
P7_TA(2010)0188 

Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de 

eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije ("Het 

Kozloduy-programma") * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2010 over het voorstel voor 

een verordening van de Raad betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de 

ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in 

Bulgarije  "Het Kozloduy-programma" (COM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 

2009/0172(NLE)) 

 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0581), 

– gelet op artikel 30 van de Akte betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en 

Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, met 

betrekking tot de reactoren 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over 

"Nucleaire veiligheid in de Europese Unie" (COM(2002)0605), 

– gelet op artikel 203 van het Euratom-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 

Raad is geraadpleegd (C7-0289/2009), 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 

Begrotingscommissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A7-0142/2010), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. beschouwt het voorstel voor een verordening van de Raad verenigbaar met het plafond voor 

subrubriek 1a van het meerjarig financieel kader voor 2007-2013, maar vindt de marge die 

in subrubriek 1a voor de periode 2011-2013 overblijft zeer klein; onderstreept dat de 

financiering van nieuwe activiteiten niet ten koste mag gaan van bestaande programma's en 

initiatieven onder subrubriek 1a; 

3. herhaalt derhalve zijn oproep betreffende de presentatie van een meerjarenstrategie voor het 

programma voor de ontmanteling van Kozloduy, alsook voor andere beleidsprioriteiten 

onder subrubriek 1a, in de context van de tussentijdse evaluatie van het bestaande meerjarig 

financieel kader, in combinatie met concrete voorstellen voor de aanpassing en herziening 

daarvan vóór het eind van het eerste semester van 2010 op basis van de mechanismen die 

beschikbaar zijn krachtens het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een 



 

goed financieel beheer1 (IIA van 17 mei 2006), met name de punten 21 tot en met 23; 

4. onderstreept dat het jaarlijkse bedrag voor het programma voor de ontmanteling van 

Kozloduy wordt vastgesteld in de jaarlijkse begrotingsprocedure, overeenkomstig de 

bepalingen van punt 38 van het IIA van 17 mei 2006; 

5. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 106 bis van het Euratom-Verdrag en 

artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

dienovereenkomstig te wijzigen; 

6. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

7. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

8. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 



Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bulgarije heeft zichzelf ertoe 

verbonden de eenheden 1 en 2 en de 

eenheden 3 en 4 van de kerncentrale van 

Kozloduy tegen respectievelijk 

31 december 2002 en 31 december 2006 te 

sluiten en deze eenheden vervolgens te 

ontmantelen. De Europese Unie heeft zich 

bereid verklaard daartoe financiële bijstand 

te verlenen tot 2009 als verlenging van de 

pretoetredingssteun in het kader van het 

Phare-programma ter ondersteuning van de 

ontmantelingsinspanning van Bulgarije. 

(1) Gedurende de 

toetredingsonderhandelingen in 2005 

stemde Bulgarije ermee in de eenheden 1 

en 2 en de eenheden 3 en 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy tegen 

respectievelijk 31 december 2002 en 

31 december 2006 te sluiten en deze 

eenheden vervolgens te ontmantelen. De 

Europese Unie heeft zich bereid verklaard 

daartoe financiële bijstand te verlenen tot 

2009 als verlenging van de 

pretoetredingssteun in het kader van het 

Phare-programma ter ondersteuning van de 

ontmantelingsinspanning van Bulgarije. De 

Europese Unie gaf op dat ogenblik 

garanties dat de financiële bijstand zou 

worden beschouwd als onderdeel van de 

algehele herziening van de 

communautaire bijstand voor de periode 

2007-2013. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij het Verdrag van 2005 betreffende 

de toetreding van de Republiek Bulgarije 

en Roemenië tot de Europese Unie, en met 

name artikel 30 van de Akte betreffende de 

toetredingsvoorwaarden voor de 

Republiek Bulgarije en de Republiek 

Roemenië en de aanpassing der Verdragen 

waarop de Europese Unie is gegrond, is in 

verband met de verbintenis van Bulgarije 

om eenheid 3 en eenheid 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy te sluiten, een 

