
P7_TA(2010)0188 

A bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével 

kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás (Kozloduj-program) * 

Az Európai Parlament 2010. május 20-i jogalkotási állásfoglalása a bulgáriai Kozloduj 

atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatásról 

(Kozloduj-program) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0581 – C7-

0289/2009 – 2009/0172(NLE)) 

 

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0581), 

– tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az 

Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak a Kozloduj 

atomerőmű 1–4. blokkjáról szóló 30. cikkére, 

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Nukleáris biztonság az 

Európai Unióban” című bizottsági közleményre (COM(2002)0605), 

– tekintettel az Euratom-Szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács 

konzultált a Parlamenttel (C7–0289/2009), 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 

Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottság véleményére (A7-0142/2010), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

2. úgy véli, hogy a tanácsi rendeletre irányuló javaslat összeegyeztethető a 2007–2013-as 

többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határával, de az 1a. alfejezetben 

megmaradó tartalék nagyon korlátozott; hangsúlyozza, hogy az új tevékenységek 

finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó, már létező 

programokat vagy kezdeményezéseket; 

3. ezért megismétli arra irányuló kérését, hogy a többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálatának keretében készüljön a kozloduji leszerelési programra, valamint az 

1a. alfejezetbe tartozó egyéb politikai prioritásokra vonatkozó többéves stratégia, 

kiegészítve a többéves pénzügyi keretnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 

hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi 

megállapodás1, különösen annak 21–23. pontja alapján rendelkezésre álló valamennyi 

mechanizmus segítségével, 2010 első félévének vége előtt történő kiigazítására és 

felülvizsgálatára vonatkozó konkrét javaslatokkal; 

                                                 
1  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 



 

4. hangsúlyozza, hogy a kozloduji leszerelési programra biztosított éves összegről az 

éves költségvetési eljárás során határoznak a 2006. május 17-i intézményközi 

megállapodás 38. pontjának rendelkezéseivel összhangban; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Euratom-

Szerződés 106a. cikkének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. 

cikkének (2) bekezdése értelmében; 

6. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott 

szövegtől el kíván térni; 

7. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 

lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bulgária kötelezettséget vállalt arra, 

hogy 2002. december 31-ig, illetve 2006. 

december 31-ig leállítja a kozloduji 

atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 

blokkját, valamint ezt követően leszereli 

ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 

kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 

2009-ig további pénzügyi támogatást 

folyósít a Phare program alapján nyújtott 

előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 

támogatva Bulgáriának az atomerőmű 

leszerelésére irányuló erőfeszítéseit. 

(1) 2005-ben, a csatlakozási tárgyalások 

során Bulgária beleegyezett abba, hogy 

2002. december 31-ig, illetve 2006. 

december 31-ig leállítja a kozloduji 

atomerőmű 1. és 2., illetve 3. és 4. 

blokkját, valamint ezt követően leszereli 

ezeket a blokkokat. Az Európai Unió 

kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy 

2009-ig további pénzügyi támogatást 

folyósít a Phare program alapján nyújtott 

előcsatlakozási támogatás folytatásaként, 

támogatva Bulgáriának az atomerőmű 

leszerelésére irányuló erőfeszítéseit. Az 

Európai Unió akkor arról is biztosított, 

hogy a pénzügyi támogatást figyelembe 

veszik a 2007–2013-as időszakra szóló 

közösségi támogatás általános 

felülvizsgálata részeként. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bolgár Köztársaságnak és 

Romániának az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásáról szóló 2005. évi szerződés, 

és különösen a Bolgár Köztársaság és 

Románia csatlakozásának feltételeiről, 

valamint az Európai Unió alapját képező 

szerződések kiigazításáról szóló okmány 

30. cikke Bulgáriának a kozloduji 

atomerőmű 3. és 4. blokkjának leállítása 

vonatkozásában tett 

kötelezettségvállalására való tekintettel 

támogatási programot hozott létre (a 

továbbiakban: a Kozloduj-program), amely 

210 millió EUR költségvetéssel 

rendelkezik a 2007–2009-es időszakban. 

