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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно помощта от Съюза за 
програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения в България, Литва и Словакия
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0783),

– като взе предвид член 203 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е 
консултирал с него (C7-0514/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2012),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 
106а от Договора за Евратом;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Като има предвид, че в 
програмите за периода 2007 – 2013 г. 
наблюдението от страна на 
Комисията беше съсредоточено по-
скоро върху бюджетното усвояване на 
финансовите средства и 
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изпълнението на проектите, 
отколкото върху степента на 
напредък за постигането на целите 
на програмите като цяло. 
Недостатъчното измерване на 
напредъка в постигането на 
програмните цели и неподходящият 
мониторинг на ефективното 
усвояване на ресурсите означават, че 
нито един от участниците не е бил 
същински отговорен за общите 
резултати на програмата.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове.

(6) След искането за допълнително 
финансиране от България, Литва и 
Словакия в предложението на 
Комисията е въведена разпоредба за 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.: 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“5

за сумата от 700 млн. EUR от общия 
бюджет на Европейския съюз за ядрена 
безопасност и извеждане от 
експлоатация. От тази сума 
500 млн. EUR на база цени за 2011 г., 
което е около 553 млн. EUR на база 
сегашни цени, са предвидени за нова 
програма за допълнително подпомагане 
на извеждането от експлоатация на 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ и 
блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“ през 
периода от 2014 г. до 2017 г., както и 
блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през 
периода 2014—2020 г. Финансирането 
по тази нова програма следва да се 
предоставя на постепенно намаляващи 
траншове. Подпомагането по 
настоящия регламент следва да 
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допринесе за гарантирането на 
успешен преход на ядрените 
електроцентрали от работещи АЕЦ 
към организации, извършващи 
извеждане от експлоатация.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението и 
оценка на коригиращи мерки по време 
на програмата.

(11) Комисията ще гарантира ефективен 
контрол върху развитието на процеса на 
извеждане от експлоатация с цел 
гарантиране на най-високата добавена 
стойност на Съюза за финансирането, 
разпределено в рамките на настоящия 
регламент, въпреки че крайната 
отговорност по извеждането от 
експлоатация остава за съответната 
държава членка. Това включва 
ефективно измерване на изпълнението и 
оценка на коригиращи мерки по време 
на програмата. Този контрол следва да 
се основава на създаването на 
качествени и количествено 
подходящи показатели за изпълнение, 
които ще позволяват извършването 
на необходимия мониторинг и 
отчитане.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 

1. Общата цел на програмата е да бъдат 
подпомогнати държавите членки да 
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достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност.

достигнат необратимо състояние в 
рамките на процеса на извеждане от 
експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Игналина“ и блокове 1 и 2 на АЕЦ 
„Бохунице V1“, съгласно съответните 
планове за тяхното извеждане от 
експлоатация, като същевременно се 
поддържа най-високо равнище на 
безопасност в съответствие с 
Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение.1
____________________

1 OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiia) Безопасно управление на 
дългосрочното съхранение и 
обезвреждане на отпадъците в 
резултат на извеждането от 
експлоатация, в съответствие с 
детайлен план за управление на 
отпадъците, измерим чрез 
количеството и вида на 
съхраняваните и обезвредените 
отпадъци в сравнение с общо 
произведените отпадъци.

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiia) Безопасно управление на 
дългосрочното съхранение и 
обезвреждане на отпадъците в 
резултат на извеждането от 
експлоатация, в съответствие с 
детайлно управление на отпадъците, 
измеримо чрез количеството и вида 
на съхраняваните и обезвредените 
отпадъци в сравнение с общо 
произведените отпадъци.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiia) Безопасно управление на 
дългосрочното съхранение и 
обезвреждане на отпадъците в 
резултат на извеждането от 
експлоатация, в съответствие с 
детайлно управление на отпадъците, 
измеримо чрез количеството и вида 
на съхраняваните и обезвредените 
отпадъци в сравнение с общо 
произведените отпадъци.

