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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη στήριξη της Ένωσης 
για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό
πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία.
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0783),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0514/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
106α,  της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τα προγράμματα τα οποία θεσπίστηκαν 
για την περίοδο 2007-2013, η επίβλεψη 
της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον 
αφορά τις χρηματοδοτικές πιστώσεις και 
την εφαρμογή των σχεδίων, παρά στο 
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μέγεθος της προόδου που επετεύχθη σε ό, 
τι αφορά την υλοποίηση των στόχων του 
προγράμματος στο σύνολό του. Η έλλειψη 
επαρκούς αξιολόγησης των προόδων που 
επετεύχθησαν σε ό, τι αφορά την 
υλοποίηση των στόχων των 
προγραμμάτων και της σωστής 
παρακολούθησης της πραγματικής 
χρήσης των πόρων, έχει ως αποτέλεσμα 
ότι κανένας δεν είναι συγκεκριμένα 
υπεύθυνος για την γενικότερη απόδοση 
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020» ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 

(6) Έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για 
περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση 
της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 προβλέπεται: «Ένας 
προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 
2020» ύψους 700 εκατ. ευρώ από τον
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και 
τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 
εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011, που είναι 
περίπου 553 εκατομμύρια ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο 
πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω 
στήριξη του παροπλισμού των μονάδων 1-
2 του πυρηνικού σταθμού του Bohunice 
V1, όπως και των μονάδων 1-2 του 
πυρηνικού σταθμού Ignalina στο διάστημα 
από το 2014 έως το 2017, και των μονάδων 
1-4 του πυρηνικού σταθμού Kozloduy στο 
διάστημα από το 2014 έως το 2020. Η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να διατεθεί 
με σταδιακά φθίνοντα τρόπο. Η ενίσχυση 
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με σταδιακά φθίνοντα τρόπο. που καλύπτεται από τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να συμβάλει στην 
εξασφάλιση της επιτυχούς μετάβασης 
των πυρηνικών σταθμών από την 
επιχειρησιακή φάση σε κατάσταση 
παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση 
των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος.

(11) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και 
η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό 
ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτό 
περιλαμβάνει την αποτελεσματική 
μέτρηση της απόδοσης και την αξιολόγηση 
των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος. Ο εν λόγω έλεγχος θα 
πρέπει να βασίζεται στη θέσπιση 
κατάλληλων δεικτών ποιοτικής και 
ποσοτικής απόδοσης που θα μπορούν 
εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρακολούθησης και εκθέσεων ανάλογα 
με τις ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
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είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

είναι η συνδρομή προς τα οικεία κράτη 
μέλη ώστε να επιτευχθεί μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παροπλισμού των μονάδων 1 
έως 4 του σταθμού Kozloduy, των 
μονάδων 1 και 2 του σταθμού Ignalina και 
των μονάδων 1 και 2 του σταθμού 
Bohunice V1, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
σχέδια παροπλισμού τους, διατηρώντας 
παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας
σύμφωνα με την Οδηγία 96/29/Eυρατόμ 
του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 
σχετικά με τον καθορισμό των βασικών 
κανόνων ασφάλειας για την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες.1

____________________

1 ΕΕ L 159, της 29.6.1996, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) ασφαλής διαχείριση της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
διάθεσης των αποβλήτων του 
παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί 
και διατεθεί σε σύγκριση με τα συνολικά 
παραχθέντα απόβλητα·

Or. en
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Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) ασφαλής διαχείριση της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
διάθεσης των αποβλήτων του 
παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί 
και διατεθεί σε σύγκριση με τα συνολικά 
παραχθέντα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) ασφαλής διαχείριση της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και 
διάθεσης των αποβλήτων του 
παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 
μετρούμενη με την ποσότητα και το είδος 
των αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί 
και διατεθεί σε σύγκριση με τα συνολικά 
παραχθέντα απόβλητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία περί 
αποθήκευσης. Η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων θα βελτιώσει την ασφάλεια αποφεύγοντας μία 
μη ελεγχόμενη διακίνηση μολυσμένων αποβλήτων. Σε περίπτωση γεωλογικής αποθήκευσης θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα.   Οι επαφές με την τεχνολογική 
πλατφόρμα για την εφαρμογή μεθόδων γεωλογικής διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες. Η εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης όσον αφορά την ασφάλεια και την εφαρμογή λύσεων τύπου αποθήκευσης σε 
βαθειά γεωλογικά στρώματα.
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Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε
552 947 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2014 έως 2020 ανέρχεται σε
[552 947 000] ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 208 503 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 2020·