(2) A Bolgár Köztársaságnak és 

Romániának az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásáról szóló 2005. évi szerződés, 

és különösen a Bolgár Köztársaság és 

Románia csatlakozásának feltételeiről, 

valamint az Európai Unió alapját képező 

szerződések kiigazításáról szóló okmány 

30. cikke Bulgáriának a kozloduji 

atomerőmű 3. és 4. blokkjának leállítása 

vonatkozásában tett 

kötelezettségvállalására való tekintettel 

támogatási programot hozott létre (a 

továbbiakban: a Kozloduj-program), amely 

210 millió EUR költségvetéssel 

rendelkezik a 2007–2009-es időszakban. 

Ez a program magában foglalja a 

kozloduji atomerőmű leállításából adódó 

kapacitáskiesésre nyújtott támogatást is. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az uniós szolidaritás és az egyenlő 

bánásmód elve megkívánja, hogy az 

eddigiekhez hasonlóan ezúttal is 

méltányosan járjanak el azon 

tagállamokkal szemben, amelyek 

támogatásra szorulnak atomerőműveik 

leszereléséhez, miután a csatlakozási 

szerződésükben vagy annak 

jegyzőkönyvében foglaltaknak 

megfelelően vállalták, hogy 

atomerőműveket zárnak be. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió elismeri a Bulgária által tett (4) Az Unió elismeri a Bulgária által tett 



 

erőfeszítéseket és megállapítja, hogy az 

ország megfelelő haladást ért el a 2009-ig 

rendelkezésre álló közösségi alapok 

felhasználása terén a Kozloduj-program 

leszerelést előkészítő szakaszában, 

valamint elismeri, hogy 2009-et követően 

további pénzügyi támogatásra van szükség 

a tényleges leszerelési műveletek folytatása 

érdekében. 

erőfeszítéseket és megállapítja, hogy az 

ország megfelelő haladást ért el a 2009-ig 

rendelkezésre álló közösségi alapok 

felhasználása terén a Kozloduj-program 

leszerelést előkészítő szakaszában, 

valamint elismeri, hogy 2009-et követően 

további pénzügyi támogatásra van szükség 

a 2005. évi csatlakozási szerződéssel 

összhangban a tényleges leszerelési 

műveletek folytatása érdekében, miközben 

a legmagasabb szintű biztonsági 

előírásokat kell alkalmazni. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ugyanilyen fontos, hogy a kozloduji 

atomerőmű saját erőforrásait használják 

fel, mivel így rendelkezésre fog állni a 

szükséges szakértelem, ugyanakkor 

enyhébbek lesznek az előrehozott leállítás 

társadalmi és gazdasági következményei 

amiatt, hogy a bezárt atomerőmű 

személyzetét megszakítás nélkül 

foglalkoztatják. A szükséges biztonsági 

színvonal fenntartásához ezért fontos a 

folytatólagos pénzügyi támogatás. 

(5) Ugyanilyen fontos, hogy a kozloduji 

atomerőmű saját erőforrásait használják 

fel, mivel így rendelkezésre fog állni a 

szükséges szakértelem, gyarapodni fog a 

know-how és a készségek, ugyanakkor 

enyhébbek lesznek az előrehozott leállítás 

társadalmi és gazdasági következményei 

amiatt, hogy a bezárt atomerőmű 

személyzetét megszakítás nélkül 

foglalkoztatják. A szükséges biztonsági, 

egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások fenntartásához ezért fontos a 

folytatólagos pénzügyi támogatás. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 

támogatásra az energiaágazat enyhítő 

intézkedéseinek továbbvitele érdekében is 

szükség van, tekintve az atomerőmű 

blokkjainak leállítása miatti 

kapacitáskiesés mértékét, valamint a régió 

(6) Az Unió elismeri, hogy a pénzügyi 

támogatásra az energiahatékonyabb 

gazdaság irányába történő fejlődés 
érdekében is szükség van, tekintve hogy az 

pozitívan hatna az ellátásbiztonságra, a 

villamos energia árára és az 



ellátásbiztonságára gyakorolt hatást. üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