Or. en

Обосновка

Дългосрочното съхранение на отпадъците следва да бъде в съответствие с 
директивата за съхранение. Проследимостта на отпадъците ще засили сигурността, 
като се избягва безконтролната циркулация на контаминирани отпадъци. В случай на 
съхранение в геоложки обекти следва да бъде взета предвид директивата относно 
подпочвените води. Контактите с технологичната платформа за прилагане на 
геоложко погребване на радиоактивни отпадъци могат да бъдат полезни, като тази 
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платформа трябва да служи за инструмент за подпомагане на изграждането на 
увереност в безопасността и осъществяването на решения за дълбочинно погребване 
в геоложки обекти. 

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
552 947 000 EUR на база сегашни цени.

Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата за периода 2014—2020 г. е 
[552 947 000] EUR на база сегашни 
цени.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 208 503 000 EUR за програмата 
„Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

a) [208 503 000] EUR за програмата 
„Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 229 629 000 EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

б) [229 629 000] EUR за програмата 
„Игналина“ за периода 2014—2017 г.;

Or. en
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Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 114 815 000 EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

в) [114 815 000] EUR за програмата 
„Бохунице“ за периода 2014—2017 г.;

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

2. Въз основа предварително 
изготвена детайлна програма, 
Комисията ще направи преглед на 
изпълнението на програмата и ще оцени 
напредъка на програмите „Козлодуй“, 
„Игналина“ и „Бохунице“ спрямо 
ключовите етапи и целевите дати, 
посочени в член 2, параграф 3, до края 
на 2015 г. в рамките на междинната 
оценка, предвидена в член 8. Въз основа 
на резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа размера 
на отпуснатите средства, заделени за 
програмата, както и програмния период 
и разпределението между програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 

Разпределението на финансовите 
средства за програмите „Козлодуй“, 
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„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент, 
разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата.

„Игналина“ и „Бохунице“ може също да 
покрива разходи, свързани с дейности 
по подготовка, наблюдение, контрол, 
одит и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели; по-
специално проучвания, заседания на 
експерти, информационни и 
комуникационни действия, 
включително корпоративна 
комуникация на политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент. 
Разходи, свързани с мрежи на 
информационни технологии, насочени 
към обработка и обмен на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
понесени от Комисията при 
управлението на програмата, също 
могат да бъдат обхванати.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Трябва да се положат всички 
усилия за продължаване на 
практиката на съвместно 
финансиране, установена с 
предприсъединителната помощ и 
помощта, предоставена за периода 
2007 - 2013 г. за дейностите по 
извеждане от експлоатация и в 
трите държави членки, както и за 
привличане по целесъобразност на 
съфинансиране и от други източници.

Or. en
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Изменение 15
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2014 г. България, Литва и 
Словакия изпълняват следните 
предварителни условия:

1. До 1 януари 2014 г. България, Литва и 
Словакия вземат необходимите 
мерки, за да гарантират, че 
изпълняват следните предварителни 
условия:

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Съгласуване с достиженията на 
правото на Съюза; по-специално в 
областта на ядрената безопасност,
транспонирането в националното 
законодателство на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета относно 
ядрената безопасност и Директива 
2011/70/Евратом на Съвета относно 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

a) Съгласуване с достиженията на 
Договора за Евратом. По-специално 
относно транспонирането в 
националното законодателство на 
Директива 2009/71/Евратом на Съвета 
относно ядрената безопасност и 
Директива 2011/70/Евратом на Съвета 
относно управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Създаване на национална правна 
рамка за установяване на подходящи 
разпоредби за навременното събиране 
на национални финансови средства за 
безопасното завършване на 

б) Създаване на цялостен финансов 
план, в който се посочват всички 
необходими разходи за безопасното 
приключване на извеждането от 
експлоатация на обхванатите от 
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извеждането от експлоатация в 
съответствие с действащите правила за 
държавните помощи.

настоящия регламент реакторни 
блокове, с ясно указване на 
източниците на финансиране, 
вписано в национална законодателна 
рамка и в съответствие с действащите 
правила за държавните помощи.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация.

