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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o finančni pomoči Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 
jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj”
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0581),

– ob upoštevanju člena 30 Akta o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in 
prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, kar zadeva reaktorje 1–4 jedrske 
elektrarne Kozloduj v Bolgariji,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Jedrska 
varnost v Evropski uniji“ (KOM(2002)0605),

– ob upoštevanju člena 203 Pogodbe Euratom, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0289/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun in Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 106a Pogodbe 
Euratom in člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Rezultat sporazuma o predčasnem 
zaprtju enot 3 in 4 jedrske elektrarne 
Kozloduj iz varnostnih razlogov bi morala 
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biti čimprejšnja preselitev izrabljenega 
goriva iz skladišč obeh enot v zunanje 
skladišče.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi varstva ljudi in okolja mora biti razgradnja nepovratna. Potrebne tehnične posege 
(npr. odstranjevanje varnostnih naprav ali gradbene posege) je mogoče opraviti šele po 
odstranitvi vseh gorilnih elementov iz reaktorske enote.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Unija prav tako priznava potrebo po 
finančni podpori za nadaljnji razvoj 
blažilnih ukrepov na področju energetike
glede na obseg izgube zmogljivosti z 
zaprtjem jedrskih enot in njihovim 
vplivom na zanesljivo oskrbo v regiji.

(6) Unija prav tako vidi potrebo po finančni 
podpori za pospešitev napredka glede na 
dejstvo, da v Bolgariji ni bilo veliko 
napredka glede odlaganja izrabljenega 
goriva in visoko radioaktivnih odpadkov 
ter glede prenehanja predelovanja 
izrabljenega goriva iz Bolgarije v Rusiji.

Or. de

Obrazložitev

Več kot 259 milijonov EUR je bilo že namenjenih podpori energetskih projektov v Bolgariji.
Preskrba z električno energijo je bila zagotovljena tudi po razgradnji enot 1-4 jedrske 
elektrarne Kozloduj, zato ni nobene potrebe po nadomestitvi proizvodnih zmogljivosti za 
ohranjanje zanesljivosti preskrbe. Nadaljnja podpora bi izkrivljala konkurenco v škodo 
drugih držav oziroma proizvajalcev, kar po pravu EU ni dopustno. Nasprotno je treba iz 
varnostnih razlogov Bolgarijo podpreti pri prizadevanjih za ureditev odlaganja izrabljenega 
goriva.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) 180 milijonov EUR finančnih 
sredstev je namenjenih podpori 
naslednjim projektom: (1) upravljanje 
projekta in tehnična pomoč za podporo 
izvajanja programa razgradnje; (2)
zagotavljanje plač 715 strokovnjakov 
(obratovanje, vzdrževanje, tehnična 
podpora, upravljanje projekta) jedrske 
elektrarne Kozloduj, ki sodelujejo pri 
razgradnji enot 1–4; (3) prispevek k 
izgradnji nacionalnega objekta za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki je 
bistvenega pomena za izvajanje programa 
razgradnje; (4) infrastruktura lokacije in 
obdelava odpadkov razgradnje, vključno z 
dodatnim dodeljevanjem sredstev za 
projekte, ki so že v razpisnem postopku.
Izboljšanje infrastrukture na lokaciji, 
omenjeno v projektu 4, sme obsegati le 
ukrepe v zvezi z razgradnjo enot 1–4.
Ostalih 120 milijonov EUR je namenjenih 
podpori ukrepov za direktno odlaganje in 
hitrejšo izgradnjo zmogljivosti za suho 
skladiščenje, ki bo potrebno do dokončne 
odstranitve.

Or. de

Obrazložitev

Za učinkovito uporabo finančnih sredstev za izpolnitev visokih varnostnih zahtev pri 
razgradnji je smiselno natančno določiti ukrepe, ki bodo prejeli ta sredstva. Infrastrukturni 
ukrepi v Kozloduju še zlasti ne smejo biti namenjeni obratovanju enot 5 in 6, ker bi to 
pomenilo nedovoljeno spremembo namena in škodovalo konkurenčnosti drugih proizvajalcev 
električne energije. Bolgarska vlada in Komisija se bosta v kratkem dogovorili o konkretnih 
ukrepih za skladiščenje in odlaganje izrabljenega goriva.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Dodelitev sredstev iz splošnega 
proračuna Evropske unije za razgradnjo 
jedrske elektrarne ne sme povzročiti 
izkrivljanja konkurence pri ponudnikih 
električne energije na energetskem trgu 
Unije. Z dodeljenimi sredstvi je treba 
financirati tudi ukrepe za nadomestitev 
izgube proizvodnih zmogljivosti v skladu s 
pravnim redom Skupnosti.