mennyiségére Bulgáriában. Mivel 

Bulgáriában további előrelépés szükséges 

a kiégett fűtőelemek és erősen sugárzó 

radioaktív hulladékok végleges 

elhelyezése vonatkozásában, és mivel a 

kozloduji erőmű bezárásának 

eredményeképpen elhelyezendő 

valamennyi radioaktív hulladék végleges 

elhelyezése fontos folyamat, amelyet 

körültekintően kell megszervezni, az 

Uniónak segítenie kell a bolgár kormányt 

a végleges elhelyezési megoldások 

megtalálásában, szükség esetén a bolgár 

kormány által készített, a leszerelés során 

keletkező valamennyi radioaktív anyag 

biztonságos végleges elhelyezéséről szóló 

tanulmány alapján. 
 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(6a) A kozloduji atomerőmű 1–4-es 

blokkjainak idő előtti leállításából 

következő termelésikapacitás-csökkenés – 

melynek becsült mértéke a 2011–2013-as 

időszakra 15 TWh, 1,2 Gg/GWh CO2- 

egyenértékkel– az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának jelentős 

emelkedéséhez vezetett, és Bulgária 

számára mintegy 18 000 Gg vagy 18 000 

kt CO2-egyenérték-növekedést 

eredményezett, szükségessé téve a CO2-

kibocsátás további csökkentését. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(6b) Az Unió elismeri, hogy mérsékelni 



 

kell azoknak a megnövekedett környezeti 

károknak és kibocsátásoknak a hatását, 

amelyek annak következményei, hogy 

helyettesítő kapacitásként főként 

ligniterőműveket vesznek fokozottabban 

igénybe. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 c preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A kozloduji atomerőmű 1–4. 

blokkjainak bezárásából eredő társadalmi 

és gazdasági hatások csökkentésére 

irányuló enyhítő intézkedésekhez, mint 

például az érintett személyzet átképzésére 

és szakértelmének más ágazatokban – 

például az ipari kutatás vagy a megújuló 

energiák területén – történő 

hasznosítására irányuló programokhoz 

uniós pénzügyi támogatásra lehet szükség. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Következésképpen az Európai Unió 

általános költségvetéséből 300 millió EUR-

t kell rendelkezésre bocsátani a kozloduji 

atomerőmű leszerelésének 

finanszírozásához a 2010–2013-as 

időszakban. 

(7) Elismerve, hogy az üzemi nyereségből 

nem történt meg a szükséges leszerelés és 

a radioaktív hulladékok kezelése, az 
Európai Unió általános költségvetéséből 

300 millió EUR-t kell rendelkezésre 

bocsátani a kozloduji atomerőmű 1–4. 

blokkja leszerelésének finanszírozásához a 

2010–2013-as időszakban. Ebből az 

összegből 180 millió EUR-t a leszerelési 

program támogatására, a fennmaradó 

120 millió EUR-t az energiahatékonysági 

és energiatakarékossági intézkedésekre 

kell fordítani. 

 



Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A Bizottság 2009. október 27-i 

előzetes értékelése1 alapján a forrásokból 

180 millió eurót irányoztak elő az alábbi 

projektek támogatására: 1) 

projektirányítás, technikai segítség a 

leszerelési program végrehajtásának 

támogatásához; 2) a kozloduji atomerőmű 

715 szakértője fizetésének biztosítása, akik 

a 1–4. blokk leszerelésén dolgoznak 

(működtetés, karbantartás, technikai 

támogatás, projektmenedzsment); 3) 