в) Предаване на Комисията на 
преработен подробен план за извеждане 
от експлоатация с разбивка на 
равнището на дейностите по 
извеждане от експлоатация, график и 
съответна структура на разходите в 
съответствие с международно 
признат стандарт за оценка на 
разходите по извеждане от 
експлоатация.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. България, Литва и Словакия 
предоставят на Комисията преди 1 
януари 2014 г. информация, от която 
личи, че изпълняват горепосочените 
предварителни условия.

Or. en
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Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема една обща 
годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която се посочват целите, 
очакваните резултати, свързаните 
показатели и графика за усвояването на 
средствата в рамките на всеки годишен 
финансов ангажимент.

1. В началото на всяка година през 
периода 2014-2020 Комисията приема 
една обща годишна работна програма за 
програмите „Козлодуй“, „Игналина“ и 
„Бохунице“, в която съответно се 
посочват целите, очакваните резултати, 
свързаните показатели за изпълнение и 
графика за усвояването на средствата в 
рамките на всеки годишен финансов 
ангажимент.

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В края на всяка година през 
периода  2014 – 2020 Комисията внася 
доклад за оценка относно 
изпълнението на съвместните 
годишни работни програми. Този 
доклад ще служи за основа за 
приемането на следващите годишни 
работни програми.

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 

2. Комисията приема, не по-късно от 31 
декември 2014 г., подробни процедури 
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за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните резултати, 
дейностите и съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

за изпълнение за периода на програмата. 
В акта, установяващ процедурите за 
изпълнение, също се определят по-
подробно очакваните общи и 
специфични резултати, дейностите, 
подробни ориентири, както и 
съответните показатели на 
изпълнението за програмите 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“. 
Той ще съдържа преработените 
подробни планове за извеждане от 
експлоатация, предвидени в член 4, 
параграф 1, буква в), които служат като 
основа за наблюдението на напредъка и 
навременното постигане на очакваните 
резултати.

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяване Междинна оценка

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките В оценката 

1. Не по-късно от края на 2015 г. 
Комисията изготвя междинен доклад в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки и бенефициерите за оценка 
относно постигането на целите за 
всички мерки (на равнище резултати и 
въздействия), ефективността на 
използването на средствата и тяхната 
европейска добавена стойност с оглед 



PR\905128BG.doc 17/22 PE491.251v01-00

BG

освен това се разглеждат възможността 
за опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели. В нея се 
вземат предвид резултатите от оценката 
на дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

вземането на решение за изменение или 
прекратяване на мерките. Въз основа на 
резултатите от тази оценка 
Комисията може да преразгледа 
целесъобразността на отпуснатите 
средства, заделени за програмата и 
разпределението им  между 
„Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.
В оценката освен това се разглеждат 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
продължаващата значимост на всички 
цели. В нея се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предишните мерки.

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. 
В последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.

заличава се

Or. en

(Преместен в член  8 a (нов), параграф 1)

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В оценките се взема предвид 
напредъкът спрямо показателите за 

3. В междинните оценки се взема 
предвид напредъкът спрямо 
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изпълнение, както е посочено в член 2, 
параграф 2.

показателите за изпълнение, както е 
посочено в член 2, параграф 2.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Окончателна оценка

1. Комисията извършва последваща 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите членки и бенефициерите. 
В последващата оценка се проверява 
ефективността и ефикасността на 
програмата и нейното въздействие 
върху извеждането от експлоатация.
2. Не по-късно от 31 декември 2020 г. 
Комисията изготвя в тясно 
сътрудничество с държавите членки 
и бенефициерите доклад за 
окончателна оценка относно 
ефективността и ефикасността на 
програмата, както и ефективността 
на финансираните мерки по 
отношение на въздействието, 
използването на ресурсите и 
добавената стойност за Съюза.
3. В окончателната оценка се взема 
предвид напредъкът спрямо 
показателите за изпълнение, както е 
посочено в член 2, параграф 2.
4. Комисията представя 
заключенията от тази оценка на 
Европейския парламент и на Съвета.
5. Комисията ще вземе предвид 
различните експертизи и стратегии 
за извеждане от експлоатация, 
използвани от тези държави членки, 
за да проучи възможни пътища за 
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хармонизиране на подходите за 
извеждане от експлоатация в Съюза, 
за да се гарантира навременното 
събиране на необходимите познания с 
цел повишаване на 
конкурентоспособността на 
ядрената промишленост на Съюза в 
тази област.

