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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih 
elektrarn v Bolgariji, Litvi in na Slovaškem
(KOM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Posebni zakonodajni postopek – Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0783),

– ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0514/2011),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 106a Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

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

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

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija je v okviru vzpostavljenih 
programov za obdobje 2007–2013 
spremljala predvsem izvajanje proračuna 
odobrenih sredstev, manj pa to, v 
kakšnem obsegu so bili doseženi cilji 
programa kot celote. Zaradi nezadostnega 
merjenja napredka v zvezi z 
uresničevanjem ciljev programa in 
neustreznega spremljanja učinkovite rabe 
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sredstev nihče ni bil resnično odgovoren 
za izvajanje programa v celoti.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po zahtevi Bolgarije, Litve in Slovaške 
za dodatno financiranje je bila v predlogu 
Komisije za naslednji večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 izdelana 
določba: „Proračun za strategijo Evropa 
2020“5 v znesku 700 milijonov EUR iz 
splošnega proračuna Evropske unije za 
jedrsko varnost in razgradnjo. Od tega je 
500 milijonov EUR glede na cene iz 
leta 2011, kar je približno 
553 milijonov EUR glede na sedanje cene, 
predvidenih za novi program za dodatno 
podporo za razgradnjo enot 1–2 jedrske 
elektrarne Bohunice V1, enot 1–2 jedrske 
elektrarne Ignalina v obdobju od leta 2014 
do leta 2017 in enot 1–4 jedrske elektrarne 
Kozloduj v obdobju od leta 2014 do 
leta 2020. Financiranje v okviru tega 
novega programa bi se moralo postopno 
zmanjševati.

(6) Po zahtevi Bolgarije, Litve in Slovaške 
za dodatno financiranje je bila v predlogu 
Komisije za naslednji večletni finančni 
okvir za obdobje 2014–2020 izdelana 
določba: „Proračun za strategijo Evropa 
2020“5 v znesku 700 milijonov EUR iz 
splošnega proračuna Evropske unije za 
jedrsko varnost in razgradnjo. Od tega je 
500 milijonov EUR glede na cene iz 
leta 2011, kar je približno 
553 milijonov EUR glede na sedanje cene, 
predvidenih za novi program za dodatno 
podporo za razgradnjo enot 1–2 jedrske 
elektrarne Bohunice V1, enot 1–2 jedrske 
elektrarne Ignalina v obdobju od leta 2014 
do leta 2017 in enot 1–4 jedrske elektrarne 
Kozloduj v obdobju od leta 2014 do 
leta 2020. Financiranje v okviru tega 
novega programa bi se moralo postopno 
zmanjševati. Podpora v okviru te uredbe bi 
morala prispevati k zagotovitvi uspešnega 
prehoda jedrskih elektrarn iz sistema 
obratovanja k sistemu razgradnje.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Komisija bo zagotovila učinkovit (11) Komisija bo zagotovila učinkovit 
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nadzor razvoja postopka razgradnje, da bi 
zagotovila najvišjo dodano vrednost Unije 
pri financiranju v okviru te uredbe, čeprav 
končno odgovornost za razgradnjo nosijo 
države članice. Sem sodita učinkovito 
merjenje uspešnosti in ocena korektivnih 
ukrepov med programom.

nadzor razvoja postopka razgradnje, da bi 
zagotovila najvišjo dodano vrednost Unije 
pri financiranju v okviru te uredbe, čeprav 
končno odgovornost za razgradnjo nosijo 
države članice. Sem sodita učinkovito 
merjenje uspešnosti in ocena korektivnih 
ukrepov med programom. Ta nadzor bi 
moral temeljiti na vzpostavitvi ustreznih 
kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov 
uspešnosti, ki jih bo lahko spremljati in po 
potrebi o njih poročati.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj tega programa je zadevnim 
državam članicam pomagati doseči 
dokončno stanje v postopku razgradnje 
jedrskih elektrarn Kozloduj, enot 1 do 4, 
Ignalina, enot 1 in 2, ter Bohunice V1, enot 
1 in 2, v skladu z njihovimi načrti za 
razgradnjo, in obenem zagotavljanje 
najvišje ravni varnosti.