hozzájárulás a radioaktív hulladékok 

végleges elhelyezését szolgáló nemzeti 

létesítmény felépítéséhez, amely alapvető 

fontosságú a leszerelési program 

végrehajtása szempontjából, különösen a 

kis és közepes radioaktivitású 

hulladékoknak a végrehajtás első 10 

évében való elhelyezését illetően; 4) 

helyszíni infrastruktúra és a lebontott 

hulladék kezelése, beleértve a már a 

pályázati eljárás szakaszában tartó 

projekteknek nyújtandó kiegészítő 

juttatásokat is. A 4. projektben említett 

helyszíni infrastruktúrafejlesztés csak az 

1–4. blokk leszerelésére vonatkozó 

intézkedéseket tartalmazhat. 

 ________ 

1 SEC (2009) 1431. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Unió általános 

költségvetésének leszerelésre elkülönített 

előirányzatai nem vezethetnek a verseny 

torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 

(8) Az Európai Unió általános 

költségvetésének leszerelésre elkülönített 

előirányzatai nem vezethetnek a verseny 

torzulásához a villamosenergia-szolgáltató 



 

vállalkozások vonatkozásában az Unió 

energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 

összhangban ezeket az előirányzatokat kell 

felhasználni a kieső termelési 

kapacitásokat kompenzáló intézkedések 

finanszírozására is. 

vállalkozások vonatkozásában az Unió 

energiapiacán. A közösségi vívmányokkal 

és az európai közös energiapiac működési 

szabályaival összhangban ezeket az 

előirányzatokat kell felhasználni az 

energiahatékonysági és -megtakarítási 
intézkedések finanszírozására is. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az EBRD feladatai közé tartozik az 

atomerőművek leszerelésére irányuló 

programoknak juttatott közpénzek 

kezelése, valamint e programok pénzügyi 

irányításának felügyelete a közpénzek 

felhasználásának optimalizálása érdekében. 

Az EBRD ezenfelül ellátja mindazokat a 

költségvetési feladatokat, melyeket a 

Bizottság a költségvetési rendelet 53d. 

cikkének rendelkezéseivel összhangban 

ráruház. 

(10) Az EBRD feladatai közé tartozik azon 

atomerőműblokkok leszerelésére irányuló 

programoknak juttatott közpénzek 

kezelése, amelyeknek leállításáról a 

csatlakozási tárgyalások során 

megállapodtak. Az EBRD felügyeli e 

programok pénzügyi irányítását a 

közpénzek felhasználásának optimalizálása 

érdekében. Az EBRD emellett ellátja 

mindazokat a költségvetési feladatokat, 

melyeket a Bizottság a költségvetési 

rendelet 53d. cikkének rendelkezéseivel 

összhangban ráruház. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság 

érdekében az elérhető legjobb műszaki 

szakértői hátteret kell igénybe venni a 

kozloduji atomerőmű leszereléséhez, kellő 

figyelmet fordítva a leállítandó blokkok 

természetére és technológiai jellemzőire. 

(11) A lehető legnagyobb hatékonyság és 

az esetleges környezeti következmények 

lehető legkisebbre való csökkentése 
érdekében az elérhető legjobb műszaki 

szakértői hátteret kell igénybe venni a 

kozloduji atomerőmű 1–4. blokkájnak 

leszereléséhez, kellő figyelmet fordítva a 

leállítandó blokkok természetére és 

technológiai jellemzőire. 

 

Módosítás  15 



Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
(11a) Az információkhoz való hozzáférés, 

a nyilvánosság részvétele és az 

átláthatóság érdekében a kozloduji 

atomerőmű leszerelése során minden 

megfelelő intézkedést meg kell tenni azon 

nemzetközi egyezményekben megállapított 

kötelezettségek teljesítésére, amelyek már 

előírják a nemzeti, nemzetközi és 

határokon átnyúló összefüggésben a 

szükséges követelményeket, mint amilyen 

a környezeti ügyekben az információhoz 

való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és 

az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló, 1998. június 25-i 

Aarhusi Egyezmény1. 