Or. en

Обосновка

В ЕС нараства броят на АЕЦ, които вече са изведени от експлоатация или ще бъдат 
изведени от експлоатация в краткосрочен/дългосрочен план и промишлеността на ЕС 
следва да натрупа експертен опит в тази област, за да се превърне в световен лидер. 
Вероятно една трета от 143-те реактора в ЕС ще трябва да бъдат затворени до 
2025 г. (COM(2007)794 окончателен).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Трите държави (Литва, Словакия и България) експлоатираха стари ядрени реактори, за 
които международната общност заключи, че са прекалено стари и не биха могли да 
бъдат икономически изгодно модернизирани, за да отговарят на минималните 
изисквани стандарти за безопасност. В контекста на преговорите за присъединяване 
към Европейския съюз трите държави поеха ангажимент да затворят и впоследствие да 
изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Признавайки 
извънредното социално, екологично, икономическо и финансово бреме, което 
представлява преждевременното затваряне, Европейският съюз се ангажира да 
предостави финансова помощ до края на 2013 г. за извеждането от експлоатация на 
тези реакторни блокове и за подпомагане на справянето с последиците от 
преждевременното затваряне. 

В периода преди присъединяването помощта за Литва и Словакия се предоставяше чрез 
програма ФАР1. След присъединяването в периода 2004-2006 г .  помощта се 
предоставяше в рамките на протоколите към Акта за присъединяване, а считано от 2007 
г. регламентите на Съвета за Литва2 и Словакия3 гарантират продължаването на 
помощта за периода 2007-2013 г.

За България в периода преди присъединяването до 2007 г. ЕС допринасяше за 
извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” чрез програма ФАР, а помощта за 
периода 2007-2009 г. се предоставяше съгласно протокола към Договора за 
присъединяване. През 2009 г. България поиска удължаване на финансовата помощ, за 
да приложи преразгледана стратегия за незабавно извеждане от експлоатация, а 
регламентът на Съвета4 гарантира продължаването на помощта за периода 2007-2013 г.

Общата финансова помощ на Европейския съюз за трите държави членки до края на 
2013 г .  предвижда 2847,8 млн. EUR (1367 млн. EUR за Литва, 613 млн. EUR за 
Словакия и 867,8 млн. EUR за България). 

През м. март 2011 г. държавите членки, получаващи помощта, актуализираха своите 
оценки във връзка с разходите за извеждане от експлоатация, така че последните 
достигнаха 5 300 млн. евро, оставяйки предполагаем недостиг от 2 500 млн. евро в 
сравнение с наличното към момента финансиране на национално и програмно равнище. 
Липсата на достатъчни договорености за финансиране излага на риск приключването 
на процесите на извеждане от експлоатация.

Правно основание
В случая с Литва в Договора за присъединяване от 2003 г. изрично се предвижда 
възможността за допълнително финансиране на извеждането от експлоатация 

                                               
1 Програма за подпомагане на страните от Централна и Източна Европа
2 OВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 10.
3 OВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 1.
4 OВ L 189, 13.7.2010 г., стр. 9.
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(„Игналина“, блокове 1 и 2) след 2006 г. 
За България („Козлодуй“, блокове 1 – 4) член 30 от Акта за присъединяване от 2005 г. 
се отнася само за периода 2007—2009 г. 
За Словакия („Бохунице”, блокове 1и 2) Акта за присъединяване от 2003 г. се отнася 
само за периода 2004—2006 г. 
В Акта за България и Договора за Словакия не се представя конкретно правно 
основание за продължаване на помощта след 2009/2006 г., както беше при Литва. 
Следователно Договорът за присъединяване и член 30 от Акта за присъединяване не 
могат да представляват подходящото правно основание, за да се отпусне финансиране 
след 2013 г.
Поради това подходящото правно основание е член 203 от Договора за Евратом. В този 
член се посочва, че „ако действие на Общността се окаже необходимо за 
осъществяването на една от целите на Общността и настоящият договор не е предвидил 
необходимите правомощия за действие, необходими за тази цел, Съветът с 
единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския 
парламент, приема всички необходими разпоредби“.
В настоящото предложение се предвиждат няколко опростявания: предвижда се един 
единствен регламент на Съвета за финансовата помощ от Съюза за България, Литва и 
Словакия в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г. 
вместо предишните три отделни и независими регламента. В този регламент не се 
предвиждат никакви изключения от Финансовия регламент.

