovne potvrdila v roku 20092. Spravodajkyňa podporuje túto koncepciu, ale navyše 
konštatuje, že úroveň bezpečnosti tohto typu reaktora je síce osobitne nedostatočná, ale je 
obmedzená aj pre ostatné typy reaktorov a závažné nehody nemožno vylúčiť pri žiadnom type 
reaktoru v ktoromkoľvek štáte. 

Bloky jadrovej elektrárne Kozloduj 1 a 2 boli odstavené koncom roka 2002 a bloky 3 a 4 
koncom roka 2006 s cieľom ich vyradenia z prevádzky. V oboch blokoch odstavených v roku 
2002 sa môže bez prerušenia pokračovať v opatreniach na okamžitú demontáž. V blokoch 3 
a 4 sú opatrenia na vyradenie z prevádzky možné iba v obmedzenom rozsahu, pretože sa 
v skladovacích nádržiach ešte nachádzajú vyhorené palivové články. S cieľom zvýšiť 
bezpečnosť zariadenia a zabrániť možnému opätovnému sprevádzkovaniu oboch oblokov sa 
musia vyhorené palivové články čo najrýchlejšie presunúť do externého medziskladu a musí 
sa okamžite začať s demontážou.

Finančné potreby na vyradenie blokov Kozloduj 1 až 4 z prevádzky dosahujú vrátane 
zneškodnenia odpadu a dočasného skladovania palivových článkov 1,8 miliardy EUR3. Tento 
odhad je porovnateľný napríklad s nákladmi na dve dvojblokové zariadenia rovnakého typu 
reaktoru v Greifswalde (SRN). S nákladmi na zariadenie v Greifswalde možno pre 4 reaktory 
pri čiastočnom zohľadnení ostatných okrajových faktorov odvodiť sumu 1,78 miliardy EUR.4

Vláda Bulharskej republiky požiadala na nasledujúcu fázu vyradzovania štyroch reaktorov 
z prevádzky o sumu 202 miliónov EUR. Komisia navrhuje na obdobie od roku 2010 do roku 
2013 na vyradenie z prevádzky finančné prostriedky vo výške 180 miliónov EUR. Od 
medzinárodného spoločenstva (zväčša od EÚ) bola poskytnutá do roku 2006 suma 340 
miliónov EUR (PHARE), od roku 2007 do roku 2008 suma 253 miliónov EUR (EBOR) a na 
rok 2009 suma 89,5 miliónu EUR. Spolu dosiahne podpora na vyradenie z prevádzky do roku 
2013 860 miliónov EUR. Hoci podiel prostriedkov do roku 2006 a na rok 2009 nie je 
v súčasnosti presne známy, možno vychádzať z toho, že náklady na vyradenie z prevádzky do 
roku 2013 a na naloženie s rádioaktívnym odpadom, ako aj na doposiaľ plánované dočasné 
uskladnenie vyhorených palivových článkov sú z veľkej časti pokryté.
Pri zohľadnení vlastného podielu Bulharskej republiky možno považovať sumu 180 miliónov 
EUR, ktorú na ďalšie vyraďovanie z prevádzky navrhuje Európska komisia, za dostatočnú.
V uvedenej potrebe finančných prostriedkov na úrovni 1,8 miliardy EUR nie sú zahrnuté 
žiadne náklady a v Komisiou navrhnutej finančnej pomoci vo výške 300 miliónov EUR 
žiadny projekt na konečné uskladnenie palivových článkov. Stratégia prepracúvania mimo 
Európskej únie, ktorú v súčasnosti v tejto súvislosti uplatňuje Bulharsko, nie je z uvedených 
dôvodov bezpečnosti a ochrany prijateľná. V tretej správe spoločného dohovoru sa ako 
dôvody rozhodnutia o prepracúvaní vyhoreného paliva namiesto jeho konečného 
zneškodnenia uvádzajú nedostatok finančných prostriedkov a zabránenie neprijateľnému 
                                               
1 KOM(2002)0605 v konečnom znení
2 SEK(2009) 1431
3 Odpovede Komisie z 25. 1. 2010 na otázky spravodajkyne, poslankyne Rebeccy Harmsovej.
4 Spolkový úrad pre ochranu pred ožiarením: Zisťovanie potenciálu úspor pri vyradzovaní z prevádzky 
a demontáži jadrových zariadení, projekt O2 S 7778, zadanie Spolkového ministerstva pre vzdelávanie 
a výskum.
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zaťaženiu budúcich generácií.
Argument zaťaženia budúcich generácií je nepochopiteľný. Pri prepracúvaní sa neničia žiadne 
látky, ktoré vznikajú pri výrobe jadrovej energie, a tak ostáva tento problém pre budúce 
generácie.