bijstandsprogramma voorgesteld (hierna 

"het Kozloduy-programma" genoemd) met 

een begroting van 210 miljoen euro voor 

(2) Bij het Verdrag van 2005 betreffende 

de toetreding van de Republiek Bulgarije 

en Roemenië tot de Europese Unie, en met 

name artikel 30 van de Akte betreffende de 

toetredingsvoorwaarden voor de Republiek 

Bulgarije en de Republiek Roemenië en de 

aanpassing der Verdragen waarop de 

Europese Unie is gegrond, is in verband 

met de verbintenis van Bulgarije om 

eenheid 3 en eenheid 4 van de kerncentrale 

van Kozloduy te sluiten, een 

bijstandsprogramma voorgesteld (hierna 

"het Kozloduy-programma" genoemd) met 

een begroting van 210 miljoen euro voor 

de periode 2007 tot en met 2009. Dit 



 

de periode 2007 tot en met 2009. programma voorziet o.a. ook in bijstand 

ter compensatie van het capaciteitsverlies 

ten gevolge van de sluiting van de 

kerncentrale van Kozloduy. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Op grond van de beginselen van 

solidariteit en een gelijke behandeling 

binnen de Unie moet thans, evenals in het 

verleden gebeurde, een evenwichtige 

benadering worden gekozen van lidstaten 

die behoefte hebben aan ondersteunende 

financiering voor de ontmanteling van 

kerncentrales naar aanleiding van 

verplichtingen tot sluiting van 

kerncentrales die in hun toetredingsakten 

of in bijbehorende protocollen zijn 

aangegaan. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Unie erkent de inspanning die reeds 

is gedaan en de grote vooruitgang die 

Bulgarije heeft geboekt bij de 

voorbereiding van de ontmanteling in het 

kader van het Kozloduy-programma, met 

gebruikmaking van de communautaire 

financiële middelen die zijn uitgetrokken 

tot 2009, en erkent dat er extra middelen 

vereist zijn voor de periode na 2009 

teneinde de huidige 

ontmantelingswerkzaamheden voort te 

kunnen zetten. 

(4) De Unie erkent de inspanning die reeds 

is gedaan en de grote vooruitgang die 

Bulgarije heeft geboekt bij de 

voorbereiding van de ontmanteling in het 

kader van het Kozloduy-programma, met 

gebruikmaking van de communautaire 

financiële middelen die zijn uitgetrokken 

tot 2009, en erkent dat er extra middelen 

vereist zijn voor de periode na 2009 

teneinde de huidige 

ontmantelingswerkzaamheden voort te 

kunnen zetten overeenkomstig het 

Toetredingsverdrag van 2005, terwijl 

daarbij de meest stringente 

veiligheidsnormen worden nageleefd. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 



Overweging 5 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het is ook belangrijk de eigen middelen 

van de kerncentrale van Kozloduy te 

gebruiken aangezien daaruit kan worden 

geput voor de vereiste deskundigheid en op 

die manier ook de sociaaleconomische 

effecten van de vervroegde sluiting kunnen 

worden beperkt door het personeel van de 

gesloten kerncentrale aan het werk te 

houden. De verlengde financiële steun is 

daarom belangrijk om de vereiste 

veiligheidsnorm in stand te houden. 

(5) Het is ook belangrijk de eigen middelen 

van de kerncentrale van Kozloduy te 

gebruiken aangezien daaruit kan worden 

geput voor de vereiste deskundigheid, de 

know-how en vakkennis worden vergroot 
en op die manier ook de 

sociaaleconomische effecten van de 

vervroegde sluiting kunnen worden beperkt 

door het personeel van de gesloten 

kerncentrale aan het werk te houden. De 

verlengde financiële steun is daarom 

belangrijk om de vereiste veiligheids-, 

gezondheids- en milieunormen in stand te 

houden. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Unie erkent ook dat er voortgezette 

financiële steun moet zijn om verder werk 

te maken van de maatregelen in de 

energiesector ter compensatie het 

capaciteitsverlies ten gevolge van de 

sluiting van de kernreactoren en de 

effecten daarvan op de 

voorzieningszekerheid van de regio. 