1. Splošni cilj tega programa je zadevnim 
državam članicam pomagati doseči 
dokončno stanje v postopku razgradnje 
jedrskih elektrarn Kozloduj, enot 1 do 4, 
Ignalina, enot 1 in 2, ter Bohunice V1, enot 
1 in 2, v skladu z njihovimi načrti za 
razgradnjo, in obenem zagotavljanje 
najvišje ravni varnosti, v skladu z 
Direktivo Sveta št. 96/29/Euratom z dne 
13. maja 1996 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo zdravja 
delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi 
zaradi ionizirajočega sevanja.1
____________________

1 UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka iii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) varno ravnanje pri skladiščenju in 
odlaganju odpadkov, nastalih pri 
razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom 
o ravnanju z odpadki, meri se s količino in 
vrsto skladiščenih in odloženih odpadkov 
glede na količino vseh proizvedenih 
odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) varno ravnanje pri skladiščenju in 
odlaganju odpadkov, nastalih pri 
razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom 
o ravnanju z odpadki, meri se s količino in 
vrsto skladiščenih in odloženih odpadkov 
glede na količino vseh proizvedenih 
odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) varno ravnanje pri skladiščenju in 
odlaganju odpadkov, nastalih pri 
razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom 
o ravnanju z odpadki, meri se s količino in 
vrsto skladiščenih in odloženih odpadkov 
glede na količino vseh proizvedenih 
odpadkov.

Or. en
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Obrazložitev

Dolgoročno skladiščenje odpadkov bi moralo biti v skladu z omenjeno direktivo o 
skladiščenju odpadkov. S sledljivostjo odpadkov se bo povečala varnost in preprečil 
nenadzorovan obtok kontaminiranih odpadkov. V primeru geološkega skladiščenja bi se 
morala upoštevati direktiva o podzemni vodi. Stiki s tehnološko platformo za odlaganje 
odpadkov v geološke formacije bi lahko bili koristni, če bo ta platforma orodje, ki bo 
spodbujalo zaupanje v varnost in izvajanje rešitev za odlaganje odpadkov v globoke geološke 
formacije. 

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje programa za 
obdobje 2014–2020 znašajo 
552 947 000 EUR glede na sedanje cene.

Finančna sredstva za izvajanje programa za 
obdobje 2014–2020 znašajo [552 947 000]
glede na sedanje cene.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 208 503 000 EUR za program Kozloduj 
za obdobje od leta 2014 do leta 2020;

(a) [208 503 000] za program Kozloduj za 
obdobje od leta 2014 do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 229 629 000 EUR za program Ignalina 
za obdobje od leta 2014 do leta 2017;

(b) [229 629 000] EUR za program 
Ignalina za obdobje od leta 2014 do 
leta 2017;
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Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 114 815 000 EUR za program Bohunice 
za obdobje od leta 2014 do leta 2017.

(c) [114 815 000] EUR za program 
Bohunice za obdobje od leta 2014 do 
leta 2017.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija bo v okviru vmesnega 
vrednotenja iz člena 8 do konca leta 2015 
pregledala uspešnost programa in ocenila 
napredek programov Kozloduj, Ignalina in 
Bohunice glede na mejnike in ciljne 
datume iz člena 2.3. Na podlagi rezultatov 
te ocene lahko Komisija pregleda količino 
odobritev za program, pa tudi programsko 
obdobje in razdelitev med programe 
Kozloduj, Ignalina in Bohunice.

2. Na podlagi podrobnega programa, ki 
bo določen predhodno,bo Komisija v 
okviru vmesnega vrednotenja iz člena 8 do 
konca leta 2015 pregledala uspešnost 
programa in ocenila napredek programov 
Kozloduj, Ignalina in Bohunice glede na 
mejnike in ciljne datume iz člena 2.3. Na 
podlagi rezultatov te ocene lahko Komisija 
pregleda količino odobritev za program, pa 
tudi programsko obdobje in razdelitev med 
programe Kozloduj, Ignalina in Bohunice.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna dodelitev za programe Kozloduj, 
Ignalina in Bohunice lahko krije tudi 

