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Legenda simbolurilor utilizate

        *      Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind sprijinul din partea 
Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria, 
Lituania și Slovacia
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0783),

– având în vedere articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei 
Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0514/2011), 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A7-0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 106a 
din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

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

4. solicită Consiliului să se consulte din nou cu Parlamentul, în cazul în care intenționează să 
modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul programelor desfășurate în 
perioada 2007-2013 supravegherea 
Comisiei a fost axată în primul rând pe 
execuția bugetară a creditelor și pe 
implementarea proiectelor, progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor generale ale 
programelor ocupând un loc secundar. 
Insuficienta supraveghere a progreselor 
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înregistrate în ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor programelor și 
monitorizarea inadecvată a eficacității 
utilizării resurselor a însemnat că nu a 
putut fi stabilită în mod real 
responsabilitatea pentru performanța 
generală a programelor.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”5, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 2014 
– 2017, precum și a unităților 1 - 4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014 – 2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.

(6) Ca urmare a solicitării de fonduri 
suplimentare de către Bulgaria, Lituania și 
Slovacia, în propunerea Comisiei pentru 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020: „Un buget 
pentru Europa 2020”5, a fost prevăzută, 
pentru securitate nucleară și dezafectare, o 
sumă de 700 milioane EUR de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Din această 
sumă, se prevede utilizarea a 
500 milioane EUR la prețurile din 2011, 
respectiv aproximativ 553 milioane EUR la 
prețuri curente, pentru un nou program de 
sprijin suplimentar pentru dezafectarea 
unităților 1-2 de la centrala nucleară 
Bohunice V1 și a unităților 1-2 de la 
centrala nucleară Ignalina în perioada 2014 
– 2017, precum și a unităților 1 - 4 de la 
centrala nucleară Kozlodui în perioada 
2014 – 2020. Finanțarea din cadrul acestui 
nou program trebuie să descrească treptat.
Sprijinul acordat în temeiul prezentului 
regulament trebuie să contribuie la 
asigurarea tranziției cu succes a 
centralelor nucleare de la statutul de 
organizații funcționale la cel de 
organizații în curs de dezafectare.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului.

(11) Comisia va efectua un control eficace 
al evoluției procesului de dezafectare, 
pentru a asigura din partea Uniunii cea mai 
mare valoare adăugată pentru finanțarea 
alocată în cadrul prezentului regulament, 
cu toate că responsabilitatea finală pentru 
dezafectare revine statelor membre. Acesta 
include măsurarea efectivă a 
performanțelor și evaluarea măsurilor 
corective pe parcursul programului. Acest 
control ar trebui să fie instituit după 
stabilirea de indicatori de performanță 
calitativi și cantitativi relevanți, care vor fi 
monitorizați cu ușurință și care vor face 
obiectul unor raportări, în funcție de 
necesități.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4 
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a ajuta statele membre în cauză să 
atingă un stadiu ireversibil în cadrul 
procesului de dezafectare a unităților 1 - 4 
de la centrala nucleară Kozlodui, a 
unităților 1 și 2 de la centrala nucleară 
Ignalina și a unităților 1 și 2 de la centrala 
nucleară Bohunice V1, în conformitate cu 
propriile planuri de dezafectare, păstrând, 
în același timp, cel mai înalt nivel de 
securitate, în conformitate cu Directiva 
96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 
1996 de stabilire a normelor de securitate 
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de bază privind protecția sănătății 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor prezentate de radiațiile 
ionizante.1

____________________

1 JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) gestionarea în condiții de securitate 
a stocării pe termen lung și a eliminării 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, 
în conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor stocate și 
eliminate comparativ cu cantitatea totală 
de deșeuri produse.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) gestionarea în condiții de securitate 
a stocării pe termen lung și a eliminării 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, 
în conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor stocate și
eliminate comparativ cu cantitatea totală 
de deșeuri produse.

Or. en
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Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) gestionarea în condiții de securitate 
a stocării pe termen lung și a eliminării 
deșeurilor rezultate în urma dezafectării, 
în conformitate cu un plan detaliat de 
gestionare a deșeurilor, cuantificată prin 
cantitatea și tipul deșeurilor stocate și 
eliminate comparativ cu cantitatea totală 
de deșeuri produse.