(6) De Unie erkent ook de behoefte aan en 

de noodzaak van financiële steun om te 

blijven werken aan een energie-

efficiëntere economie die een positieve 

uitwerking zal hebben op de 

voorzieningszekerheid, de stroomprijzen 

en de omvang van de broeikasgasemissies 

in Bulgarije. Aangezien er in Bulgarije 

meer vorderingen moeten worden 

gemaakt bij de definitieve berging van 

bestraalde splijtstofelementen en 

hoogradioactief afval, en aangezien de 

definitieve berging van alle radioactieve 

stoffen als gevolg van de sluiting van de 

kerncentrale van Kozloduy een uiterst 

belangrijk proces is dat zorgvuldig moet 

worden gepland, moet de Unie de 

Bulgaarse regering helpen bij de 

formulering van oplossingen voor de 

definitieve berging van dergelijk afval, in 

voorkomend geval op basis van een door 

de Bulgaarse regering te verrichten studie 

met betrekking tot de veilige definitieve 

berging van alle radioactieve stoffen die 



 

bij de ontmanteling te voorschijn komen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het verlies aan 

opwekkingscapaciteit wegens de 

vervroegde sluiting van de eenheden 1 t/m 

4 van de kerncentrale van Kozloduy heeft 

geleid tot de uitstoot van een aanzienlijke 

extra hoeveelheid broeikasgassen die 

geraamd wordt op 15 TWh voor de 

periode 2011-2013, met een 

CO2-equivalent van ongeveer 

1,2 Gg/GWh, hetgeen heeft geresulteerd 

in een extra effect voor Bulgarije van 

ongeveer 18 000 Gg of 18 000 kt 

CO2-equivalent, zodat aanvullende 

CO2-reducties noodzakelijk zijn. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) De Unie erkent dat het effect moet 

worden gematigd van de toegenomen 

milieuschade en uitstoot ten gevolge van 

de vervangingscapaciteit die hoofdzakelijk 

afkomstig is van het intensievere gebruik 

van bruinkoolcentrales. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 quater (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 quater) Opvangmaatregelen ter 

beperking van de sociaaleconomische 

gevolgen van de sluiting van de eenheden 

1 tot en met 4 van de kerncentrale van 

Kozloduy, zoals herscholingsprogramma’s 

voor het getroffen personeel ten einde 



hun vakkennis in andere sectoren te 

gebruiken, bijvoorbeeld industrieel 

onderzoek of hernieuwbare 

energiebronnen, zouden financiële steun 

van de EU noodzakelijk kunnen maken. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Bijgevolg moet een bedrag worden 

gereserveerd van 300 miljoen euro uit de 

algemene begroting van de Europese Unie 

om de ontmanteling van de kerncentrale 

van Kozloduy over de periode 2010-2013 

te begeleiden. 

(7) Aangezien de exploitatieopbrengsten 

van de kerncentrale niet toereikend zijn 

om de kosten van de buitenbedrijfstelling 

en de behandeling van radioactief afval te 

dekken, moet er een bedrag van 

300 miljoen EUR uit de algemene 

begroting van de Europese Unie worden 

gereserveerd om de ontmanteling van de 

eenheden 1 tot en met 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy over de periode 

2010-2013 te financieren. Van dit bedrag 

moet 180 miljoen EUR worden gebruikt 

om het ontmantelingsprogramma te 

ondersteunen en de resterende 

120 miljoen EUR moet dienen voor de 

financiering van zowel energie-efficiëntie- 

als energiebesparingsmaatregelen. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Uitgaande van de evaluatie ex ante 

van de Commissie d.d. 27 oktober 20091, 

is hiervan 180 miljoen EUR bestemd voor 

ondersteuning van de volgende projecten: 