Finančna dodelitev za programe Kozloduj, 
Ignalina in Bohunice lahko krije tudi 



PR\905128SL.doc 11/20 PE491.251v01-00

SL

stroške, povezane s pripravljalnimi 
dejavnostmi in dejavnostmi spremljanja, 
nadzora, revizije in vrednotenja, ki so 
potrebne za upravljanje programa in 
uresničitev njegovih ciljev; zlasti študijami, 
sestanki strokovnjakov, dejanji obveščanja 
in sporočanja, vključno s sporočanjem 
znotraj institucij v zvezi s političnimi 
prednostnimi nalogami Evropske unije, če 
so povezani s splošnimi cilji te uredbe, 
stroški v zvezi z omrežji IT, ki so povezani 
z obdelavo in izmenjavo informacij, skupaj 
z vsemi drugimi stroški za tehnično in 
upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri
upravljanju tega programa.

stroške, povezane s pripravljalnimi 
dejavnostmi in dejavnostmi spremljanja, 
nadzora, revizije in vrednotenja, ki so 
potrebne za upravljanje programa in 
uresničitev njegovih ciljev; zlasti študijami, 
sestanki strokovnjakov, dejanji obveščanja 
in sporočanja, vključno s sporočanjem 
znotraj institucij v zvezi s političnimi 
prednostnimi nalogami Evropske unije, če 
so povezani s splošnimi cilji te uredbe. 
Krije lahko tudi stroške v zvezi z omrežji 
IT, ki so povezani z obdelavo in izmenjavo 
informacij, skupaj z vsemi drugimi stroški 
za tehnično in upravno pomoč, ki jih ima 
Komisija pri upravljanju tega programa

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Storiti bi bilo treba vse potrebno, da se 
nadaljuje sofinanciranje, ki je bilo 
uvedeno v okviru predpristopne pomoči in 
pomoči, ki se je v obdobju 2007-2013 
namenila prizadevanjem vseh treh držav 
članic pri razgradnji, in da se pritegne 
sofinanciranje iz drugih virov, kadar je to 
ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 1. januarja 2014 morajo Bolgarija, 
Litva in Slovaška izpolniti naslednje 
predhodne pogoje:

1. Do 1. januarja 2014 Bolgarija, Litva in 
Slovaška sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi 
izpolnile naslednje predhodne pogoje:
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Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladnost s pravnim redom Unije: zlasti 
na področju jedrske varnosti je treba v 
nacionalno zakonodajo prenesti Direktivo 
Sveta 2009/71/Euratom o jedrski varnosti 
in Direktivo Sveta 2011/70/Euratom o 
ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki;

(a) skladnost s pravnim redom Pogodbe 
Euratom na področju jedrske varnosti; 
zlasti je treba v nacionalno zakonodajo 
prenesti Direktivo Sveta 2009/71/Euratom
o jedrski varnosti in Direktivo 
Sveta 2011/70/Euratom o ravnanju z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vzpostavitev nacionalnega pravnega 
okvira za zagotavljanje ustreznih določb 
za pravočasno zbiranje nacionalnih 
finančnih sredstev za varno dokončanje 
razgradnje v skladu z veljavnimi pravili o 
državni pomoči.

(b) vzpostavitev splošnega finančnega 
načrta, v katerem bodo določeni vsi 
stroški za varno dokončanje razgradnje
enot jedrskih reaktorjev iz te uredbe in 
jasno navedeni finančni viri, ki bo imel 
nacionalni pravni okvir ter bo v skladu z 
veljavnimi pravili o državni pomoči

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predložitev pregledanega podrobnega (c) predložitev pregledanega podrobnega 
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načrta za razgradnjo. načrta za razgradnjo, ki bo navajal 
dejavnosti razgradnje, časovni načrt in 
zadevno stroškovno strukturo v skladu z 
mednarodno priznanimi standardi za 
stroškovno oceno razgradnje.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Bolgarija, Litva in Slovaška Komisiji 
do 1. januarja 2014 predložijo 
informacije, ki dokazujejo njihovo 
izpolnjevanje zgoraj omenjenih 
predhodnih pogojev.

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme en skupni letni 
program dela za programe Kozloduj, 
Ignalina in Bohunice, ki določa cilje, 
pričakovane rezultate, s tem povezane 
kazalnike in časovno razporeditev za 
porabo sredstev v okviru vsake letne 
finančne obveznosti.

