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Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i 

Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - "Kozloduy-programmet" * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. maj 2010 om forslag til Rådets 

forordning om Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i 

Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - "Kozloduy-programmet" (KOM(2009)0581 - 

C7-0289/2009 - 2009/0172(NLE)) 

 

(Høring) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0581), 

 

- der henviser til artikel 30 i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens 

tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger 

på, vedrørende blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Parlamentet om den nukleare 

sikkerhed i Den Europæiske Union (KOM(2002)0605), 

 

- der henviser til Euratom-traktatens artikel 203, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C7-0289/2009), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 

fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-

0142/2010), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. mener, at forslaget til Rådets forordning er foreneligt med loftet for underområde 1a i den 

flerårige finansielle ramme for 2007-2013, men påpeger, at den resterende margen i 

underområde 1a for perioden 2011-2013 er meget begrænset; understreger, at 

finansieringen af nye initiativer ikke må gå ud over igangværende programmer eller 

initiativer under underområde 1a; 

 

3. gentager derfor sit krav om, at der forelægges en flerårig strategi for programmet for 

nedlukning af Kozlodyu-kernekraftværket såvel som for de øvrige politiske prioriteringer 

under underområde 1a som led i midtvejsrevisionen af den nuværende flerårige 

finansielle ramme ledsaget af konkrete forslag til justering og revision heraf inden 

udgangen af første halvår 2010 ved anvendelse af alle disponible mekanismer i den 

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1 (IIA af 17. maj 

                                                 
1  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 



 

2006), navnlig de mekanismer, der er omhandlet i punkt 21-23; 

 

4. påpeger, at det årlige beløb til programmet for nedlukning af Kozloduy fastsættes under 

den årlige budgetbehandling, jf. bestemmelserne i punkt 38 i IIA af 17. maj 2006; 

 

5. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

106a i Euratom-traktaten og artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde; 

 

6. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

7. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 

forslag i væsentlig grad; 

 

8. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

 

Ændring  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(1) Bulgarien har givet tilsagn om at lukke 

blok 1 og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-

kernekraftværket inden henholdsvis den 

31. december 2002 og den 31. december 

2006 og om efterfølgende at nedlægge 

disse blokke. EU har erklæret sig villig til 

at fortsætte sin finansielle bistand frem til 

2009 som en videreførelse af den 

førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 

PHARE-programmet, for således at støtte 

Bulgariens indsats for nedlukningen. 

(1) Under tiltrædelsesforhandlingerne i 

2005 indvilgede Bulgarien i at lukke blok 1 

og 2 samt blok 3 og 4 af Kozloduy-

kernekraftværket inden henholdsvis den 

31. december 2002 og den 31. december 

2006 og i efterfølgende at nedlægge disse 

blokke. EU har erklæret sig villig til at 

fortsætte sin finansielle bistand frem til 

2009 som en videreførelse af den 

førtiltrædelsesstøtte, der er ydet under 

PHARE-programmet, for således at støtte 

Bulgariens indsats for nedlukningen. EU 

afgav på daværende tidspunkt tilsagn om, 

at den finansielle bistand ville blive 

betragtet som en del af en generel 

gennemgang af fællesskabsstøtten i 

perioden 2007-2013. 

 

Ændring  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 



Kommissionens forslag Ændring 

(2) I traktaten om Republikken Bulgariens 

og Rumæniens tiltrædelse af Den 

Europæiske Union fra 2005, særlig artikel 

30 i akten om Republikken Bulgariens og 

Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om 

tilpasning af de traktater, som Den 

Europæiske Union bygger på, fastsattes 

med henblik på Bulgariens tilsagn om at 

lukke blok 3 og 4 af Kozloduy-

kernekraftværket et støtteprogram (i det 

følgende benævnt "Kozloduy-

programmet") med et budget på 210 mio. 

EUR for perioden 2007-2009. 

(2) I traktaten om Republikken Bulgariens 

og Rumæniens tiltrædelse af Den 

Europæiske Union fra 2005, særlig artikel 

30 i akten om Republikken Bulgariens og 

Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om 

tilpasning af de traktater, som Den 

Europæiske Union bygger på, fastsattes 

med henblik på Bulgariens tilsagn om at 

lukke blok 3 og 4 af Kozloduy-

kernekraftværket et støtteprogram 

("Kozloduy-programmet") med et budget 

på 210 mio. EUR for perioden 2007-2009. 

Dette program omfatter bistanden til 

dækning af kapacitetsnedgangen som 

følge af lukningen af Kozloduy-

kernekraftværket. 