(1) projectbeheer en technische bijstand 

ter ondersteuning van de uitvoering van 

het ontmantelingsprogramma; (2) de 

salarissen van de deskundigen 

(onderhoud, technische ondersteuning, 

projectbeheer) in de centrale van 

Kozloduy die werken aan de 

buitenbedrijfstelling van de reactoren 1 

tot en met 4; (3) bijdrage aan de bouw van 



 

een nationale faciliteit voor de berging 

van radioactief afval, die cruciaal is voor 

de tenuitvoerlegging van het 

ontmantelingsprogramma, in het 

bijzonder met het oog op de opslag van 

laag- en middelactief afval tijdens de 

eerste 10 jaar van de implementatie; (4) 

locatie-infrastructuur en behandeling van 

verwijderde afvalstoffen (inclusief de 

aanvullende toewijzing van projecten 

waarvoor reeds een aanbesteding is 

uitgeschreven). De 

infrastructuurverbetering van de locatie 

waarnaar als deel van project 4 wordt 

verwezen mag uitsluitend maatregelen 

omvatten in verband met de 

buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 

tot en met 4. 

 ________ 

1 SEC(2009)1431. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De kredieten die door de Europese Unie 

worden vastgelegd voor de ontmanteling 

van de centrale mogen niet resulteren in 

een verstoring van de mededinging tussen 

de energieleveranciers op de energiemarkt 

van de Unie. Deze kredieten moeten ook 

worden gebruikt ter financiering van 

maatregelen om het wegvallen van 

productiecapaciteit te compenseren in 

overeenstemming met het acquis. 

(8) De kredieten die door de Europese Unie 

worden vastgelegd voor de ontmanteling 

van de centrale mogen niet resulteren in 

een verstoring van de mededinging tussen 

de energieleveranciers op de energiemarkt 

van de Unie. Deze kredieten moeten ook 

worden gebruikt ter financiering van 

energie-efficiëntie- en 

energiebesparingsmaatregelen in 

overeenstemming met het acquis en de 

regels voor de werking van de 

gemeenschappelijke Europese 

energiemarkt. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Tot de taken van de EBRD behoort (10) Tot de taken van de EBRD behoort 



het beheer van de overheidsmiddelen die 

worden toegewezen aan programma's voor 

de buitenbedrijfstelling van kerncentrales 

en het toezicht op het financieel beheer van 

dergelijke programma's teneinde het 

gebruik van overheidsmiddelen te 

optimaliseren. De EBRD voert bovendien 

de begrotingstaken uit die de bank worden 

toevertrouwd overeenkomstig de eisen van 

artikel 53 quinquies van het Financieel 

Reglement. 

het beheer van de overheidsmiddelen die 

worden toegewezen aan programma’s voor 

de buitenbedrijfstelling van die 

kernreactoren waarop de overeenkomsten 

tot sluiting in het kader van de toetreding 

betrekking hadden. De EBRD houdt 

toezicht op het financieel beheer van 

dergelijke programma’s teneinde het 

gebruik van overheidsmiddelen te 

optimaliseren. De EBRD voert bovendien 

de begrotingstaken uit die de bank worden 

toevertrouwd overeenkomstig de eisen van 

artikel 53 quinquies van het Financieel 

Reglement. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11  

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie te 

waarborgen, moet de buitenbedrijfstelling 

van de kerncentrale van Kozloduy worden 

uitgevoerd met gebruikmaking van de best 

beschikbare technische deskundigheid en 

met inachtneming van de aard van de 

technologische specificaties van de te 

sluiten eenheden. 

(11) Om de grootst mogelijke efficiëntie en 

zo gering mogelijke eventuele gevolgen 

voor het milieu te waarborgen, moet de 

buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 tot 

en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy 

worden uitgevoerd met gebruikmaking van 

de best beschikbare technische 

deskundigheid en met inachtneming van de 

aard van de technologische specificaties 

van de te sluiten eenheden. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Om te zorgen voor toegang tot 

informatie, inspraak van het publiek en 

transparantie moeten gedurende de 

ontmanteling van de kerncentrale van 

Kozloduy alle passende maatregelen 

worden genomen ter voldoening aan de 

verplichtingen die zijn vervat in 

internationale verdragen die in nationaal, 

internationaal, of grensoverschrijdend 

verband reeds in de nodige vereisten 



 

voorzien, zoals het Verdrag van Aarhus 

betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot 

de rechter inzake milieuaangelegenheden 

van 25 juni 19981. 