1. V obdobju 2012–2020 Komisija na 
začetku vsakega leta sprejme en skupni 
letni program dela za programe Kozloduj, 
Ignalina in Bohunice, ki za vsakega od teh 
določa cilje, pričakovane rezultate, s tem 
povezane kazalnike uspešnosti in časovno 
razporeditev za porabo sredstev v okviru 
vsake letne finančne obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V obdobju 2014–2020 Komisija ob 
koncu vsakega leta pripravi poročilo o 
vrednotenju izvajanja skupnih enoletnih 
delovnih programov. To poročilo se 
uporabi kot osnova za sprejetje delovnih 
programov za naslednje leto.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija najkasneje 31. decembra 2014 
sprejme podrobne izvedbene postopke za 
trajanje tega programa. Akt, ki določa 
izvedbene postopke, mora za programe 
Kozloduj, Ignalina in Bohunice prav tako 
podrobneje opredeljevati pričakovane 
rezultate, dejavnosti in ustrezne kazalnike 
uspešnosti. Vseboval bo pregledane 
podrobne načrte za razgradnjo iz 
člena 4(1)(c), ki bodo služili kot osnova za 
spremljanje napredka in pravočasno 
doseganje pričakovanih rezultatov.

2. Komisija najkasneje 31. decembra 2014 
sprejme podrobne izvedbene postopke za 
trajanje tega programa. Akt, ki določa 
izvedbene postopke, mora za programe 
Kozloduj, Ignalina in Bohunice prav tako 
podrobneje opredeljevati pričakovane 
splošne in posamezne rezultate, dejavnosti 
in podrobno določene mejnike ter ustrezne 
kazalnike uspešnosti. Vseboval bo 
pregledane podrobne načrte za razgradnjo 
iz člena 4(1)(c), ki bodo služili kot osnova 
za spremljanje napredka in pravočasno 
doseganje pričakovanih rezultatov.

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrednotenje Vmesno vrednotenje

Or. en
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje do konca leta 2015 
pripravi poročilo o vrednotenju v zvezi z 
doseganjem ciljev vseh ukrepov na ravni 
rezultatov in učinkov, učinkovitostjo 
porabe sredstev in njeno dodano evropsko 
vrednostjo, pri čemer na podlagi poročila 
sprejme odločitev glede podaljšanja, 
spremembe ali ukinitve ukrepov. Ocena bo 
dodatno obravnavala obseg poenostavitve, 
njeno notranjo in zunanjo usklajenost in 
stalno pomembnost vseh ciljev. Upoštevala 
bo rezultate vrednotenj dolgoročnega 
vpliva predhodnih ukrepov.

1. Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami in upravičenkami 
najpozneje do konca leta 2015 pripravi 
vmesno poročilo o vrednotenju v zvezi z 
doseganjem ciljev vseh ukrepov na ravni 
rezultatov in učinkov, učinkovitostjo 
porabe sredstev in njeno dodano evropsko 
vrednostjo, pri čemer na podlagi poročila 
sprejme odločitev glede podaljšanja, 
spremembe ali ukinitve ukrepov. Na 
podlagi rezultatov te ocene lahko Komisija 
pregleda ustreznost odobrenih sredstev za 
program in njihovo razdelitev med 
programe Kozloduj, Ignalina in
Bohunice. Ocena bo dodatno obravnavala 
obseg poenostavitve, njeno notranjo in 
zunanjo usklajenost in stalno pomembnost 
vseh ciljev. Upoštevala bo rezultate 
vrednotenj dolgoročnega vpliva 
predhodnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvede naknadno vrednotenje 
v tesnem sodelovanju z državami 
članicami in upravičenci. Z naknadnim 
vrednotenjem se preverita učinkovitost 
programa in njegov vpliv na razgradnjo.

črtano

Or. en

(Dodano k odstavku 1 člena 8a (novo). )
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Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri vrednotenju se upošteva napredek 
glede na kazalnike uspešnosti iz člena 2(2).

3. Pri vmesnem vrednotenju se upošteva 
napredek glede na kazalnike uspešnosti iz 
člena 2(2).

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Končno vrednotenje

1. Komisija izvede naknadno vrednotenje 
v tesnem sodelovanju z državami 
članicami in upravičenkami. Z 
naknadnim vrednotenjem se preverita 
učinkovitost programa in njegov učinek 
na razgradnjo.
2. Komisija do 31. decembra 2020 v 
tesnem sodelovanju z državami članicami 
in upravičenkami pripravi končno 
poročilo o vrednotenju uspešnosti in 
učinkovitosti programa ter uspešnosti 
finančnih ukrepov v smislu učinkov, 
uporabe sredstev in dodane vrednosti 
Unije.
3. Pri končnem vrednotenju se upošteva 
napredek glede na kazalnike uspešnosti iz 
člena 2(2).
4. Komisija predstavi rezultate tega 
vrednotenja Evropskemu parlamentu in 
Svetu.
5. Komisija bo upoštevala različna 
strokovna znanja in strategije razgradnje, 
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ki so jih te države članice uporabile, da bi 
raziskala možne načine usklajevalnih 
pristopov razgradnje v Uniji ter tako 
pravočasno zagotovila potrebno znanje, s 
čimer bi se povečala konkurenčnost Unije 
na tem področju jedrske industrije.