Отражение върху бюджета
Цялостният бюджет за периода 2014-2020 г. е [552 947 000] евро на база сегашни цени 
и е в съответствие с предложението на Комисията за следващата многогодишна 
финансова рамка (2014—2020 г.). Тази сума се разпределя, както следва: [208 503 000] 
евро за програмата за Козлодуй, [229 629 000] евро за програмата за Игналина и[114 
815 000] евро за програмата за Бохунице.

Управление, одит и контрол

През 2007 г. беше създаден управителен комитет на държавите членки, чиято цел е да 
съдейства на Комисията при изпълнението на програмите за подпомагане, а 
процедурите на Комисията бяха променени. Беше подписан Меморандум за 
разбирателство между Комисията и Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) и беше създаден Съвместен управителен комитет със страните бенефициенти с 
цел подобряване на координацията на програмата.

Програмата за помощ беше подложена на редовни одити и оценки, като в допълнение 
към това Европейската сметна палата проведе одити за изпълнението на трите 
програми и Специален доклад на ЕСП (16/2011) е на разположение и заключенията от 
него следва да бъдат взети предвид при определянето на обхвата на помощта от Съюза. 

Комисията делегира управлението на повечето (83%) от финансовата помощ от ЕС за 
програмите по държави на ЕБВР, която има опит в управлението на извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения от началото на 90-те години на миналия век. 
Комисията обаче е в крайна сметка отговорна за използването на средствата от ЕС и 
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следователно тя следва винаги да бъде в състояние да упражнява тази отговорност за 
прилагането на програмите и да бъде държана отговорна за използването на средствата. 
Отговорностите за създаването на програмите включват Комисията, ЕБВР, 
Централната агенция за управление на проекти (ЦАУП), Събранието на донорите за 
международните фондове за подпомагане на извеждането от експлоатация, операторите 
на атомните централи и съответните държави членки.  Комисията не е гарантирала 
представянето в кохерентна мрежа от подробни цели и показатели на общите 
приоритети, установени в договорите за присъединяване и последващите регламенти на 
Съвета.

Нито един от изброените по-горе органи не е установил система за мониторинг и 
оценка на напредъка за постигането на общите цели на програмите, на извеждането от 
експлоатация на осемте реактора и на смекчаването на последиците от тяхното 
закриване. Поради това мониторингът и отчитането на постиженията на програмите на 
всички равнища бяха затруднени.

Комисията следва да гарантира, че са налице условия за ефективно, ефикасно и 
икономично използване на средствата от ЕС. Целите трябва да съответстват на 
наличния бюджет и на създаването на разбираеми показатели за изпълнение, които 
впоследствие да могат да бъдат контролирани и отчитани по необходимост за 
изпълнението на програмата като цяло. 

Комисията, за да гарантира, че целите да постигнати и подлежат на контрол, провежда 
междинна и окончателна оценка на постигането на целите, на равнището на 
постигнатите резултати и въздействие и на ефикасното използване на ресурсите, в 
тясно сътрудничество с държавите членки и бенефициерите. На Комисията следва 
също така да бъде позволено, въз основа на резултатите от междинната оценка, да 
преразгледа целесъобразността на отпуснатите средства, заделени за програмата и 
разпределението им  между „Козлодуй“, „Игналина“ и „Бохунице“.