 
________ 

1.PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De buitenbedrijfstelling van de 

kerncentrale van Kozloduy zal worden 

uitgevoerd overeenkomstig de 

communautaire milieuwetgeving, met 

name Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 

van 27 juni 1985 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten. 

(12) De buitenbedrijfstelling van de 

eenheden 1 tot en met 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy zal worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de 

Bulgaarse nationale wetgeving en de 

licentieovereenkomsten en 
overeenkomstig de communautaire 

milieuwetgeving, met name 

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 

27 juni 1985 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Bij de werkzaamheden in verband 

met de buitenbedrijfstelling van de 

kerncentrale van Kozloduy zal de 

bescherming van de werknemers en het 

publiek tegen de schadelijke gevolgen van 

ioniserende straling vooropstaan, zoals 

deze wordt voorgeschreven in de 

bestaande wetgeving, in het bijzonder in 

Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 

13 mei 1996 tot vaststelling van de 

basisnormen voor de bescherming van de 

gezondheid der bevolking en der werkers 

tegen de aan ioniserende straling 

verbonden gevaren1, zodat het hoogste 



niveau van veiligheid en bescherming van 

de werknemers en de volksgezondheid 

wordt gewaarborgd. De compenserende 

maatregelen in de energiesector aan de 

hand van energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie moeten door een 

specifieke Bulgaarse nationale strategie 

worden ondersteund. 
 --------------- 

1 PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) De beginselen van zuinigheid, 

efficiëntie en doeltreffendheid bij de 

omgang met de toegewezen middelen 

dienen te worden gewaarborgd door 

middel van evaluatie- en 

doelmatigheidscontroles op de in eerdere 

stadia gefinancierde programma’s. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13bis) De artikelen 53 quinquies, 108 bis 
en 165 van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 
2002 houdende het Financieel Reglement 
van toepassing op de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen1, en de 
artikelen 35 en 43 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de 
Commissie van 23 december 2002 tot 
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften 
van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2 beschrijven de 
voorwaarden waarmee bij de 
gezamenlijke beheersmethode voor de 
uitvoering van de begroting rekening 
moet worden gehouden. 



 

 ------------ 
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
2 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Het Kozloduy-project moet als 

voorbeeld dienen; de Commissie dient een 

volledig en nauwkeurig 

buitenbedrijfstellingsbudget op te stellen 

voor de analyse en raming van de kosten 

van toekomstige ontmantelingen van 

kerncentrales. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening wordt het programma 

vastgesteld met de gedetailleerde regels 

voor de tenuitvoerlegging van de financiële 

steun van de Gemeenschap voor de 

buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 tot 

en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy 

en het beperken van de gevolgen van hun 

sluiting in Bulgarije (hierna "het 

Kozloduy-programma" genoemd). 

Bij deze verordening wordt het programma 

vastgesteld met de gedetailleerde regels 

voor de tenuitvoerlegging van de financiële 

steun van de Gemeenschap voor het 

voortzetten van de buitenbedrijfstelling 

van de eenheden 1 tot en met 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy en het beperken 

van de gevolgen voor milieu, economie en 

voorzieningsveiligheid in de regio van hun 

vroegtijdige sluiting in Bulgarije (hierna 

"het Kozloduy-programma" genoemd). 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De communautaire bijdrage aan het 

Kozloduy-programma wordt verstrekt ter 

financiering van maatregelen in verband 

met de buitenbedrijfstelling van de 

kerncentrale van Kozloduy, maatregelen 

voor de milieubescherming in 

De communautaire bijdrage aan het 

Kozloduy-programma wordt in de eerste 

plaats verstrekt ter financiering van 

maatregelen in verband met de 

buitenbedrijfstelling van de eenheden 1 tot 

en met 4 van de kerncentrale van 



overeenstemming met het acquis en voor 

de modernisering van de conventionele 

productiecapaciteit die de capaciteit van de 

vier reactoren van de kerncentrale van 

Kozloduy moet vervangen en voor andere 

maatregelen die voortvloeien uit het besluit 

om deze centrale te sluiten en te 

ontmantelen en die bijdragen tot de 

vereiste herstructurering, 

milieubescherming en modernisering van 

de sectoren energieproductie, -transmissie 

en -distributie in Bulgarije, alsmede tot de 

verhoging van de Bulgaarse 

voorzieningszekerheid en verbetering van 

de energie-efficiëntie. 