 

Ændring  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (2a) Principperne om en solidarisk 

reaktion fra Unionens side og lige 

behandling kræver, at der nu såvel som 

tidligere anvendes en upartisk 

fremgangsmåde over for medlemsstater, 

der har brug for finansiel støtte til 

nedlukning af kernekraftværker som 

følge af forpligtelsen til at lukke blokke i 

kernekraftværker, som fastsat i deres 

tiltrædelsestraktater eller i tilknyttede 

protokoller. 

 

Ændring  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(4) Unionen anerkender den indsats og de 

store fremskridt, Bulgarien har gjort i den 

nedlukningsforberedende fase af 

(4) Unionen anerkender den indsats og de 

store fremskridt, Bulgarien har gjort i den 

nedlukningsforberedende fase af 



 

Kozloduy-programmet takket være de 

fællesskabsmidler, der blev stillet til 

rådighed frem til 2009, og behovet for 

yderligere finansiel støtte efter 2009 for at 

fortsætte det igangværende 

demonteringsarbejde. 

Kozloduy-programmet takket være de 

fællesskabsmidler, der blev stillet til 

rådighed frem til 2009, og behovet for 

yderligere finansiel støtte efter 2009 for at 

fortsætte det igangværende 

demonteringsarbejde i overensstemmelse 

med tiltrædelsestraktaten fra 2005, men 

ved anvendelse af de højeste 

sikkerhedsstandarder. 

 

Ændring  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(5) Det er ligeledes vigtigt at anvende 

Kozloduy-kernekraftværkets egne 

ressourcer, da dette er med til at stille den 

nødvendige ekspertise til rådighed og på 

samme tid mindske den tidlige nedluknings 

sociale og økonomiske virkninger, idet 

personalet fra det lukkede kernekraftværk 

fortsat er beskæftiget. Den fortsatte 

finansielle støtte er derfor vigtig med 

henblik på at overholde de krævede 

sikkerhedsstandarder. 

(5) Det er ligeledes vigtigt at anvende 

Kozloduy-kernekraftværkets egne 

ressourcer, da dette er med til at stille den 

nødvendige ekspertise til rådighed, øge 

know-how og færdigheder og på samme 

tid mindske den tidlige nedluknings sociale 

og økonomiske virkninger, idet personalet 

fra det lukkede kernekraftværk fortsat er 

beskæftiget. Den fortsatte finansielle støtte 

er derfor vigtig med henblik på at 

overholde de krævede sikkerheds-, 

sundheds- og miljøstandarder. 

 

Ændring  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 

for finansiel støtte for at komme videre 

med afhjælpningsforanstaltninger i 

energisektoren i lyset af den omfattende 

kapacitetsnedgang, nedlukningen af 

kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 

området. 

(6) Unionen anerkender endvidere behovet 

for og nødvendigheden af finansiel støtte 

for at komme videre i retning af en mere 

energieffektiv økonomi, som vil have 

positiv indvirkning på 

forsyningssikkerheden, på 

elektricitetspriserne samt på mængden af 

drivhusgasemissioner i Bulgarien. 

Eftersom der er behov for større 

fremskridt i Bulgarien, hvad angår 

endelig bortskaffelse af bestrålede 



brændselselementer og højradioaktivt 

affald, og eftersom den endelige 

bortskaffelse af alle radioaktive stoffer 

som følge af nedlukningen af 

atomkraftværket i Kozloduy er en yderst 

vigtig proces, der skal planlægges 

omhyggeligt, bør Unionen bistå den 

bulgarske regering i processen med at 

identificere de definitive 

bortskaffelsesløsninger, om fornødent på 

grundlag af en undersøgelse foretaget af 

den bulgarske regering, hvad angår 

sikker endelig bortskaffelse af alle 

radioaktive stoffer, der er involveret i 

nedlukningen. 

 

Ændring  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6a) Nedgangen i produktionskapaciteten 

som følge af den tidlige lukning af blok 1-

4 i Kozloduy-kernekraftværket har 

medført en betydelig stigning i mængden 

af drivhusgasemissioner, anslået til 15 

TWh i perioden 2011-2013 med en CO2-

ækvivalent på ca. 1,2 Gg/GWh, og har for 

Bulgariens vedkommende resulteret i en 

yderligere emissionsmængde på ca. 18 

000 Gg eller 18 000 kt CO2-ækvivalent, 

hvilket nødvendiggør yderligere CO2-

reduktioner. 