(8) Dodelitev sredstev iz splošnega 
proračuna Evropske unije za razgradnjo 
jedrske elektrarne ne sme povzročiti 
izkrivljanja konkurence pri ponudnikih 
električne energije na energetskem trgu 
Unije.

Or. de

Obrazložitev

Za ukrepe za nadomestitev izgube v energetskem sektorju ne bo dodeljena nobena podpora.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba uvaja program, ki določa 
podrobna navodila za uporabo finančne 
pomoči Skupnosti za razgradnjo enot 1 do 
4 jedrske elektrarne Kozloduj in posledic 
njihovega zaprtja v Bolgariji (v 
nadaljevanju: Program Kozloduj).

Ta uredba uvaja program, ki določa 
podrobna navodila za uporabo finančne 
pomoči Skupnosti za razgradnjo enot 1 do 
4 jedrske elektrarne Kozloduj, vključno z 
odlaganjem vseh zadevnih radioaktivnih 
snovi (v nadaljevanju: Program Kozloduj).

Or. de

Obrazložitev

Namesto podpore ukrepom za nadomestitev izgube v energetskem sektorju bodo finančna 
sredstva namenjena hitrejši zagotovitvi varnega odlaganja.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek Skupnosti Programu Kozloduj se 
dodeli za zagotavljanje finančne podpore 
za ukrepe v zvezi z razgradnjo jedrske 
elektrarne Kozloduj, ukrepe za sanacijo 
okolja v skladu s pravnim redom EU in za 
posodobitev obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti, ki so potrebne za 
nadomestitev proizvodnih zmogljivosti 
štirih reaktorjev jedrske elektrarne 
Kozloduj, ter druge ukrepe, ki izhajajo iz 
odločitve o zaprtju in razgradnji te 
elektrarne in ki prispevajo k potrebnemu 
prestrukturiranju, sanaciji okolja in 
posodobitvi sektorjev proizvodnje, prenosa 
in distribucije energije v Bolgariji, kakor 
tudi k večji varnosti oskrbe z energijo in k 
izboljšanju energetske učinkovitosti v 
Bolgariji.

Prispevek Skupnosti Programu Kozloduj se 
dodeli za zagotavljanje finančne podpore 
za ukrepe v zvezi z razgradnjo jedrske 
elektrarne Kozloduj in potrebnim 
razvojem koncepta odlaganja ter 
iskanjem, določitvijo in preučitvijo 
lokacije za odstranitev odpadkov.

Or. de

Obrazložitev

Podprti bodo izključno projekti 1–4 iz poglavja 5.1.1. iz obrazložitvenega memoranduma 
predloga Komisije ter potrebni ukrepi in kratkoročno dosegljiv napredek glede direktnega 
odlaganja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Osebje Komisije in zunanje osebje, ki ga 
je Komisija pooblastila, ima ustrezno 
pravico do dostopa, zlasti do pisarn 
upravičenca in vseh informacij, vključno s 
tistimi v elektronski obliki, ki so potrebne 
za izvedbo takšnih revizij.

2. Osebje Komisije in zunanje osebje, ki ga 
je Komisija pooblastila, ima ustrezno 
pravico do dostopa, zlasti do pisarn 
upravičenca in vseh informacij, vključno s 
tistimi v elektronski obliki, ki so potrebne 
za izvedbo takšnih revizij. Revizija obsega 
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tudi stanje pri izdajanju odobritev za 
razgradnjo.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev pravočasne uporabe sredstev in za boljši nadzor pravilnosti te uporabe.
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

S pristopom srednje- in vzhodnoevropskih držav je postala njihova uporaba jedrske energije 
in ravnanje z radioaktivnimi odpadki pomembna tudi za Evropsko unijo. Objektivno nižji 
standardi varnosti v državah pristopnicah so bili razlog za ukrepanje in finančno podporo za 
boljše varstvo ljudi in okolja.
V zvezi z razgradnjo jedrskih elektrarn so države pretežno šele po svojem pristopu začele 
uveljavljati pravne in tehnične predpise za razgradnjo. Zmogljivosti za ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo pri razgradnji, so še vedno omejene.