 
________ 

1 HL L 124., 2005.5.17., 1. o. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az kozloduji atomerőmű leszerelését a 

környezetvédelem terén hatályos 

jogszabályokkal és különösen az egyes 

köz- és magánprojektek környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 

1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 

irányelvvel összhangban kell 

megvalósítani. 

(12) A kozloduji atomerőmű 1–4. 

blokkjának leszerelését a bolgár nemzeti 

jog rendelkezéseivel, engedélyezési 

szabályaival és a környezetvédelem terén 

hatályos jogszabályokkal és különösen az 

egyes köz- és magánprojektek környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 

1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi 

irányelvvel összhangban kell 

megvalósítani. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 



 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A kozloduji atomerőmű leszerelését 

azon alapvető célkitűzésnek megfelelően 

kell elvégezni, mely szerint a 

munkavállalókat és a lakosságot meg kell 

védeni az ionizáló sugárzás káros 

hatásaitól, a jelenlegi szabályozásnak, 

főleg a munkavállalók és a lakosság 

egészségének az ionizáló sugárzásból 

származó veszélyekkel szembeni védelmét 

szolgáló alapvető biztonsági előírások 

megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 

96/29/Euratom tanácsi irányelvnek1 

megfelelően, ezáltal biztosítva a 

legnagyobb mértékben a munkavállalók 

és a lakosság biztonságát és egészségének 

védelmét. Az energiaszektorban az 

energiahatékonyságon és megújuló 

energiaforrásokon alapuló hatásmérséklő 

intézkedéseket egyedi bolgár nemzeti 

stratégiával kell támogatni. 
 --------------- 

1 HL L 159., 1996.6.29., 1. o. 
 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A gazdaságosság, valamint a kiutalt 

források hatékony és eredményes 

felhasználásának elvét a korábban 

finanszírozott programok értékelésén és 

eredményeik ellenőrzésén keresztül kell 

biztosítani. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Azon feltételeket, melyeket a 
költségvetés végrehajtásának közös 



irányítása tekintetében figyelembe kell 
venni, az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet1 53d., 108a. és 165. cikke, 
valamint az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet2 35. és 43. cikke 
állapítja meg. 

 ------------ 
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 
2 HL L 357., 2002.12.31., 1. o. 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A Kozloduj programnak példaként 

kell szolgálnia, és a Bizottságnak az 

atomerőművek jövőbeli leszerelésével járó 

költségek elemzése és előrejelzése céljából 

el kell készítenie a leszerelés teljes és 

részletes költségvetését. 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet létrehozza a kozloduji 

atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 

és a leállítás bulgáriai következményeinek 

kezelésére irányuló közösségi pénzügyi 

hozzájárulás végrehajtásának részletes 

szabályait rögzítő programot (a 

továbbiakban: Kozloduj-program). 

E rendelet létrehozza a kozloduji 

atomerőmű 1–4-es blokkja leszerelésének 

további folyamatához és az előrehozott 

leállítás bulgáriai, a környezetvédelmet, a 

gazdaságot és a régió ellátásbiztonságát 

érintő következményeinek kezelésére 

irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulás 

végrehajtásának részletes szabályait rögzítő 

programot (a továbbiakban: Kozloduj-



 

program). 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 

hozzájárulás a következők pénzügyi 

támogatására terjed ki: a kozloduji 

atomerőmű leszereléséhez kapcsolódó 

intézkedések, a közösségi vívmányokkal 

összhangban álló környezeti rehabilitációt 

célzó intézkedések és a kozloduji 

atomerőmű négy reaktora által biztosított 

termelési kapacitás helyettesítéséhez 

szükséges hagyományos villamosenergia-

termelési kapacitások modernizációját 

célzó intézkedések, valamint egyéb, az 

erőmű leállításáról és leszereléséről szóló 

határozat következményeként meghozandó 

intézkedések, amelyek hozzájárulnak a 

szükséges szerkezetátalakításhoz, 

környezeti rehabilitációhoz, és az 

energiatermelési, -szállítási és -elosztási 

ágazatok modernizációjához, valamint az 

energiaellátás biztonságának 

megerősítéséhez és az energiahatékonyság 

javításához Bulgáriában. 