 

Ændring  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6b) Unionen anerkender behovet for at 

afhjælpe virkningen af øgede miljøskader 

og emissioner som følge af 

erstatningskapaciteten, der primært 

stammer fra en øget anvendelse af 



 

brunkulsværker. 

 

Ændring  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (6c) Afhjælpningsforanstaltninger til at 

mindske de socio-økonomiske følger af 

lukningen af blok 1-4 i Kozloduy-

kernekraftværket, såsom 

omskolingsprogrammer for det 

pågældende personale, således at de kan 

anvende deres færdigheder inden for 

andre sektorer, f.eks. industriel forskning 

eller vedvarende energi, kunne 

nødvendiggøre finansiel støtte fra EU. 

 

Ændring  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(7) Derfor bør der på Fællesskabets 

almindelige budget opføres et beløb på 300 

mio. EUR til finansiering af nedlukningen 

af Kozloduy-kernekraftværket i perioden 

2010-2013. 

(7) I erkendelsen af den utilstrækkelige 

tildeling af midler til håndtering af 

nedlukningsaffald og radioaktivt affald på 

baggrund af driftsoverskud bør der på Den 

Europæiske Unions almindelige budget 

opføres et beløb på 300 mio. EUR til 

finansiering af nedlukningen af blok 1-4 af 

Kozloduy-kernekraftværket i perioden 

2010-2013. Af denne sum bør 180 mio. 

EUR bruges til at støtte 

nedlukningsprogrammet, og de resterende 

120 mio. EUR til at finansiere både 

energieffektivitet og 

spareforanstaltninger. 

 

Ændring  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 



Kommissionens forslag Ændring 

 (7a) I lyset af Kommissionens 

forhåndsvurdering af 27. oktober 2009 er 

støttebeløbet på 180 mio. EUR afsat til 

følgende projekter: 1) projektstyring, 

teknisk bistand til gennemførelse af 

nedlukningsprogrammet; 2) aflønning af 

eksperter i Kozloduy-kernekraftværket 

(drift, vedligeholdelse, teknisk bistand, 

projektstyring), som arbejder med 

nedlukningen af blok 1-4; 3) bidrag til 

opførelse af det nationale anlæg til 

behandling af radioaktivt affald, som er 

altafgørende for gennemførelsen af 

nedlukningsprogrammet, især for 

oplagringen af lav- og mellemaktivt affald 

i de første 10 år under gennemførelsen; 4) 

infrastruktur på stedet og behandling af 

demonteret affald (bl.a. ved yderligere 

tildeling af midler til projekter, der 

allerede er i udbudsfasen). Den i projekt 4 

nævnte forbedring af infrastrukturen på 

stedet bør kun omfatte foranstaltninger i 

forbindelse med nedlukningen af blok 1-

4. 

 ________ 

1 SEK(2009)1431. 

 

Ændring  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 

kernekraftværker på EU's almindelige 

budget bør ikke forvride konkurrencen 

mellem elselskaberne på Unionens 

energimarked. Sådanne bevillinger bør 

også anvendes til at finansiere 

foranstaltninger, der kompenserer for 

tabet af produktionskapacitet i 

overensstemmelse med gældende ret. 

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 

kernekraftværker på EU's almindelige 

budget bør ikke forvride konkurrencen 

mellem elselskaberne på Unionens 

energimarked. Sådanne bevillinger bør 

også anvendes til at finansiere 

energieffektivitets- og 

besparelsesforanstaltninger i 

overensstemmelse med gældende ret og 

reglerne for det fælles europæiske 

energimarkeds funktion. 

 



 

Ændring  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(10) Blandt EBRD's opgaver er forvaltning 

af de offentlige midler, der er afsat til 

programmerne for nedlukning af nukleare 

anlæg, og overvågning af den finansielle 

forvaltning af programmerne, således at de 

offentlige midler udnyttes bedst muligt. 

Endvidere gennemfører EBRD de 

budgetmæssige opgaver, som 

Kommissionen overlader til den i henhold 

til finansforordningens artikel 53, stk. 5. 

(10) Blandt EBRD's opgaver er forvaltning 

af de offentlige midler, der er afsat til 

programmerne for nedlukning af de 

kernekraftblokke, som var genstand for 

aftalerne om lukning i forbindelse med 

tiltrædelsen. EBRD følger op på den 

finansielle forvaltning af programmerne, 

således at de offentlige midler udnyttes 

bedst muligt. Endvidere gennemfører 

EBRD de budgetmæssige opgaver, som 

Kommissionen overlader til den i henhold 

til finansforordningens artikel 53, stk. 5. 