Or. en

Justificare

Stocarea pe termen lung a deșeurilor ar trebui să fie în conformitate cu Directiva privind 
stocarea geologică. Trasabilitatea deșeurilor va spori securitatea, evitând circulația 
necontrolată a deșeurilor contaminate. În cazul stocării geologice, ar trebui să se țină seama 
de Directiva privind protecția apelor subterane. Ar putea fi utile contactele cu Platforma 
tehnologică de implementare a depozitării geologice a deșeurilor radioactive, întrucât 
această platformă este un instrument care susține consolidarea încrederii în securitatea și 
implementarea soluțiilor de depozitare geologică la adâncime.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 2014 -
2020 se ridică la 552 947 000 EUR la 
prețurile curente.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului în perioada 2014 -
2020 se ridică la [552 947 000] EUR la 
prețurile curente.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 208 503 000 EUR pentru programul 
Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

(a) [208 503 000] EUR pentru programul 
Kozlodui pentru perioada 2014 – 2020;

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 229 629 000 EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

(b) [229 629 000] EUR pentru programul 
Ignalina pentru perioada 2014 – 2017;

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 114 815 000 EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

(c) [114 815 000] EUR pentru programul 
Bohunice pentru perioada 2014 – 2017.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va examina performanța 
programului și va evalua progresele 
înregistrate de programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice în ceea ce privește 
etapele principale și termenele-țintă 
menționate la articolul 2 alineatul (3) până 

(2) Pe baza unui program detaliat stabilit 
în prealabil, Comisia va examina 
performanța programului și va evalua 
progresele înregistrate de programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice în ceea ce 
privește etapele principale și termenele-



PR\905128RO.doc 11/21 PE491.251v01-00

RO

la sfârșitul anului 2015, în cadrul evaluării 
intermediare prevăzute la articolul 8. Pe 
baza rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui valoarea creditelor alocate 
programului, precum și perioada de 
programare și distribuția creditelor între 
programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice.

țintă menționate la articolul 2 alineatul (3) 
până la sfârșitul anului 2015, în cadrul 
evaluării intermediare prevăzute la 
articolul 8. Pe baza rezultatelor acestei 
evaluări, Comisia poate revizui valoarea 
creditelor alocate programului, precum și 
perioada de programare și distribuția 
creditelor între programele Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de informare și comunicare, 
inclusiv comunicării corporative a 
priorităților de politică ale Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament, și cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Alocarea financiară pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente 
activităților de pregătire, monitorizare, 
control, audit și evaluare, necesare pentru 
gestionarea programului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cheltuielile 
aferente studiilor, reuniunilor de experți, 
acțiunilor de informare și comunicare, 
inclusiv comunicării corporative a 
priorităților de politică ale Uniunii 
Europene, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament. Cheltuielile 
referitoare la rețelele IT specializate în 
procesarea și schimbul de informații, 
alături de toate celelalte cheltuieli pentru 
asistența tehnică și administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea programului 
pot fi, de asemenea, acoperite.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui să se depună toate 
eforturile pentru a continua practica de 
cofinanțare instituită în cadrul asistenței 
de preaderare și a asistenței acordate în 
perioada 2007-2013 în ceea ce privește 
activitățile de dezafectare întreprinse de 
toate cele trei state membre, precum și 
pentru a atrage alte surse de cofinanțare, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții ex ante:

(1) Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura faptul 
că îndeplinesc următoarele condiții ex 
ante:

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectarea acquis-ul Uniunii; în 
special în domeniul securității nucleare, 
transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 
privind securitatea nucleară și a Directivei 
2011/70/Euratom a Consiliului privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

(a) respectarea acquis-ului consacrat în 
Tratatul Euratom în domeniul securității 
nucleare, în special în ceea ce privește
transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului 
privind securitatea nucleară și a 
Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive.
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Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea unui cadru juridic național
care să prevadă dispoziții adecvate pentru 
acumularea în timp util a resurselor 
financiare naționale pentru finalizarea 
dezafectării în condiții de securitate, în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat.

(b) stabilirea unui plan de finanțare 
general care să identifice costurile totale 
necesare pentru finalizarea dezafectării în 
condiții de securitate a reactoarelor 
nucleare care fac obiectul prezentului 
regulament și care să precizeze în mod 
clar sursele de finanțare, bazat pe cadrul 
legislativ național relevant și în 
conformitate cu normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat.

(c) înaintarea către Comisie a unui plan de 
dezafectare revizuit și detaliat, defalcat în 
funcție de activitățile de dezafectare, 
calendar și structura corespunzătoare a 
costurilor, în conformitate cu un standard 
recunoscut la nivel internațional referitor 
la estimarea costurilor de dezafectare.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria, 
Lituania și Slovacia furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru a demonstra 
că îndeplinesc condițiile ex ante 
menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program anual 
comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice, precizând 
obiectivele, rezultatele preconizate, 
indicatorii aferenți și calendarul pentru 
utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui 
angajament financiar anual.