A Kozloduj-programnak nyújtott közösségi 

hozzájárulás elsődleges célja a kozloduji 

atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséhez 

kapcsolódó intézkedések pénzügyi 

támogatása. Másfelől céljai még a 

közösségi vívmányokkal összhangban álló 

környezeti rehabilitációt célzó 

intézkedések és a kozloduji atomerőmű 

négy reaktora által biztosított termelési 

kapacitás helyettesítéséhez szükséges 

villamosenergia-termelési kapacitások 

modernizációját célzó intézkedések, 

valamint egyéb, az erőmű említett 

blokkjainak leállításáról és leszereléséről 

szóló határozat következményeként 

meghozandó intézkedések, amelyek 

hozzájárulnak a szükséges 

szerkezetátalakításhoz, környezeti 

rehabilitációhoz, és az energiatermelési, -

szállítási és -elosztási ágazatok 

modernizációjához és megerősítéséhez, 

valamint az energiaellátás biztonságának 

megerősítéséhez és magasabb 

színvonalához, az energiahatékonyság 

javításához és a megújuló energiák 

fokozottabb használatához Bulgáriában az 

energiatakarékosság és a megújuló 

energiák igénybe vételének ösztönzése 

mellett. Pénzügyi támogatás nyújtható az 

érintett közösségekben a társadalmi és 

gazdasági átmenet enyhítéséhez is, 

például új fenntartható munkahelyek és 

iparágak létrehozása révén. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 



A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Kozloduj-program végrehajtásához 

szükséges pénzügyi referenciaösszeg a 

2010. január 1-jétől 2013. december 31-ig 

tartó időszakra 300 millió EUR. 

(1) A Kozloduj-program végrehajtásához 

szükséges – a 2006. május 17-i 

intézményközi megállapodás 38. pontja 

szerinti – pénzügyi referenciaösszeg a 

2010. január 1-jétől 2013. december 31-ig 

tartó időszakra 300 millió EUR. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 

hatóság a pénzügyi keret határain belül 

engedélyezi. 

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 

hatóság a pénzügyi keret határain belül és a 

leszerelési folyamat követelményeinek 

megfelelően engedélyezi. 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 

31. közötti időszak folyamán lehetőség van 

a Kozloduj-programnak nyújtott 

támogatási előirányzatok összegének 

korrekciójára, figyelemmel a program 

végrehajtásában tapasztalt előrehaladásra 

és annak biztosítása érdekében, hogy a 

források programozása és elosztása a 

tényleges fizetési szükségleteken és 

felvevőképességen alapuljon. 

(3) A 2010. január 1. és 2013. december 

31. közötti időszak folyamán a Kozloduj-

programnak nyújtott támogatási 

előirányzatok összegét felül kell vizsgálni, 

figyelemmel a program végrehajtásában 

tapasztalt előrehaladásra, valamint a 

kozloduji atomerőmű 1–4. blokkjai 

előrehozott leállításának a 

környezetvédelemre, a gazdaságra és a 

régió ellátásbiztonságára gyakorolt hosszú 

távú hatására és következményeire, és 
annak biztosítása érdekében, hogy a 

források programozása és elosztása a 

tényleges fizetési szükségleteken és 

felvevőképességen alapuljon. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 



 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Kozloduj-program keretében hozott 

intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően kell jóváhagyni. 

(2) A Kozloduj-program keretében hozott 

intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően kell jóváhagyni. Az 

intézkedéseknek meg kell felelniük a 

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó uniós 

szabályoknak.  