 

Ændring  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(11) For at opnå størst mulig effektivitet 

bør nedlukningen af Kozloduy-

kernekraftværket ske under anvendelse af 

den bedste tilgængelige tekniske ekspertise 

og med behørig hensyntagen til arten af og 

de teknologiske specifikationer for de 

blokke, der skal nedlukkes. 

(11) For at opnå størst mulig effektivitet og 

mindske de miljømæssige følger mest 

muligt bør nedlukningen af blok 1-4 i 

Kozloduy-kernekraftværket ske under 

anvendelse af den bedste tilgængelige 

tekniske ekspertise og med behørig 

hensyntagen til arten af og de teknologiske 

specifikationer for de blokke, der skal 

nedlukkes. 

 

Ændring  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (11a) For at sikre adgang til information, 

offentlig deltagelse og åbenhed bør alle 

passende foranstaltninger træffes under 

nedlukningen af Kozloduy-



kernekraftværket for at opfylde de 

forpligtelser, der er fastlagt i 

internationale konventioner, som allerede 

indeholder bestemmelser om de krav, der 

er nødvendige i national, international og 

grænseoverskridende sammenhæng, f.eks. 

konventionen om adgang til oplysninger, 

offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 

samt adgang til klage og domstolsprøvelse 

på miljøområdet (Århuskonventionen af 

25. juni 19981). 

 
________ 

1 EUT L 124, 17.5.2005, s. 1. 

 

Ændring  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(12) Nedlukningen af Kozloduy-

kernekraftværket vil blive gennemført i 

overensstemmelse med gældende 

miljølovgivning, særlig Rådets direktiv 

85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering 

af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet. 

(12) Nedlukningen af blok 1-4 af 

Kozloduy-kernekraftværket vil blive 

gennemført i overensstemmelse med 

Bulgariens nationale lovgivning og 

licensordninger og i overensstemmelse 

med gældende miljølovgivning, særlig 

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 

1985 om vurdering af visse offentlige og 

private projekters indvirkning på miljøet. 

 

Ændring  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (12a) Aktiviteterne i forbindelse med 

nedlukningen af Kozloduy-

kernekraftværket vil blive udført i 

overensstemmelse med det 

grundlæggende mål om at beskytte 

arbejdstagere og befolkningen mod de 

skadelige virkninger af ioniserende 

stråling, som er fastlagt i den eksisterende 

lovgivning, særlig Rådets direktiv 96/29 



 

Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse 

af grundlæggende sikkerhedsnormer til 

beskyttelse af befolkningens og 

arbejdstagernes sundhed mod de farer, 

som er forbundet med ioniserende 

stråling1, hvorved det højeste niveau af 

sikkerhed og beskyttelse for arbejdstagere 

og befolkningens sundhed sikres. 

Afhjælpningsforanstaltningerne i 

energisektoren i form af energieffektivitet 

og vedvarende energiformer bør støttes af 

en konkret bulgarsk national strategi. 

 --------------- 
1 EUT L 159, 29.6.1996, s.1. 

 

Ændring  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (12b) Økonomi- og 

effektivitetsprincipperne for de tildelte 

midler bør sikres ved hjælp af evaluering 

og forvaltningsrevision af de programmer, 

der tidligere har modtaget støtte. 

 

Ændring  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (13a) Artikel 53d, 108a og 165 i Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

af 25. juni 2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers 

almindelige budget1 og artikel 35 og 43 i 

Kommissionens forordning (EF, 

Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 

2002 om gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers 

almindelige budget2 fastsætter de 

betingelser, der skal tages hensyn til ved 



metoden for budgetgennemførelse ved 

fælles forvaltning. 

 ------------ 
1 EUT L 248, 16.9.2002, s.1. 

2 EUT L 357, 31.12.2002, s.1. 

 

Ændring  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 (13b) Projektet med Kozloduy-

kernekraftværket bør tjene som et 

eksempel, og Kommissionen bør 

udarbejde et fuldstændigt og nøjagtigt 

budget for nedlukningen med henblik på 

en analyse af og et overslag over 

udgifterne ved fremtidige nedlukninger af 

kernekraftværker. 

 

Ændring  21 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Denne forordning fastsætter et program 

med detaljerede regler for gennemførelsen 

af Fællesskabets finansielle bidrag til 

nedlukningen af blok 1-4 af Kozloduy-

kernekraftværket i Bulgarien og til 

afhjælpning af konsekvenserne af deres 

nedlukning (i det følgende benævnt 

"Kozloduy-programmet"). 