(α) [208 503 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Kozloduy για την περίοδο 2014 έως 2020·

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 229 629 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

(β) [229 629 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Ignalina για την περίοδο 2014 έως 2017·

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) 114 815 000 ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

(γ) [114 815 000] ευρώ για το πρόγραμμα 
Bohunice για την περίοδο 2014 έως 2017.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την 
εκτέλεση του προγράμματος και θα 
αξιολογήσει την πρόοδο των 
προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice σε σχέση με τα ορόσημα και τις 
ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη του 2015, στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει το ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για το 
πρόγραμμα, καθώς και την περίοδο 
προγραμματισμού και την κατανομή 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice.

2. Με βάση  ένα λεπτομερές πρόγραμμα 
που καθορίζεται εκ των προτέρων, η
Επιτροπή θα επανεξετάσει την εκτέλεση 
του προγράμματος και θα αξιολογήσει την 
πρόοδο των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice σε σχέση με τα 
ορόσημα και τις ημερομηνίες-στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.3 έως τα τέλη 
του 2015, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 8.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να 
επανεξετάσει το ποσό των κονδυλίων που 
διατίθενται για το πρόγραμμα, καθώς και 
την περίοδο προγραμματισμού και την 
κατανομή μεταξύ των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice.

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για τις δραστηριότητες 

Τα κονδύλια που προβλέπονται για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice μπορούν επίσης να καλύπτουν 
έξοδα για τις δραστηριότητες 
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προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα,
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο βαθμό που συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, έξοδα που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή
στο πλαίσιο διαχείρισης του 
προγράμματος.

προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα
μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης εταιρικής 
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο βαθμό που συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.  Δαπάνες που συνδέονται με 
δίκτυα πληροφορικής τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα 
τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
στο πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος
μπορούν επίσης να καλύπτονται..

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να συνεχισθεί η πρακτική 
της συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε 
στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας 
και της ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά 
την περίοδο 2007-2013 για τις 
προσπάθειες παροπλισμού που κατέβαλαν 
όλα τα τρία κράτη μέλη, καθώς και, κατά 
περίπτωση, την προσέλκυση 
συγχρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία 
θα πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους εκ 
των προτέρων όρους:

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία 
θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι πληρούν τους 
ακόλουθους εκ των προτέρων όρους:

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Συμμόρφωση με το κεκτημένο της
Ένωσης· ιδίως στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια και της οδηγίας 
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων.

(α) Συμμόρφωση με το κεκτημένο της
Συνθήκης Ευρατόμ ιδίως στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας· ειδικότερα σε ότι 
αφορά  τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και της 
οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Δημιουργία ενός εθνικού νομικού 
πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει επαρκείς 
διατάξεις όσον αφορά την έγκαιρη 
συγκέντρωση των εθνικών 
χρηματοδοτικών πόρων για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού σύμφωνα
με τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

(β) Δημιουργία ενός γενικότερου 
χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο 
θα αναγνωρίζει το σύνολο των δαπανών 
που απαιτούνται για την ασφαλή 
ολοκλήρωση του παροπλισμού των 
μονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
θα καταγράφει με σαφή τρόπο τις πηγές 
χρηματοδότησης, και ο οποίος θα είναι 
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εντεταγμένος σε ένα εθνικό νομικό 
πλαίσιο και σύμφωνος με τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού.

(γ) Υποβολή στην Επιτροπή ενός 
αναθεωρημένου αναλυτικού 
προγράμματος παροπλισμού που θα είναι 
κατανεμημένο σε δραστηριότητες για τον 
παροπλισμό, σε χρονοδιάγραμμα του 
παροπλισμού και στις αντίστοιχες δομές 
των δαπανών σύμφωνα με διεθνή 
αναγνωρισμένα πρότυπα για τον 
υπολογισμό του κόστους παροπλισμού.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 η 
Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία 
θα παράσχουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες που θα αποδεικνύουν ότι 
έχουν ικανοποιήσει τους  
προαναφερθέντες εκ των προτέρων 
όρους.

Or. en



PR\905128EL.doc 15/22 PE491.251v01-00

EL

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα κοινό 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει τους στόχους, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
σχετικούς δείκτες και το χρονοδιάγραμμα 
χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε 
ετήσιας οικονομικής δέσμευσης.