(1) La începutul fiecărui an din perioada 
2014-2020, Comisia adoptă un program 
anual comun de lucru pentru programele 
Kozlodui, Ignalina și respectiv Bohunice, 
precizând obiectivele, rezultatele 
preconizate, indicatorii de performanță
aferenți și calendarul pentru utilizarea 
fondurilor în cadrul fiecărui angajament 
financiar anual.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La sfârșitul fiecărui an din perioada 
2014-2020, Comisia prezintă un raport de 
evaluare a punerii în aplicare a 
programelor anuale comune de lucru. 
Acest raport va servi ca bază pentru 
adoptarea următoarelor programe anuale 
de lucru.

Or. en
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Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele preconizate, precum
și activitățile și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

(2) Comisia adoptă, cel târziu la 
31 decembrie 2014, procedurile detaliate 
de punere în aplicare pe durata 
programului. Actul care instituie 
procedurile de punere în aplicare trebuie, 
de asemenea, să definească mai detaliat, 
pentru programele Kozlodui, Ignalina și 
Bohunice, rezultatele generale și specifice 
preconizate, activitățile, etapele principale, 
precum și indicatorii de performanță 
corespunzători. Acesta va conține planurile 
de dezafectare revizuite și detaliate, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c), care servesc ca bază pentru 
monitorizarea progreselor și a obținerii la 
timp a rezultatelor preconizate.

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluarea intermediară

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia elaborează, până cel târziu la (1) Comisia elaborează, în strânsă 
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finalul anului 2015, un raport de evaluare a 
realizării obiectivelor din cadrul tuturor 
măsurilor, cu privire la rezultate și la 
impact, precum și la eficiența utilizării 
resurselor și la valoarea adăugată a acesteia 
din partea Uniunii, în vederea luării unei 
decizii de modificare sau de suspendare a 
măsurilor. Evaluarea abordează și 
domeniile în care se pot face simplificări,
coerența internă și externă a realizării 
obiectivelor, precum și menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor. Aceasta 
trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

cooperare cu statele membre și cu 
beneficiarii, până cel târziu la finalul 
anului 2015, un raport de evaluare 
intermediară a realizării obiectivelor din 
cadrul tuturor măsurilor, cu privire la 
rezultate și la impact, precum și la eficiența 
utilizării resurselor și la valoarea adăugată 
a acesteia din partea Uniunii, în vederea 
luării unei decizii de modificare sau de 
suspendare a măsurilor. Pe baza 
rezultatelor acestei evaluări, Comisia 
poate revizui gradul de adecvare a 
creditelor alocate programului, precum și 
distribuția acestora între programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice. Evaluarea 
abordează și domeniile în care se pot face 
simplificări, coerența internă și externă a 
realizării obiectivelor, precum și 
menținerea relevanței tuturor obiectivelor. 
Aceasta trebuie să țină seama de rezultatele 
evaluării impactului pe termen lung al 
măsurilor anterioare.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia efectuează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii, care examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și impactul său asupra 
dezafectării.

eliminat

Or. en

[Alineatul a fost mutat la articolul 8a (nou) alineatul (1)]

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările țin seama de progresele 
realizate în ceea ce privește indicatorii de 
performanță menționați la articolul 2 
alineatul (2).

(3) Evaluările intermediare țin seama de 
progresele realizate în ceea ce privește 
indicatorii de performanță menționați la 
articolul 2 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Evaluarea finală

(1) Comisia realizează o evaluare ex-post, 
în strânsă cooperare cu statele membre și 
cu beneficiarii. Evaluarea ex-post 
examinează eficacitatea și eficiența 
programului, precum și impactul său 
asupra dezafectării.
(2) Până la 31 decembrie 2020, Comisia 
elaborează, în strânsă cooperare cu 
statele membre și cu beneficiarii, un 
raport de evaluare finală privind 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și eficacitatea măsurilor finanțate 
în ceea ce privește impactul obținut, 
utilizarea resurselor și valoarea adăugată 
pentru Uniune.
(3) Evaluarea finală ține seama de 
progresele realizate în raport cu 
indicatorii de performanță menționați la 
articolul 2 alineatul (2).
(4) Comisia comunică concluziile acestei 
evaluări Parlamentului European și 
Consiliului.
(5) Comisia va ține seama de expertiza și 
strategiile diferite în domeniul 
dezafectării utilizate de aceste state 
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membre, pentru a explora posibile 
modalități de armonizare a abordărilor în 
ceea ce privește dezafectarea de la nivelul 
Uniunii, permițând astfel acumularea în 
timp util de cunoștințe necesare cu scopul 
de a îmbunătăți competitivitatea industriei 
nucleare a Uniunii în acest domeniu.