Denne forordning fastsætter et program 

med detaljerede regler for gennemførelsen 

af Unionens finansielle bidrag til den 

fortsatte proces med nedlukningen af blok 

1-4 af Kozloduy-kernekraftværket i 

Bulgarien og til afhjælpning af 

konsekvenserne, hvad angår miljøet, 

økonomien og forsyningssikkerheden i 

regionen, af deres tidlige nedlukning 

("Kozloduy-programmet"). 

 

Ændring  22 

Forslag til forordning 

Artikel 2 

 



 

Kommissionens forslag Ændring 

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-

programmet ydes med henblik på 

finansiering af foranstaltninger i 

forbindelse med nedlukningen af 

Kozloduy-kernekraftværket, 

foranstaltninger til genopretning af miljøet 

i overensstemmelse med gældende 

fællesskabsret og til modernisering af den 

konventionelle produktionskapacitet som 

erstatning for produktionskapaciteten i de 

fire reaktorer på Kozloduy-

kernekraftværket samt andre 

foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 

beslutningen om at lukke og nedlægge 

dette værk, og som bidrager til den 

nødvendige omstrukturering, genopretning 

af miljøet og modernisering af Bulgariens 

energiproduktion, -transmission og -

distribution og til at øge 

forsyningssikkerheden og forbedre 

energieffektiviteten i Bulgarien. 

Unionens bidrag til Kozloduy-programmet 

ydes med det primære formål at 

finansiere foranstaltninger i forbindelse 

med nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-

kernekraftværket. Der tages endvidere 

sigte på foranstaltninger til genopretning af 

miljøet i overensstemmelse med gældende 

fællesskabsret og til modernisering af 

produktionskapaciteten som erstatning for 

produktionskapaciteten i de fire reaktorer 

på Kozloduy-kernekraftværket samt andre 

foranstaltninger, der ligger i forlængelse af 

beslutningen om at lukke og nedlægge 

disse blokke, og som bidrager til den 

nødvendige omstrukturering, genopretning 

af miljøet og modernisering og styrkelse af 

Bulgariens energiproduktion, -transmission 

og -distribution og til at øge 

forsyningssikkerheden og sikre en højere 

standard for forsyning, energieffektivitet 

og brug af vedvarende energi i Bulgarien, 

samtidig med, at man sikrer 

energibesparende foranstaltninger og 

fremmer vedvarende energikilder. Der 

kan også stilles finansiel støtte til 

rådighed til afhjælpning af den socio-

økonomiske overgang i de pågældende 

samfund, f.eks. gennem udvikling af nye 

bæredygtige arbejdspladser og industrier. 

 

Ændring  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Det finansielle referencebeløb, der er 

nødvendigt for gennemførelse af 

Kozloduy-programmet i perioden fra den 

1. januar 2010 til den 31. december 2013, 

er på 300 mio. EUR. 

1. Det finansielle referencebeløb, der i 

henhold til punkt 38 i IIA af 17. maj 2006 

er nødvendigt for gennemførelse af 

Kozloduy-programmet i perioden fra den 

1. januar 2010 til den 31. december 2013, 

er på 300 mio. euro. 

 

Ændring  24 



Forslag til forordning 

Artikel 3 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. De årlige bevillinger godkendes af 

budgetmyndigheden inden for rammerne af 

de finansielle overslag. 

2. De årlige bevillinger godkendes af 

budgetmyndigheden inden for rammerne af 

de finansielle overslag og i 

overensstemmelse med kravene til 

nedlukningen. 

 

Ændring  25 

Forslag til forordning 

Artikel 3 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 

kan revideres i perioden fra den 1. januar 

2010 til den 31. december 2013 i takt med 

gennemførelsen af programmet, således at 

det sikres, at programmeringen og 

tildelingen af ressourcer virkelig baseres på 

det faktiske betalingsbehov og 

absorptionsevnen. 

3. Bevillingerne til Kozloduy-programmet 

revideres hvert år i perioden fra den 1. 

januar 2010 til den 31. december 2013 i 

takt med gennemførelsen af programmet 

og for at tage højde for de langsigtede 

indvirkninger på og konsekvenser for 

miljøet, økonomien og 

forsyningssikkerheden, som den tidlige 

lukning af blok 1-4 i Kozloduy-

kernekraftværket har, således at det sikres, 

at programmeringen og tildelingen af 

ressourcer virkelig baseres på det faktiske 

betalingsbehov og absorptionsevnen. 