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottságnak joga van akár 

közvetlenül saját alkalmazottai útján, akár 

bármely általa kiválasztott, erre 

szakosodott külső szervezet útján pénzügyi 

ellenőrzést folytatni a támogatás 

felhasználásával kapcsolatosan. E pénzügyi 

ellenőrzésekre a Közösség és az EBRD 

közötti, a Kozloduj Nemzetközi 

Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 

közösségi támogatásról szóló megállapodás 

teljes időtartama alatt, valamint a 

támogatás utolsó részletének kifizetését 

követő öt éven belül kerülhet sor. Az 

ellenőrzések eredménye alapján a 

Bizottság adott esetben a támogatás 

visszatérítéséről határozhat. 

(1) A Bizottságnak nyomon kell követnie a 

támogatást és joga van akár közvetlenül 

saját alkalmazottai útján, akár bármely 

általa kiválasztott, erre szakosodott külső 

szervezet útján pénzügyi ellenőrzést 

folytatni a támogatás felhasználásával 

kapcsolatosan. E pénzügyi ellenőrzésekre a 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a 

Nemzetközi Energiaügynökség 

szabályaival összhangban a Közösség és 

az EBRD közötti, a Kozloduj Nemzetközi 

Leszerelési Támogatási Alapnak nyújtott 

közösségi támogatásról szóló megállapodás 

teljes időtartama alatt, valamint a 

támogatás utolsó részletének kifizetését 

követő öt éven belül kerülhet sor. Az 

ellenőrzések eredménye alapján a 

Bizottság adott esetben a támogatás 

visszatérítéséről határozhat. Ezen 

ellenőrzések és más értékelések 

finanszírozása nem tartozik a leszerelésre 

nyújtott támogatás költségvetésének 

hatálya alá. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 



(2) A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 

által megbízott külső személyek számára 

megfelelő hozzáférést kell biztosítani 

különösen a kedvezményezett irodáihoz, 

valamint a pénzügyi ellenőrzés 

végrehajtásához szükséges valamennyi 

információhoz, beleértve az elektronikus 

formában tárolt adatokat is. 

(2) A Bizottság tagjai valamint a Bizottság 

által megbízott külső személyek számára 

megfelelő hozzáférést kell biztosítani 

különösen a kedvezményezett irodáihoz, 

valamint a pénzügyi ellenőrzés 

végrehajtásához szükséges valamennyi 

információhoz, beleértve az elektronikus 

formában tárolt adatokat is. Az 

ellenőrzések kiterjednek a leszerelésre 

vonatkozó engedélyek kiadása terén elért 

előrehaladás vizsgálatára is. 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Számvevőszék ugyanazokkal a jogokkal 

rendelkezik, mint a Bizottság, különösen a 

hozzáférés tekintetében. 

A Számvevőszék és az Európai Parlament 

ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint 

a Bizottság, különösen a hozzáférés 

tekintetében. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság gondoskodik e rendelet 

végrehajtásáról, amelyről rendszeresen 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. A Bizottság a 3. cikk (3) 

bekezdésével összhangban elvégzi a 

program félidős értékelését. 

A Bizottság gondoskodik e rendelet 

végrehajtásáról, amelyről rendszeresen 

jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak a források 

felhasználásáról és az elvégzett 

feladatokról. A Bizottság a 3. cikk (3) 

bekezdésével összhangban elvégzi a 

program félidős és utólagos értékelését, és 

ezekről jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek. 

 Az utólagos értékelés tartalmazza egy 

atomerőmű leszerelésének teljes és 

részletes költségvetését, hogy tervezni 

lehessen a jövőbeli leszerelési költségeket. 

Elemzi a gazdasági, társadalmi és 

környezeti költségeket is, a fennmaradó 

szabad sugárzás hatására és az 



 

ellátásbiztonságot érintő 

következményekre összpontosítva. 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 A Bizottság a hozzájárulási megállapodás 

aláírását megelőzően megfelelőségi 

értékelést végez legalább az EBRD 

nemzetközileg elfogadott számviteli, 

ellenőrzési, belső ellenőrzési és beszerzési 

előírásaival összhangban. 

 

 

 