V nekaterih državah pristopnicah še vedno ni določeno, ali se naj izrabljeno gorivo predela ali 
direktno globinsko odloži1. To v omenjenih državah gotovo vpliva na večje prizadevanje za 
napredek na področju odlaganja, zlasti za visoko radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo, 
kar velja zlasti za Bolgarijo. V teh državah prav tako ni nobenih obvezujočih načrtov za 
ravnanje z bolj dolgoživimi nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.
Izrabljeno gorivo, ki nastaja v Republiki Bolgariji, se po trenutno veljavni strategiji pretežno 
predeluje v Rusiji2. S tem se glavna obremenitev ljudi in okolja, ki izhaja iz ravnanja z 
najnevarnejšim proizvodom uporabe jedrske energije, prenese v državo, ki ni članica EU.
Predelava na eni strani pomeni veliko verjetnost nevarnosti (zelo visoke radioaktivne emisije 
ob normalni uporabi in možnost resnih nesreč), na drugi strani pa se skriva velika nevarnost 
širjenja in s tem uporabe jedrske energije za vojne namene. Predelava kot način odstranitve 
izrabljenega goriva ni sprejemljiva.

Zgoraj opisane pomanjkljivosti zadevajo tudi varnostne interese Evropske unije. Zato je v 
srednje- in vzhodnoevropskih državah zelo zaželen hiter napredek pri odlaganju izrabljenega 
goriva in visoko radioaktivnih odpadkov.
V sporočilu KOM(2009)0581 Komisija predlaga uredbo o zagotovitvi finančne pomoči za 
razgradnjo enot 1–4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji ter ravnanju z radioaktivnimi 
snovmi, ki nastanejo pri razgradnji.

Komisija svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da v Republiki Bolgariji zaradi zgodovinskih 
razlogov niso zagotovili dovolj sredstev za pokritje stroškov razgradnje reaktorjev, pa tudi z 
obveznostmi v pristopnem aktu glede predčasnega zaprtja reaktorjev 1–4 v Kozloduju.
Poročevalka pritrjuje tej utemeljitvi in poudarja, da se morata obe strani držati določb 
pristopnega akta glede razgradnje reaktorjev 1–4 v Kozloduju. Brez finančne podpore EU bi 
po mnenju Komisije lahko prišlo do manjše varnosti na lokaciji in ponovnega začetka 
obratovanja enot 3 in 4, kar je treba preprečiti.
Odločitev za razgradnjo enot 1–4 v Kozloduju temelji na mednarodno priznanem dejstvu, da 
kaže zasnova reaktorjev vrste WWER 440/230 resne varnostne pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče odpraviti učinkovito in z zmernimi stroški. Komisija je dognala, da reaktorske enote 
1–4 v Kozloduju „v realističnih pogojih niso sposobne doseči visoke ravni varnosti“, in leta 

                                               
1 KOM(2008)0542 končno
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, Sofija, september 
2008
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2002 odločila, da je potrebna razgradnja1, kar je leta 2009 znova potrdila2. Poročevalka 
podpira to razlago, vendar poleg tega ugotavlja, da je raven varnosti te vrste reaktorjev res 
posebno nezadovoljiva, vendar je omejena tudi pri vseh drugih vrstah reaktorjev, resne 
nesreče pa so mogoče pri vseh vrstah reaktorjev in v vseh državah.

V Kozloduju so z namenom razgradnje zaprli enoti 1 in 2 konec leta 2002, enoti 3 in 4 pa 
konec leta 2006. V obeh enotah, ki sta bili zaprti leta 2002, se lahko razgradnja nadaljuje 
takoj, brez prekinitve. V enotah 3 in 4 so mogoči le omejeni ukrepi za razgradnjo, saj je v 
njunih skladiščih še vedno izrabljeno gorivo. Za večjo varnost objekta in preprečitev 
morebitnega ponovnega začetka obratovanja obeh enot je treba gorilne elemente čim prej 
premestiti v zunanje skladišče in takoj začeti z razgradnjo.