Or. en

Obrazložitev

V EU narašča število jedrskih elektrarn, ki so v postopku razgradnje ali pa je ta predvidena 
srednjeročno ali dolgoročno; industrija EU bi morala pridobiti strokovno znanje na tem 
področju, da bi postala svetovna vodilna sila. Verjetno bo treba do leta 2025 zapreti tretjino 
od 143 reaktorjev v EU (COM(2007)794 končno).
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OBRAZLOŽITEV

V treh državah, Litvi, Slovaški in Bolgariji, so obratovali stari jedrski reaktorji, ki so bili po 
oceni mednarodne skupnosti preveč zastareli, njihova nadgradnja za doseganje minimalnih 
zahtevanih standardov varnosti pa bi ne bila stroškovno učinkovita.  V okviru pogajanj za 
pristop k Evropski uniji so se te tri države obvezale, da bodo zaprle in nato na določene 
datume razgradile te jedrske reaktorje. Ob zavedanju izjemnega socialnega, okoljskega, 
gospodarskega in finančnega bremena zaradi predčasnega zaprtja se je Evropska unija 
obvezala, da bo do konca leta 2013 zagotovila finančno pomoč za razgradnjo teh reaktorjev in 
podporo pri odpravljanju posledic predčasnega zaprtja. 

Litvi in Slovaški se je v predpristopnem obdobju pomoč dodeljevala v okviru programa 
PHARE1. V obdobju 2004–2006 po pristopu se je pomoč dodeljevala v okviru protokolov k 
Aktu o pristopu; od leta 2007 uredbi Sveta zagotavljata nadaljevanje pomoči Litvi2 in 
Slovaški3 za obdobje 2007–2013.

EU je za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduy Bolgariji v predpristopnem obdobju in vse 
do leta 2007 prispevala v okviru programa PHARE, v obdobju 2007-2009 pa se je pomoč 
dodeljevala v okviru protokola k pristopni pogodbi. Leta 2009 je Bolgarija zaprosila za 
podaljšanje finančne pomoči, da bi začela izvajati revidirano strategijo takojšnje razgradnje, 
uredba Sveta4 pa zagotavlja, da se pomoč nadaljuje tudi v obdobju 2010–2013. Za celotno 
finančno pomoč Evropske unije za te tri države članice do konca leta 2013 je predvidenih 2 
847,8 milijona EUR (1 367 milijonov EUR za Litvo, 613 milijonov EUR za Slovaško in 
867,8 milijona EUR za Bolgarijo). 

Države prejemnice so marca 2011 predložile nove ocene predvidenih stroškov razgradnje, 
ki znašajo 5 300 milijonov EUR; glede na sredstva, ki so trenutno na voljo na nacionalni 
ravni in v okviru programa, tako predvideni primanjkljaj znaša 2 500 milijonov EUR. Ker 
zadostno financiranje ni urejeno, je dokončanje postopkov razgradnje negotovo.

Pravna podlaga
V primeru Litve pristopna pogodba iz leta 2003 izrecno predvideva možnost dodatnega 
financiranja za razgradnjo (enoti 1 in 2 jedrske elektrarne Ignalina) po letu 2006. 
V primeru Bolgarije (enote 1–4 jedrske elektrarne Kozloduy) se člen 30 Akta o pristopu iz 
leta 2005 nanaša le na obdobje 2007–2009. 
V primeru Slovaške (enoti 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice) se pristopna pogodba iz 
leta 2003 nanaša le na obdobje 2004–2006. 
Akt in pogodba v primeru Bolgarije in Slovaške ne nudita ustrezne pravne podlage za 
neprekinjeno podporo po letih 2009/2006, kot sta jo v primeru Litve. Pristopna pogodba in 
člen 30 Akta o pristopu tako ne moreta biti ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje 
financiranja po letu 2013.
Ustrezna pravna podlaga je zato člen 203 Pogodbe Euratom. Ta člen določa, da „če se izkaže, 
                                               