Or. en

Justificare

Pe teritoriul UE există un număr tot mai mare de centrale nucleare care sunt în curs de 
dezafectare sau care vor fi dezafectate într-un interval scurt/mediu de timp. Industria UE ar 
trebui să acumuleze expertiză în acest domeniu pentru a deveni un lider mondial. Este 
probabil ca, până în 2025, să fie necesar să se închidă o treime dintre cele 143 de reactoare 
ale UE.(COM(2007)794 final)
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EXPUNERE DE MOTIVE

Cele trei țări – Lituania, Slovacia și Bulgaria – aveau în funcțiune reactoare nucleare vechi, 
considerate de comunitatea internațională ca fiind depășite și, prin urmare, acestea nu puteau 
fi modernizate într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, pentru a îndeplini 
standardele de siguranță minime necesare. În contextul negocierilor de aderare la Uniunea 
Europeană, cele trei țări și-au asumat angajamentul de a închide și, ulterior, de a dezafecta 
aceste reactoare nucleare, la date prestabilite. Recunoscând povara semnificativă generată de 
închiderea anticipată a reactoarelor din punct de vedere al mediului și pe plan social, 
economic și financiar, Uniunea Europeană s-a angajat să furnizeze asistență financiară până la 
sfârșitul anului 2013 atât pentru dezafectarea acestor reactoare, cât și pentru a contribui la 
depășirea consecințelor închiderii anticipate. 

În perioada de preaderare Lituaniei și Slovaciei li s-a asigurat asistență prin intermediul 
programului PHARE1. După aderare, în perioada 2004-2006, s-a acordat asistență acestor țări 
în temeiul protocoalelor la Actul de aderare și, începând din 2007, Regulamentele Consiliului 
referitoare la Lituania2 și Slovacia3 garantează faptul că asistență continuă în perioada 2007-
2013.

În cazul Bulgariei, în perioada de preaderare finalizată în 2007, UE a contribuit la 
dezafectarea centralei nucleare de la Kozlodui prin intermediul programului PHARE, iar 
asistența în perioada 2007-2009 a fost acordată în temeiul protocolului la Tratatul de aderare. 
În 2009, Bulgaria a solicitat o prelungire a asistenței financiare pentru a continua cu o 
strategie revizuită de dezafectare imediată, iar Regulamentul Consiliului4 prevede că asistența 
continuă pentru perioada 2010-2013.

Asistența financiară totală din partea Uniunii Europene pentru cele trei state membre până la 
sfârșitul anului 2013 se ridică la 2 847,8 milioane EUR (1 367 milioane EUR pentru Lituania, 
613 milioane EUR pentru Slovacia și 867,8 milioane EUR pentru Bulgaria). 

În martie 2011 statele membre beneficiare și-au actualizat estimarea costurilor de dezafectare 
până la nivelul sumei de 5 300 milioane EUR, ceea ce înseamnă că mai este necesară o sumă 
de 2 500 milioane EUR comparativ cu finanțarea disponibilă în prezent la nivel național și în 
cadrul programului. Absența unor acorduri de finanțare suficiente periclitează procesele de 
dezafectare.

Temei juridic
În cazul Lituaniei, Tratatul de aderare din 2003 prevede în mod explicit posibilitatea de a 
continua finanțarea dezafectării (unitățile 1-2 ale centralei Ignalina) dincolo de 2006. 
În cazul Bulgariei (unitățile 1-4 ale centralei Kozlodui), articolul 30 din Actul de aderare din 
2005 se referă numai la perioada 2007-2009. 

                                               
1 Programul de ajutor acordat țărilor central și est-europene.
2 JO L 411, 30.12.2006, p. 10.
3 JO L 131, 23.5.2007, p. 1.
4 JO L 189, 13.7.2010, p. 9.
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În cazul Slovaciei (unitățile 1-2 ale centralei Bohunice), Tratatul de aderare din 2003 se referă 
numai la perioada 2004-2006. 
Actul și tratatul nu oferă un temei juridic specific în cazul Bulgariei și al Slovaciei pentru 
continuarea sprijinului dincolo de 2009 sau 2006, ca în cazul Lituaniei. Așadar, Tratatul de 
aderare și articolul 30 din Actul de aderare nu pot constitui un temei juridic corespunzător 
pentru instituirea finanțării după anul 2013.
Prin urmare, temeiul juridic corespunzător este articolul 203 din Tratatul Euratom. Articolul 
respectiv prevede că „în cazul în care o acțiune a Comunității apare ca necesară pentru 
realizarea unuia dintre obiectivele Comunității, fără ca prezentul tratat să fi prevăzut 
atribuțiile de a acționa necesare în acest scop, Consiliul, hotărând în unanimitate la 
propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă dispozițiile 
corespunzătoare”.
Prezenta propunere conține o serie de simplificări: se prevede un singur regulament al 
Consiliului pentru sprijinul financiar din partea Uniunii acordat Bulgariei, Lituaniei și 
Slovaciei în contextul cadrului financiar multianual (CFM) 2014 – 2020, care înlocuiește cele 
trei regulamente distincte și independente anterioare. Prezentul regulament nu prevede niciun 
fel de derogări de la Regulamentul financiar.