Kozloduy. Ze beoogt bovendien 

maatregelen voor de milieubescherming in 

overeenstemming met het acquis en voor 

de modernisering van de 

productiecapaciteit die de capaciteit van de 

vier reactoren van de kerncentrale van 

Kozloduy moet vervangen en voor andere 

maatregelen die voortvloeien uit het besluit 

om deze eenheden te sluiten en te 

ontmantelen en die bijdragen tot de 

vereiste herstructurering, 

milieubescherming en modernisering en 

versterking van de sectoren 

energieproductie, -transmissie en 

-distributie in Bulgarije, alsmede tot de 

verhoging van de veiligheid en het 

hanteren van een hogere 

voorzieningsnorm, tot de verbetering van 

de energie-efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in Bulgarije, en 

tegelijkertijd tot de bevordering van 

energiebesparingsmaatregelen en de 

ondersteuning van hernieuwbare 

energiebronnen. Ook kan er financiële 

steun worden verstrekt voor het opvangen 

van de sociaal-economische omschakeling 

in de betrokken gemeenschappen, bij 

voorbeeld door de ontwikkeling van 

nieuwe duurzame banen en industrieën. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het financiële referentiebedrag dat 

vereist is voor de uitvoering van het 

Kozloduy-programma in de periode van 

1 januari 2010 tot 31 december 2013 

bedraagt 300 miljoen euro. 

1. Het financiële referentiebedrag zoals 

bedoeld in punt 38 van het IIA van 17 mei 

2006 dat vereist is voor de uitvoering van 

het Kozloduy-programma in de periode 

van 1 januari 2010 tot 31 december 2013 

bedraagt 300 miljoen EUR. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 

begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 

grenzen van de financiële vooruitzichten. 

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 

begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 

grenzen van de financiële vooruitzichten 

en overeenkomstig de vereisten van het 

buitenbedrijfstellingsproces. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De omvang van de aan het Kozloduy-

programma toegewezen kredieten kan in 

de periode 1 januari 2010 tot 31 december 

2013 worden herzien om rekening te 

houden met de voortgang die wordt 

geboekt bij de uitvoering van het 

programma en om ervoor te zorgen dat de 

programmering en de toewijzing van 

middelen in overeenstemming blijft met de 

feitelijke betalingsbehoeften en 

absorptiecapaciteit. 

3. De omvang van de aan het Kozloduy-

programma toegewezen kredieten wordt in 

de periode 1 januari 2010 tot 31 december 

2013 herzien om rekening te houden met 

de voortgang die wordt geboekt bij de 

uitvoering van het programma en met de 

gevolgen op de lange termijn en de 

consequenties voor het milieu, de 

economie en de voorzieningszekerheid 

van de vroegtijdige sluiting van de 

eenheden 1 tot en met 4 van de 

kerncentrale van Kozloduy, en om ervoor 

te zorgen dat de programmering en de 

toewijzing van middelen in 

overeenstemming blijft met de feitelijke 

betalingsbehoeften en absorptiecapaciteit. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De maatregelen in het kader van het 

Kozloduy-programma worden vastgesteld 

overeenkomstig artikel 8, lid 2. 