1 Program pomoči državam srednje in vzhodne Evrope.
2 UL L 411, 30.12.2006, str.10.
3 UL L 131, 23.5.2007, str. 1.
4 UL L 189, 13.7.2010, str. 9.
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da je zaradi doseganja enega od ciljev potrebno ukrepanje Skupnosti, ta pogodba pa ne 
predvideva potrebnih pooblastil, Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom soglasno sprejme ustrezne ukrepe“.
Sedanji predlog predvideva več poenostavitev: v okviru večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 je za finančno podporo Bolgariji, Litvi in Slovaški namesto prej treh 
ločenih in neodvisni uredb predvidena skupna uredba Sveta. Ta uredba ne predvideva 
odstopanj od finančne uredbe.

Proračunske posledice
Skupna proračunska sredstva za obdobje 2014–2020 znašajo [552 947 000] EUR po sedanjih 
cenah, kar je v skladu s predlogom Komisije za naslednji večletni finančni okvir (2014–2020). 
Ta sredstva se razdelijo na naslednji način: [208 503 000] EUR za program Kozloduy, 
[229 629 000] EUR za program Ignalina in [114 815 000] EUR za program Bohunice.

Upravljanje, revizija in nadzor
Leta 2007 je bil ustanovljen upravni odbor držav članic, ki naj bi Komisiji pomagal pri 
izvajanju programov pomoči, postopki Komisije pa so bili spremenjeni. Komisija in Evropska 
banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta podpisali memorandum o soglasju, ustanovljen pa je 
bil tudi skupni usmerjevalni odbor z državami upravičenkami, da se izboljša vodenje 
programov.

Opravljale so se redne revizije in vrednotenja programa pomoči, poleg tega je Evropsko 
računsko sodišče opravilo revizijo uspešnosti vseh treh programov; njegovo posebno 
sporočilo (16/2011) je na voljo in njegove ugotovitve bi se morale upoštevati, ko se bo 
določal obseg podpore Unije. 

Komisija je EBRD pooblastila za upravljanje večjega dela (83 %)finančne pomoči EU za 
programe zadevnih držav, saj ima ta na področju upravljanja razgradnje jedrskih obratov 
izkušnje, ki segajo v začetek devetdesetih let. Kljub temu je Komisija dokončno odgovorna za 
uporabo sredstev EU in bi morala zato zadnja nositi odgovornost za izvajanje programov ter 
odgovarjati za uporabo sredstev.  

Za pripravo programov so odgovorni Komisija, EBRD, Centralna agencija za upravljanje 
projektov (Central Projects Management Agency), Skupščina prispevajočih v mednarodne 
sklade za jedrsko razgradnjo, upravljavci jedrskih elektrarn in zadevne države Planice. 
Komisija ni poskrbela za preoblikovanje široko opredeljenih prednostnih nalog iz pristopnih 
pogodb in poznejših uredb Sveta v usklajen sklop podrobnih ciljev in kazalnikov. 

Noben od zgoraj omenjenih organov ni vzpostavil sistema za spremljanje in ocenjevanje 
napredka pri doseganju splošnih ciljev programov, razgradnji osmih reaktorjev in blaženju 
posledic njihove zaustavitve. Zato sta spremljanje dosežkov programov ter poročanje o njih 
otežena na vseh ravneh.
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Komisija bi morala zagotoviti pogoje za dejansko, učinkovito in gospodarno rabo sredstev 
EU. Cilji morajo biti v skladu z razpoložljivim proračunom in vzpostavitvijo ustreznih 
kazalnikov uspešnosti, ki jih je pozneje mogoče spremljati in o njih porogati, če je to potrebno 
za izvajanja programa kot celote. 

Za zagotovitev uresničevanja in spremljanja ciljev bi morala Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami in upravičenkami izvajati vmesno in končno vrednotenje doseženih 
rezultatov, njihove ravni in učinkov ter učinkovitosti pri uporabi sredstev. Na podlagi 
rezultatov vmesnega vrednotenja bi morala Komisija imeti možnost, da pregleda ustreznost 
odobrenih sredstev za program in njihovo razdelitev med programe Kozloduj, Ignalina in 
Bohunice.