Implicațiile bugetare
Pachetul bugetar total pentru perioada 2014-2020 este de [552 947 000] EUR în prețuri 
curente, acesta fiind în conformitate cu propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020. Această sumă se distribuie după cum urmează: [208 
503 000] EUR pentru programul Kozlodui, [229 629 000] EUR pentru programul Ignalina și 
[114 815 000] EUR pentru programul Bohunice.

Gestionare, audit și control

În 2007, a fost instituit un comitet de gestionare compus din reprezentanți ai statelor membre 
pentru a ajuta Comisia în procesul de implementare a programelor de asistență, iar procedurile 
Comisiei au fost modificate. A fost semnat un memorandum de înțelegere între Comisie și 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și, împreună cu țările 
beneficiare, a fost creat un comitet director comun pentru a îmbunătăți coordonarea 
programului.

Programul de asistență a făcut obiectul unor proceduri de audit și unor evaluări regulate, iar 
Curtea de Conturi Europeană a realizat audituri de performanță pentru toate cele trei 
programe; Raportul special al CCE (16/2011) este disponibil, iar concluziile ar trebui luate în 
considerare pentru a stabili amploarea sprijinului Uniunii. 

Comisia a delegat sarcinile de gestiune aferente unei părți majoritare (83%) din asistența 
financiară acordată de UE programelor țărilor beneficiare Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, care a acumulat experiență în gestionarea programelor de 
dezafectare a instalațiilor nucleare de la începutul anilor ’90. Cu toate acestea, Comisia este în 
ultimă instanță responsabilă pentru utilizarea fondurilor UE și ar trebui, așadar, să fie 
întotdeauna în măsură să își exercite, în ultimă instanță, responsabilitatea pentru 
implementarea programelor și să răspundă pentru utilizarea fondurilor. 
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Responsabilitatea pentru instituirea programelor este partajatã între Comisie, BERD, Agenția 
Centralã de Gestionare a Proiectelor (Central Project Management Agency - CPMA), 
Adunarea contribuabililor la fondurile internaționale de sprijin pentru dezafectare, operatorii 
centralelor nucleare și statele membre în cauzã. Comisia nu a asigurat faptul cã prioritãțile 
generale prevãzute în Tratatele de aderare și în regulamentele ulterioare ale Consiliului au fost 
transpuse într-un set coerent de obiective și indicatori detaliați. 

Niciuna dintre instituțiile menționate mai sus nu a instituit un sistem de monitorizare și de 
evaluare a progresului în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor generale ale programelor, 
adică dezafectarea celor opt reactoare și atenuarea consecințelor închiderii acestora. Prin 
urmare, a fost dificil să se efectueze monitorizarea și raportarea referitoare la realizările 
programului la toate nivelurile.

Comisia ar trebui sã garanteze faptul cã au fost instituite condițiile pentru o utilizare eficientã, 
eficace și economicã a fondurilor UE. Obiectivele trebuie sã fie aliniate la bugetul pus la 
dispoziție și sã corespundã unor indicatori de performanțã relevanți, care pot ulterior sã fie 
monitorizați și sã facã obiectul unor rapoarte, conform necesitãților legate de punerea în 
aplicare a programelor în general. 

Pentru a garanta că obiectivele sunt îndeplinite și monitorizate, Comisia, în strânsă cooperare 
cu statele membre și cu beneficiarii, ar trebui să elaboreze atât un raport de evaluare 
intermediară, cât și un raport de evaluare finală privind realizarea obiectivelor, nivelul 
rezultatelor, precum și impactul și eficiența utilizării resurselor. Pe baza rezultatelor evaluării 
intermediare, Comisiei ar trebui să i se permită, de asemenea, să revizuiască gradul de 
adecvare a creditelor alocate programului, precum și distribuția acestora între programele 
Kozlodui, Ignalina și Bohunice.