 

Ændring  26 

Forslag til forordning 

Artikel 5 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Foranstaltningerne under Kozloduy-

programmet vedtages i henhold til artikel 

8, stk. 2. 

2. Foranstaltningerne under Kozloduy-

programmet vedtages i henhold til artikel 

8, stk. 2. De overholder EU's regler om 

offentlige kontrakter.  

 

Ændring  27 

Forslag til forordning 



 

Artikel 6 - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

1. Kommissionen kan enten direkte ved 

hjælp af en af sine medarbejdere eller via 

et kvalificeret eksternt organ efter eget valg 

foretage en kontrol af anvendelsen af 

støtten. Kontrollen kan foretages i hele 

løbetiden for den mellem Fællesskabet og 

EBRD indgåede aftale om tildeling af 

fællesskabsmidler til den internationale 

fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-

kernekraftværket i en periode på fem år fra 

datoen for udbetaling af sidste rate af 

støtten. Resultaterne af disse kontroller kan 

føre til, at Kommissionen træffer 

beslutning om tilbagesøgning. 

1. Kommissionen overvåger og kan enten 

direkte ved hjælp af en af sine 

medarbejdere eller via et kvalificeret 

eksternt organ efter eget valg foretage en 

kontrol af anvendelsen af støtten. 

Kontrollen kan foretages i hele løbetiden 

for den mellem Fællesskabet og EBRD 

indgåede aftale om tildeling af 

fællesskabsmidler til den internationale 

fond for støtte til nedlukning af Kozloduy-

kernekraftværket, i henhold til Den 

Internationale Atomenergiorganisation 

og Det Internationale Energiagenturs 

regler, i en periode på fem år fra datoen for 

udbetaling af sidste rate af støtten. 

Resultaterne af disse kontroller kan føre til, 

at Kommissionen træffer beslutning om 

tilbagesøgning. Finansieringen af 

sådanne kontroller og enhver anden 

vurdering ligger uden for budgetrammen 

for bistand til nedlukning. 

 

Ændring  28 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. Kommissionens personale og eksterne 

personer, der har fået mandat fra 

Kommissionen, skal i det omfang, der er 

nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 

have adgang til modtagerens kontorlokaler 

og til alle nødvendige oplysninger, også i 

elektronisk form. 

2. Kommissionens personale og eksterne 

personer, der har fået mandat fra 

Kommissionen, skal i det omfang, der er 

nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 

have adgang til modtagerens kontorlokaler 

og til alle nødvendige oplysninger, også i 

elektronisk form. Kontrollerne omfatter 

også en undersøgelse af situationen i 

forbindelse med udstedelsen af 

nedlukningsgodkendelser. 

 

Ændring  29 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 



 

Kommissionens forslag Ændring 

Revisionsretten har samme rettigheder, 

herunder adgangsrettigheder, som 

Kommissionen. 

Revisionsretten og Europa-Parlamentet 

har samme rettigheder, herunder 

adgangsrettigheder, som Kommissionen. 

 

Ændring  30 

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Kommissionen forestår gennemførelsen af 

denne forordning og aflægger regelmæssigt 

beretning herom for Europa-Parlamentet 

og Rådet. Kommissionen foretager en 

midtvejsevaluering i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 3. 

Kommissionen forestår gennemførelsen af 

denne forordning og aflægger regelmæssigt 

beretning herom for Europa-Parlamentet 

og Rådet om anvendelsen af midler og de 

gennemførte aktiviteter. Kommissionen 

foretager en midtvejsevaluering og en 

efterfølgende evaluering i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og 

aflægger beretning om begge for Europa-

Parlamentet. 

 Den efterfølgende evaluering skal 

indeholde et fuldstændigt og nøjagtigt 

budget over udgifterne ved nedlukningen 

af et kernekraftværk, således at de 

fremtidige nedlukningsudgifter kan 

planlægges. Den skal også omfatte en 

analyse af de økonomiske, sociale og 

miljømæssige udgifter med vægten lagt på 

følgerne af den frigjorte reststråling og 

følgerne for forsyningssikkerheden. 

 

Ændring  31 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

 Artikel 7a 

 Kommissionen foretager en vurdering af 

overensstemmelsen med internationale 

standarder, der mindst skal omfatte 

områderne regnskab, revision, intern 



 

kontrol og procedurer for indgåelse af 

indkøbsaftaler i henhold til EBRD, inden 

den undertegner aftalen om bidrag. 

 

 