1. Στην αρχή κάθε έτους για την περίοδο 
2014-2020 η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα 
κοινό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice που θα καθορίζει αντιστοίχως
τους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τους σχετικούς δείκτες
απόδοσης και το χρονοδιάγραμμα χρήσης 
των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε ετήσιας 
οικονομικής δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο τέλος κάθε έτους της περιόδου 
2014-2020, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή των κοινών ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας. Η εν λόγω 
έκθεση θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για 
την έγκριση των επόμενων ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 

2. Η Επιτροπή θα θεσπίσει, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, λεπτομερείς διαδικασίες 
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εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
τις δραστηριότητες και τους αντίστοιχους 
δείκτες απόδοσης. Θα περιέχει τα 
αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια 
παροπλισμού, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

εκτέλεσης για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Η πράξη που καθορίζει τις 
διαδικασίες εκτέλεσης θα καθορίζει επίσης 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
προγράμματα Kozloduy, Ignalina και 
Bohunice τα αναμενόμενα γενικά και 
ειδικά αποτελέσματα, τις δραστηριότητες, 
τα αναλυτικά στάδια και τους 
αντίστοιχους δείκτες απόδοσης. Θα 
περιέχει τα αναθεωρημένα λεπτομερή 
σχέδια παροπλισμού, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα 
οποία θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση της προόδου και 
την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων, ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την 
ενωσιακή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η 

1. Το αργότερο έως τα τέλη του 2015, η 
Επιτροπή θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και τους δικαιούχους με
αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων, ως προς τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων και την ενωσιακή 
προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να 
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αξιολόγηση εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

λάβει απόφαση τροποποίησης ή αναστολής 
των μέτρων. Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή 
μπορεί να επανεξετάσει εάν οι πιστώσεις 
που διατίθενται για το πρόγραμμα είναι 
επαρκείς,, καθώς και την κατανομή τους 
μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, 
Ignalina και Bohunice. Η αξιολόγηση 
εξετάζει επίσης τα περιθώρια 
απλοποίησης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της και κατά πόσο όλοι 
οι στόχοι εξακολουθούν να είναι 
κατάλληλοι. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος και των 
επιπτώσεών του σε σχέση με τον 
παροπλισμό.

διαγράφεται

Or. en

(μεταφέρθηκε στο άρθρο 8α (νέο), παράγραφος 1)

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις αξιολογήσεις συνεκτιμάται η 3. Στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις 
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πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους 
δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2.

συνεκτιμάται η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί με βάση τους δείκτες απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Τελική Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολόγηση σε στενή συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. 
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει 
την αποτελεσματικότητα και την 
απόδοση του προγράμματος και τις 
επιπτώσεις του στον παροπλισμό.
2. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή εκπονεί σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους μια 
τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά μεν 
την αποτελεσματικότητα και την
απόδοση του προγράμματος καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων από 
απόψεως επιπτώσεων, χρησιμοποίησης 
των πόρων και προστιθέμενης αξίας για 
την Ένωση.
3. Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμάται 
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί  με βάση 
τους δείκτες απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
5. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές τεχνικές αρμοδιότητες και 
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στρατηγικές των εν λόγω κρατών μελών 
στον τομέα του παροπλισμού για να 
ερευνήσει τα μέσα εναρμόνισης των 
προσεγγίσεων που υιοθετούνται στο 
ζήτημα του παροπλισμού εντός της 
Ένωσης με σκοπό να διαθέτει εγκαίρως 
τις απαραίτητες γνώσεις για να βελτιώσει 
την ανταγωνιστικότητα της πυρηνικής 
βιομηχανίας της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αυξανόμενος αριθμός πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση 
βρίσκονται σε διαδικασία παροπλισμού ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της διαδικασίας 
βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Η πυρηνική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να 
συγκεντρώσει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη στον εν λόγω τομέα για να καταστεί 
παγκόσμιος ηγέτης.  Είναι πιθανόν, ένα τρίτο των 143 αντιδραστήρων της Ένωσης να χρειαστεί 
να περατώσει τη λειτουργία του μέχρι το 2025 (COM(2007)794 τελ.)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τρεις χώρες, Λιθουανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, λειτουργούσαν παλιούς πυρηνικούς 
αντιδραστήρες για τους οποίους η διεθνής κοινότητα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν 
απηρχαιωμένοι και δεν θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν αποτελεσματικά από απόψεως 
δαπανών ώστε να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούντο. Στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρεις χώρες ανέλαβαν 
τη δέσμευση να κλείσουν και στη συνέχεια να παροπλίσουν αυτούς τους πυρηνικούς 
αντιδραστήρες σε σταθερές ημερομηνίες. Αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και δημοσιονομικό βάρος που αντιπροσώπευε αυτή η πρόωρη 
παύση λειτουργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να παράσχει οικονομική ενίσχυση 
μέχρι το τέλος του 2013, τόσο για τον παροπλισμό των εν λόγω μονάδων αντιδραστήρων, 
όσο και για τη συμβολή όσο και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρώιμης αυτής 
παύσης της λειτουργίας των. 

Κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου, χορηγήθηκε βοήθεια στη Λιθουανία και στην 
Σλοβακία μέσω του προγράμματος PHARE1. Σε συνέχεια της προσχώρησης, μεταξύ του 
2004-2006, χορηγήθηκε ενίσχυση εξ ονόματος της πρωτοκόλλων της πράξης προσχώρησης 
και, μετά το 2007, οι κανονισμοί του Συμβουλίου σχετικά με την Λιθουανία2 και τη 
Σλοβακία3 εγγυώνται τη συνέχιση της εν λόγω ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2007-2013.

Σε ό, τι αφορά τη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου και μέχρι το έτος 
2007, η Ένωση συνέβαλε στον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας του Kozloduy μέσω του προγράμματος PHARE· κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2007-2009 χορηγήθηκε βοήθεια εξ ονόματος του Πρωτοκόλλου που έχει επισυναφθεί στην 
πράξη προσχώρησης. Το 2009 η Βουλγαρία ζήτησε παράταση της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης, προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή μία αναθεωρημένη στρατηγική άμεσου 
παροπλισμού, και ο κανονισμός του Συμβουλίου4 εγγυάται τη διατήρηση της ενίσχυσης κατά 
τη  διάρκεια της περιόδου 2010-2013.

Η συνολική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εν λόγω τρία κράτη μέλη έως τα τέλη 
του 2013 προβλέπει 2.847,8 εκατ. ευρώ (1.367 εκατ. ευρώ για τη Λιθουανία, 613 εκατ. ευρώ 
για τη Σλοβακία και 867.8 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία). 

Τον Μάρτιο του 2011 τα δικαιούχα κράτη μέλη ενημέρωσαν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά 
τις δαπάνες που συνδέονται με τον παροπλισμό, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 5.300 
εκατ. ευρώ, αφήνοντας ως εκ τούτου ένα έλλειμμα της τάξεως των 2.500 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση με την διαθέσιμη σήμερα χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο του 
προγράμματος. Η έλλειψη επαρκών μηχανισμών χρηματοδότησης θέτει σε κίνδυνο την 
περάτωση της διαδικασίας παροπλισμού.

                                               
1 Πρόγραμμα βοήθειας προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
2 ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 10.
3 ΕΕ L 131 της 23.5.2007, σ. 1.
4 ΕΕ L 189 της 13.07.10, σ. 9.
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Νομική βάση
Στην περίπτωση της Λιθουανίας, η συνθήκη προσχώρησης του 2003 προβλέπει ρητά τη 
δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης του παροπλισμού (μονάδες Ignalina 1-2) πέραν του 
2006. 
Στην περίπτωση της Βουλγαρίας (μονάδες του Kozloduy 1-4) το άρθρο 30 της πράξης 
προσχώρησης του 2005 αναφέρεται μόνο στην περίοδο 2007-2009.
Στην περίπτωση της Σλοβακίας (μονάδες 1-2 Bohunice), η συνθήκη προσχώρησης του 2003 
αναφέρεται μόνο στην περίοδο 2004-2006.
Η πράξη και η συνθήκη προσχώρησης δεν παρέχουν συγκεκριμένη νομική βάση για τη 
Βουλγαρία και τη Σλοβακία όσον αφορά τη συνέχιση της χρηματοδότησης πέραν του 
2009/2006, όπως συνέβη στην περίπτωση της Λιθουανίας. Η συνθήκη προσχώρησης και το 
άρθρο 30 της πράξης προσχώρησης δεν μπορούν επομένως να αποτελέσουν κατάλληλη 
νομική βάση για χορήγηση περαιτέρω χρηματοδότησης πέραν του 2013.
Ως εκ τούτου, η κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 203 της συνθήκης Ευρατόμ. Το εν 
λόγω άρθρο ορίζει ότι «εαν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την 
πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς 
και δεν προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν απαιτούμενες 
εξουσίες, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα».
Η παρούσα πρόταση προβλέπει διάφορες απλουστεύσεις: Ένας ενιαίος κανονισμός του 
Συμβουλίου προβλέπεται για τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τη Βουλγαρία, τη 
Λιθουανία και τη Σλοβακία βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-
2020, αντί των προηγούμενων τριών μεμονωμένων και ανεξάρτητων κανονισμών. Ο παρών 
κανονισμός δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός που καλύπτει την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε [552 947 
000] ευρώ σε τρέχουσες τιμές και αντιστοιχεί στην πρόταση της Επιτροπής για το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020). Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής: [208 503 
000] ευρώ για το πρόγραμμα Kozloduy, [229 629 000] ευρώ για το πρόγραμμα Ignalina  και 
[114 815 000] ευρώ για το πρόγραμμα Bohunice.