2. De maatregelen in het kader van het 

Kozloduy-programma worden vastgesteld 

overeenkomstig artikel 8, lid 2. Ze nemen 

de EU-regels voor overheidsopdrachten in 

acht. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan een audit laten 1. De Commissie houdt toezicht op en kan 



uitvoeren over het gebruik dat is gemaakt 

van de ter beschikking gestelde middelen, 

hetzij door haar eigen ambtenaren, hetzij 

door een andere gekwalificeerde externe 

instantie. Dergelijke audits kunnen worden 

uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 

de overeenkomst tussen de Gemeenschap 

en de EBRD inzake de 

terbeschikkingstelling van communautaire 

middelen ten behoeve van het Kozloduy 

International Decommissioning Support 

Fund, en wel gedurende een periode van 

vijf jaar vanaf de datum van eindbetaling. 

Wanneer dat vereist blijkt, kunnen de 

bevindingen van de audits resulteren in 

terugbetalingsbesluiten van de Commissie. 

een audit laten uitvoeren over het gebruik 

dat is gemaakt van de ter beschikking 

gestelde middelen, hetzij door haar eigen 

ambtenaren, hetzij door een andere 

gekwalificeerde externe instantie. 

Dergelijke audits kunnen worden 

uitgevoerd gedurende de hele looptijd van 

de overeenkomst tussen de Gemeenschap 

en de EBRD inzake de 

terbeschikkingstelling van communautaire 

middelen ten behoeve van het Kozloduy 

International Decommissioning Support 

Fund overeenkomstig de regels van de 

Internationale Organisatie voor 

Atoomenergie en het Internationaal 

Energieagentschap, en wel gedurende een 

periode van vijf jaar vanaf de datum van 

eindbetaling. Wanneer dat vereist blijkt, 

kunnen de bevindingen van de audits 

resulteren in terugbetalingsbesluiten van de 

Commissie. De financiering van 

dergelijke audits en andere beoordelingen 

valt buiten het bereik van de begroting 

voor de bijstand aan de 

buitenbedrijfstelling. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ambtenaren van de Commissie en 

daartoe door de Commissie vergund extern 

personeel hebben recht op toegang, met 

name tot de kantoren van de begunstigden, 

en tot alle informatie, inclusief informatie 

in elektronische vorm, die vereist is voor 

de uitvoering van de audits. 

2. Ambtenaren van de Commissie en 

daartoe door de Commissie vergund extern 

personeel hebben recht op toegang, met 

name tot de kantoren van de begunstigden, 

en tot alle informatie, inclusief informatie 

in elektronische vorm, die vereist is voor 

de uitvoering van de audits. De audits 

hebben ook betrekking op het stadium dat 

is bereikt bij de afgifte van vergunningen 

voor de ontmanteling. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

De Europese Rekenkamer beschikt over 

dezelfde rechten, met name wat toegang 

betreft, als de Commissie. 

De Rekenkamer en het Europees 

Parlement beschikken over dezelfde 

rechten, met name wat toegang betreft, als 

de Commissie. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie ziet toe op de 

tenuitvoerlegging van deze verordening en 

zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan 

het Europees Parlement en de Raad. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 

lid 3, zal zij een tussentijdse evaluatie 

opmaken. 

De Commissie ziet toe op de 

tenuitvoerlegging van deze verordening en 

zal op gezette tijden verslag uitbrengen aan 

het Europees Parlement en de Raad over 

het gebruik van de middelen en de 

uitgevoerde activiteiten. Overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3, lid 3, zal zij een 

tussentijdse evaluatie en een evaluatie 

achteraf opmaken en zal zij over beide 

verslag aan het Europees Parlement 

uitbrengen. 

 De evaluatie achteraf bevat een volledig 

en nauwkeurig budget van de kosten van 

de buitenbedrijfstelling van een 

kerncentrale met het oog op de planning 

van toekomstige 

buitenbedrijfstellingsuitgaven. Tevens 

bevat het een analyse van de 

economische, sociale en milieutechnische 

kosten, met de nadruk op de gevolgen van 

resterende vrije straling en de 

consequenties voor de 

voorzieningsveiligheid. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7bis 

 De Commissie beoordeelt vóór de 

ondertekening van de 

bijstandsovereenkomst de naleving van de 

voorschriften met als maatstaf de 

internationaal geaccepteerde normen van 

ten minste de EBRD-procedures op de 



gebieden boekhouden, audit, interne 

controle en aanbestedingen. 

 