Sredstva, potrebna za razgradnjo enot 1–4 v Kozloduju, naj bi vključno z upravljanjem z 
odpadki in skladiščenjem gorilnih elementov znašala 1800 milijonov EUR3. Ta ocena je 
primerljiva na primer s ceno dveh elektrarn z dvojno enoto in enako vrsto reaktorjev v 
Greifswaldu (ZRN). Iz primerjave stroškov, navedenih za Greifswald, lahko za štiri reaktorje, 
ob upoštevanju deloma drugačnih pogojev, dobimo znesek 1780 milijonov EUR4.
Vlada Republike Bolgarije je za naslednjo fazo razgradnje štirih reaktorjev na začetku 
zahtevala 202 milijona EUR. Komisija je za razgradnjo v obdobju 2010–2013 predlagala 
finančna sredstva v višini 180 milijonov EUR. Mednarodna skupnost (predvsem EU) je do 
leta 2006 zagotovila 340 milijonov EUR (PHARE), v letih 2007 in 2008 253 milijonov EUR 
(EBRD) in za leto 2009 89,5 milijona EUR. Skupaj bo finančna podpora razgradnji, 
zagotovljena do leta 2013, znašala okoli 860 milijonov EUR. Tudi če delež sredstev do leta 
2006 in za 2009 trenutno ni natančno znan, lahko izhajamo iz dejstva, da so stroški za 
razgradnjo in za upravljanje z radioaktivnimi odpadki do leta 2013, kot tudi za do sedaj 
predvideno skladiščenje izrabljenega goriva, večinoma pokriti.

Če upoštevamo delež, ki ga bo prispevala Republika Bolgarija, lahko znesek 180 milijonov 
EUR, ki ga je za nadaljnjo razgradnjo predlagala Komisija, obravnavamo kot primernega.

Zgoraj omenjena potreba za 1800 milijonov EUR ne vključuje stroškov, finančna pomoč v 
višini 300 milijonov EUR, ki jo je predlagala Komisija, pa ne projektov za odlagališče 
gorilnih elementov. Sedanja strategija Bolgarije, se pravi predelava zunaj Evropske unije, kot 
je omenjeno že zgoraj, ni sprejemljiva zaradi pomanjkljive varnosti in zaščite. V tretjem 
poročilu Skupne konvencije sta kot razloga za odločitev za predelavo namesto direktnega 
odlaganja navedena nezadostna finančna sredstva in preprečevanje nevzdržne obremenitve 
bodočih generacij.
Argument o obremenitvi bodočih generacij ne prepriča. Pri predelavi se ne uniči nobena od 
snovi, ki nastanejo pri uporabi jedrske energije, torej se ohranja tudi za bodoče generacije.
EU bi morala zagotoviti manjkajoča sredstva, da bi se predelava kar najhitreje končala. Ne bi 
smeli sklepati novih pogodb o predelavi, preveriti pa bi morali tudi možnost preklica 
obstoječih pogodb. Po podatkih Komisije5 so bila že zagotovljena finančna sredstva 
                                               
1 KOM(2002)0605 končno
2 SEC(2009)1431
3 Odgovor Komisije z dne 25. 1. 2010 na vprašanje poročevalke Rebecce Harms.
4 Nemški zvezni urad za varstvo pred sevanjem: „Ermittlung von Einsparpotenzialen bei Stilllegung und 
Rückbau deutscher kerntechnischer Anlagen“, projekt 02 S 7778, po naročilu zveznega ministrstva za 
izobraževanje in raziskave
5 Dodatni odgovori Komisije z dne 2. 2. 2010 na vprašanje poročevalke Rebecce Harms.
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uporabljena za izgradnjo skladišča in nabavo vsebnikov CONSTOR za vse izrabljeno gorivo 
iz enot 1–4.  Iz proračuna 120 milijonov EUR, ki je na voljo do leta 2013 za upravljanje z 
izrabljenim gorivom, se bodo financirali ukrepi za pospeševanje razpoložljivosti vseh 
zmogljivosti skladiščenja in hitro izvedbo postopka za izbiro lokacije za odlagališče, kot tudi 
ukrepi za preučitev geološke ustreznosti.
Predlog Komisije za uredbo o finančni pomoči v okviru Programa Kozloduj vključuje tudi 
podporo energetskim projektom, kar poročevalka zavrača.
Republika Bolgarija je za energetske projekte že do leta 2009 prejela podporna sredstva 
EBOR v višini več kot 259 milijonov EUR. Po podatkih Komisije gre predvsem za podpiranje 
večje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije1. To je Bolgariji 
omogočilo, da je zmanjšala emisije CO2  pri proizvodnji električne energije, ki je bila na 
splošno bolj prijazna okolju. Bolgarija pa se je na drugi strani odločila, da bo svoje 
zmogljivosti za proizvodnjo električne energije širila s pomočjo jedrske energije. To bi lahko 
sicer ob hkratnem prenehanju uporabe premoga v omejenem obsegu zmanjšalo emisije CO2, 
vendar bi pomenilo večjo obremenitev ljudi in okolja z radioaktivnostjo kot tudi večje 
tveganje zaradi možnosti motenj. Ker pa vsak euro, vložen v energetsko učinkovitost, precej 
hitreje in večkratno zmanjša emisije toplogrednih plinov, kot pa euro, vložen v izgradnjo 
jedrske energije, vztrajanje pri jedrski energiji dejansko vodi k višjim emisijam kot druge 
strategije.
Enoti 1 in 2 sta bili zaprti pred osmimi leti, enoti 3 in 4 pred več kot tremi leti, zgolj 5 let pred 
predvidenim koncem obratovanja. Za načrtovanje in izgradnjo nadomestnih zmogljivosti je 
bilo torej dovolj časa, zaradi finančne podpore EBOR pa tudi dovolj možnosti. Nadaljnja 
podpora bi bila izkrivljanje konkurence v škodo drugih držav oziroma proizvajalcev, kar po 
pravu EU ni dopustno.