Διαχείριση, λογιστικός έλεγχος και έλεγχος
Το 2007, συγκροτήθηκε μια διαχειριστική επιτροπή των κρατών μελών προκειμένου να 
επικουρεί την Επιτροπή στην υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης, οι δε διαδικασίες της 
Επιτροπής τροποποιήθηκαν. Ένα Μνημόνιο Συμφωνίας υπεγράφη μεταξύ της Επιτροπής και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και μια Κοινή 
Διευθύνουσα Επιτροπή δημιουργήθηκε με τις δικαιούχες χώρες ώστε να βελτιώσει τον 
συντονισμό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης αποτέλεσε αντικείμενο αξιολογήσεων και τακτικών λογιστικών 
ελέγχων. Εξάλλου, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σε ελέγχους της 
απόδοσης των τριών προγραμμάτων. Η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (16/2011) 
είναι διαθέσιμη και τα συμπεράσματα αυτής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια 
του καθορισμού του μεγέθους της ενίσχυσης της Ένωσης. 
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Η Επιτροπή παραχώρησε τη διαχείριση του πιο μεγάλου τμήματος (83%) της 
χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της Ένωσης για τα προγράμματα στην ΕΤΑΑ, που 
διαχειρίζεται πιστώσεις στον τομέα παροπλισμού εγκαταστάσεων από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990. Η Επιτροπή είναι όμως, αυτή που είναι - εν τελευταία αναλύσει -
υπεύθυνη για την χρησιμοποίηση των πόρων της Ένωσης, και θα πρέπει ως εκ τούτου να 
είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ασκεί, την εν λόγω ευθύνη για την εφαρμογή του 
προγράμματος καθώς και να είναι υπόλογη για την χρησιμοποίηση των πιστώσεων.

Οι αρμοδιότητες στον τομέα του καθορισμού των προγραμμάτων κατανέμονται μεταξύ της 
Επιτροπής, της ΕΤΑΑ, της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Έργων (CPMA), της 
Συνέλευσης των Δωρητών που χρηματοδοτούν τις διεθνείς πιστώσεις ενίσχυσης για τον 
παροπλισμό. τους χρήστες των πυρηνικών σταθμών και τα ενεχόμενα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή δεν εξασφάλισε ότι οι ευρύτερες προτεραιότητες που καθορίζονται στις Συνθήκες 
Προσχώρησης και τους μεταγενέστερους κανονισμούς του Συμβουλίου έχουν μεταφραστεί 
σε ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και συγκεκριμένων δεικτών.

Κανένας από τους προαναφερθέντες οργανισμούς και φορείς δεν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 
σύστημα που θα εξασφαλίζει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του βαθμού 
υλοποίησης των γενικότερων στόχων των προγραμμάτων, δηλαδή τον παροπλισμό των οκτώ 
αντιδραστήρων και τον περιορισμό των επιπτώσεων από την παύση λειτουργίας τους. Για τον 
λόγο αυτό ήταν δύσκολο να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και να εκπονηθούν εκθέσεις σε 
ό, τι αφορά τα αποτελέσματα του προγράμματος, και αυτό σε όλα τα επίπεδα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια 
αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική χρήση των πιστώσεων της ΕΕ. Οι στόχοι θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, και θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλοι δείκτες απόδοσης, που θα μπορούν αργότερα να ελεγχθούν και να αποτελέσουν 
αντικείμενο εκθέσεων, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος στο σύνολό του. 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
παρακολούθησης, η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, 
θα πρέπει να προβεί σε μία ενδιάμεση αξιολόγηση και μία τελική αξιολόγηση της υλοποίησης 
των στόχων, του επιπέδου των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και της 
αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης των πόρων. Η Επιτροπή μπορεί επίσης με βάση το 
αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, να επανεξετάσει το ποσό των κονδυλίων που 
διατίθενται για το πρόγραμμα, καθώς και κατανομή τους μεταξύ των προγραμμάτων 
Kozloduy, Ignalina και Bohunice.