Chýbajúce finančné prostriedky by mala EÚ poskytnúť v záujme čo najrýchlejšieho 
ukončenia prepracúvania. Nové zmluvy na prepracúvanie by sa nemali uzatvárať a malo by sa 
preskúmať vypovedanie už uzavretých zmlúv. Podľa údajov Komisie1 už poskytnuté finančné 
prostriedky kryjú náklady na výstavbu medziskladu, ako aj na získanie kontajnerov 
CONSTOR pre všetky vyhorené palivové články z blokov 1 až 4.  Zo sumy 120 miliónov 
EUR poskytnutej na nakladanie s vyhorenými palivovými článkami do roku 2013 sa majú 
financovať opatrenia na urýchlenie dostupnosti celej kapacity medziskladu a na urýchlené 
uskutočnenie výberového konania na lokalitu konečného zneškodnenia, ako aj opatrenia na 
zistenie geologickej vhodnosti.
Návrh nariadenia Komisie na finančnú pomoc v rámci programu Kozloduj obsahuje aj 
podporu projektov v oblasti energetiky. Spravodajkyňa to odmieta. 
Bulharskej republike boli už v roku 2009 poskytnuté prostriedky z EBOR vo výške viac než 
259 miliónov EUR na projekty v oblasti energetiky. Podľa údajov Komisie išlo hlavne 
o zlepšovanie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.2  Bulharsku 
sa tak umožnilo znížiť emisie CO2 pri výrobe elektrickej energie a vo všeobecnosti zlepšiť 
vplyv tejto výroby na životné prostredie.  Bulharsko však jednostranne rozhodlo o rozvoji 
kapacity výroby elektrickej energie pomocou jadrovej energie. Pri súčasnom odstavení 
uhoľných elektrární by to síce v obmedzenom rozsahu prispelo k zníženiu emisií CO2, ale 
prináša to zvýšenú záťaž na obyvateľstvo a životné prostredie v dôsledku rádioaktivity 
a zvýšenia bezpečnostných rizík v podobe možných porúch. Ale vzhľadom na skutočnosť, že 
každé euro investované do energetickej účinnosti prispieva k násobnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov oveľa rýchlejšie, ako každé euro investované do budovania kapacít 
jadrovej energie, vedie pridŕžanie sa atómovej stratégie de facto k vyšším emisiám ako 
ostatné stratégie. 

Bloky 1 a 2 boli odstavené pred 8 rokmi a bloky 3 a 4 pred viac než troma rokmi, len 5 rokov 
pred plánovaným vyradením z prevádzky. Na plánovanie a realizáciu náhradných kapacít bol 
teda dostatok času a prostredníctvom finančnej podpory prostriedkov z EBOR aj dostatok 
možností. Ďalšia podpora by spôsobila narušenie hospodárskej súťaže na úkor iných štátov 
resp. výrobcov. Podľa právnych predpisov EÚ to nie je prípustné.
Zásobovanie elektrickou energiou v Bulharsku po roku 2007 (po odstavení blokov 1 až 4 
jadrovej elektrárne Kozloduj) bolo zabezpečené bez problémov3. Náhrada výrobných kapacít 
na zachovanie bezpečnosti dodávok v Bulharsku teda nie je potrebná. Ak by sa pojem región 
v návrhu Komisie vzťahoval aj na oblasti mimo Bulharska, bolo by najprv potrebné 
preskúmať zásobovanie týchto štátov. Vzhľadom na to, že susediace štáty s výnimkou 
Rumunska nie sú členskými štátmi EÚ, bolo by okrem toho potrebné preveriť, do akej miery 
je prípustné takto zvýhodniť ich zásobovanie pomocou prostriedkov EÚ. Okrem toho 
získavajú bulharský prevádzkovatelia zariadení na zásobovanie elektrickou energiou príjmy z 
vývozu. Tento vývoz sa nesmie financovať prostriedkami EÚ.
                                               
1 Dodatočné odpovede Komisie z 2.2.2010 na otázky spravodajkyne, poslankyne Rebeccy Harmsovej.
2 KOM(2009)0581 v konečnom znení
3 ENTSOE 2009
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S prihliadnutím na poskytnutie 120 miliónov EUR na ďalšie nakladanie s vyhorenými 
palivovými článkami sa javí návrh Komisie v súvislosti s vyradením z prevádzky ako 
primeraný.
Pokračovanie financovania z rozpočtu EÚ zodpovedá záujmom EÚ v oblasti bezpečnosti 
využívania jadrovej energie.
Pridelenie prostriedkov prostredníctvom EBOR je primerané.

Bez podpory nemožno vylúčiť obnovenie prevádzky reaktorov Kozloduj 3 a 4, čo by prinieslo 
značné riziko z možných porúch. Dôsledky vážnych porúch by nepostihli iba Bulharskú 
republiku.
V Bulharskej republike zatiaľ neexistuje dostatok rezerv na vyradenie z prevádzky. Bez 
prostriedkov EÚ pravdepodobne nie je zabezpečené, že opatrenia na vyradenie z prevádzky 
budú v dostatočnom rozsahu pokračovať v záujme ochrany obyvateľstva a životného 
prostredia. 
Z dôvodu nízkeho objemu finančných prostriedkov v súčasnosti prispievajú prostriedky z EÚ 
k tomu, aby sa pri vyraďovaní z prevádzky v záujme ochrany obyvateľstva a životného 
prostredia dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti.

Využitie prostriedkov EÚ sa musí obmedziť na vyradenie reaktorov Kozloduj 1 až 4 
z prevádzky a na súvisiace projekty, ako aj na urýchlenú realizáciu suchého medziskladovania 
a konečného zneškodnenia vyhorených palivových článkov. Zmeny a doplnenia týkajúce sa 
odôvodnení a článkov spresňujú vynaloženie prostriedkov a viažu ich na priority cieľov EÚ, a 
to dodržiavanie vysokých bezpečnostných noriem pri vyraďovaní z prevádzky a realizáciu 
liberalizovaného trhu s energiou prostredníctvom zamedzovania dlhodobým narušeniam 
hospodárskej súťaže.
Článok 6 nariadenia by mal umožniť efektívnu kontrolu účelu použitia prostriedkov EÚ a ich 
časovo primerané vynaloženie. Na tento účel je nápomocné poznať aktuálny stav 
povoľovacieho konania. Okrem toho treba pravidelne preverovať, či použitím prostriedkov 
EÚ nedochádza k narušeniam hospodárskej súťaže.