V Bolgariji po letu 2007 (po zaprtju enot 1–4 jedrske elektrarne Kozloduj) ni bilo težav s 
preskrbo z električno energijo2. Nadomestitev proizvodnih zmogljivosti za ohranjanje 
zanesljivosti preskrbe z energijo v Bolgariji torej ni potrebna. Če naj se termin „regija“ v 
predlogu Komisije nanaša tudi na območja zunaj Bolgarije, bi bilo treba najprej preučiti 
preskrbo teh držav z energijo. Ker sosednje države razen Romunije niso članice EU, bi bilo 
treba tudi preveriti, koliko se sme na ta način podpirati njihovo preskrbo s sredstvi EU. Poleg 
tega prejemajo bolgarski upravljavci obratov za preskrbo z električno energijo prihodke iz 
izvoza. Ta izvoz se ne sme financirati s sredstvi EU.

Ob upoštevanju zagotovitve 120 milijonov EUR za nadaljnje upravljanje z izrabljenim 
gorivom se zdi predlog Komisije v zvezi z razgradnjo ustrezen.

Nadaljevanje podpore iz proračuna EU ustreza interesom EU glede varnosti uporabe jedrske 
energije.

Dodelitev podpornih sredstev prek EBOR je ustrezna.
Brez te podpore ni mogoče izključiti ponovnega začetka obratovanja reaktorjev 3 in 4 v 
Kozloduju, kar bi pomenilo veliko nevarnost motenj. Težje motnje ne bi prizadele le 
Republike Bolgarije.

Republika Bolgarija do sedaj ni zagotovila zadostnih sredstev za razgradnjo. Brez sredstev 
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EU najbrž ni nobenega zagotovila, da se bodo ukrepi razgradnje za varstvo ljudi in okolja 
nadaljevali v potrebnem obsegu.

Ker zaenkrat ni dovolj finančnih sredstev, sredstva EU prispevajo k temu, da se pri ukrepih za 
razgradnjo dosega visoka raven varnosti za varstvo ljudi in okolja.

Uporabo sredstev EU je treba omejiti na razgradnjo reaktorjev 1–4 v Kozloduju in pri tem na 
točno določene projekte, kot tudi na hitro izgradnjo suhega skladišča in odlagališča gorilnih 
elementov. Spremembe in prilagoditve uvodnih izjav in členov natančneje določajo uporabo 
zagotovljenih sredstev in jih vežejo na prednostne cilje EU, ki so ohranitev visokih 
standardov varnosti pri razgradnji in uvedbi liberaliziranega trga z energijo prek 
preprečevanja dolgoročnejših izkrivljanj konkurence.

Člen 6 uredbe naj bi omogočil učinkovit nadzor nad uporabo sredstev EU in nad časovno 
primernostjo te uporabe. Tu pride prav obveščenost o aktualnem stanju postopka za izdajo 
dovoljenj. Poleg tega je treba redno preverjati, ali uporaba sredstev EU povzroča izkrivljanje 
konkurence.


