
P7_TA(2010)0188 

Finančná pomoc Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky - „Program Kozloduj“ * 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o návrhu nariadenia 

Rady o finančnej pomoci Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky – „Program Kozloduj“ (KOM(2009)0581 – 

C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE)) 

 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0581), 

– so zreteľom na článok 30 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej a Rumunskej 

republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, pokiaľ ide o bloky 1 

až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu na tému Jadrová 

bezpečnosť v rámci Európskej únie (KOM(2002)0605), 

– so zreteľom na článok 203 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 

Európskym parlamentom (C7-0289/2009), 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 

pre rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

(A7-0142/2010), 

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie; 

2. domnieva sa, že návrh nariadenia Rady je zlučiteľný so stropom podokruhu 1a 

viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013, pričom však zostávajúce 

rozpätie v podokruhu 1a na roky 2011 – 2013 je veľmi obmedzené; zdôrazňuje, že 

financovanie nových činností nesmie ohroziť existujúce programy a iniciatívy v rámci 

podokruhu 1a; 

3. opakuje preto svoju výzvu, aby sa predložila viacročná stratégia pre program vyradenia 

elektrárne Kozloduj z prevádzky, ako aj pre ďalšie politické priority podľa podokruhu 1a, 

v súvislosti s revíziou súčasného VFR v polovici obdobia, spolu s konkrétnymi návrhmi 

na jeho úpravu a revíziu do skončenia prvého polroka 2010 tým, že sa využijú všetky 

mechanizmy dostupné podľa Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 

medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom 

finančnom hospodárení1 (MID zo 17. mája 2006), najmä mechanizmy na základe bodov 

21 až 23 tejto dohody; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. 



 

4. poukazuje na to, že ročná výška prostriedkov pre program vyradenia elektrárne Kozloduj 

z prevádzky sa určí počas ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami 

bodu 38 MID zo 17. mája 2006; 

5. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 106a 

Zmluvy o Euratome a článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

6. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 

schváleného textu; 

7. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

8. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) Bulharsko sa zaviazalo odstaviť bloky 

1 a 2 a bloky 3 a 4 jadrovej elektrárne 

Kozloduj do 31. decembra 2002, resp. do 

31. decembra 2006, a následne tieto bloky 

vyradiť z prevádzky. Európska únia 

vyjadrila svoju ochotu poskytovať naďalej, 

až do roku 2009, finančnú pomoc ako 

predĺženie predvstupovej pomoci 

plánovanej v rámci programu Phare na 

podporu úsilia Bulharska pri vyradení tejto 

elektrárne z prevádzky. 

(1) Počas prístupových rokovaní v roku 

2005 Bulharsko súhlasilo s odstavením 

blokov 1 a 2 a blokov 3 a 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj do 31. decembra 2002, 

resp. do 31. decembra 2006, a následne 

tieto bloky vyradiť z prevádzky. Európska 

únia vyjadrila svoju ochotu poskytovať 

naďalej, až do roku 2009, finančnú pomoc 

ako predĺženie predvstupovej pomoci 

plánovanej v rámci programu Phare na 

podporu úsilia Bulharska pri vyradení tejto 

elektrárne z prevádzky. Európska únia 

v tom čase tiež poskytla záruky, že 

finančná pomoc sa zváži pri celkovom 

preskúmaní podpory Spoločenstva na 

obdobie rokov 2007 až 2013. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) V zmluve z roku 2005 o pristúpení 

Bulharskej republiky a Rumunska 

k Európskej únii, a najmä v článku 30 Aktu 

o podmienkach pristúpenia Bulharskej 

(2) V zmluve z roku 2005 o pristúpení 

Bulharskej republiky a Rumunska 

k Európskej únii, a najmä v článku 30 Aktu 

o podmienkach pristúpenia Bulharskej 



republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, 

na ktorých je založená Európska únia, na 

ktorých sa zakladá Európska únia, so 

zreteľom na záväzok Bulharska odstaviť 

blok 3 a blok 4 jadrovej elektrárne 

Kozloduj sa ustanovil program pomoci 

(ďalej len „program Kozloduj“) 

s rozpočtom 210 miliónov EUR na obdobie 

rokov 2007 až 2009. 

republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, 

na ktorých je založená Európska únia, so 

zreteľom na záväzok Bulharska odstaviť 

blok 3 a blok 4 jadrovej elektrárne 

Kozloduj sa ustanovil program pomoci 

(ďalej len „program Kozloduj“) 

s rozpočtom 210 miliónov EUR na obdobie 

rokov 2007 až 2009. Tento program 

zahŕňa pomoc na pokrytie straty kapacity 

v dôsledku odstavenia jadrovej elektrárne 

Kozloduj. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (2a) Zásady Únie týkajúce sa solidarity a 

rovnakého zaobchádzania si rovnako ako 

v minulosti aj v súčasnosti vyžadujú 

prijatie spravodlivého prístupu voči 

členským štátom, ktoré potrebujú 

finančnú pomoc na vyradenie jadrových 

zariadení z prevádzky, v nadväznosti na 

záväzok odstaviť bloky jadrových 

elektrární, ktorý je obsiahnutý v ich 

zmluvách o pristúpení alebo v pripojených 

protokoloch. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Únia uznáva vynaložené úsilie a dobrý 

pokrok, ktorý Bulharsko dosiahlo 

v prípravnej etape vyraďovania jadrovej 

elektrárne z prevádzky v rámci programu 

Kozloduj s využitím finančných 

prostriedkov Spoločenstva poskytnutých 

do roku 2009, a potrebu ďalšej finančnej 

podpory po roku 2009, aby sa dosiahol 

ďalší pokrok v skutočných prácach na 

(4) Únia uznáva vynaložené úsilie a dobrý 

pokrok, ktorý Bulharsko dosiahlo 

v prípravnej etape vyraďovania jadrovej 

elektrárne z prevádzky v rámci programu 

Kozloduj s využitím finančných 

prostriedkov Spoločenstva poskytnutých 

do roku 2009, a potrebu ďalšej finančnej 

podpory po roku 2009, aby sa dosiahol 

ďalší pokrok v skutočných prácach na 

demontáži v súlade so zmluvou 



 

demontáži. o pristúpení z roku 2005 a pri uplatňovaní 

najvyšších bezpečnostných noriem. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(5) Rovnako dôležité je využiť vlastné 

zdroje jadrovej elektrárne Kozloduj, 

pretože to prispieva k dostupnosti 

potrebných odborných znalostí a súčasne 

zmierňuje sociálny a ekonomický vplyv 

predčasného odstavenia pokračovaním v 

zamestnávaní pracovníkov odstavenej 

jadrovej elektrárne. Pokračujúca finančná 

podpora je preto dôležitá na zachovanie 

požadovanej úrovne bezpečnosti. 

(5) Rovnako dôležité je využiť vlastné 

zdroje jadrovej elektrárne Kozloduj, 

pretože to prispieva k dostupnosti 

potrebných odborných znalostí, rozširuje 

know-how a zručnosti a súčasne zmierňuje 

sociálny a ekonomický vplyv predčasného 

odstavenia pokračovaním v zamestnávaní 

pracovníkov odstavenej jadrovej 

elektrárne. Pokračujúca finančná podpora 

je preto dôležitá na zachovanie 

požadovanej úrovne bezpečnosti, ochrany 

zdravia a životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) Únia uznáva aj potrebu finančnej 

podpory na ďalší pokrok v oblasti 

zmierňujúcich opatrení v sektore 

energetiky vzhľadom na rozsah straty 

kapacity odstavením jadrových blokov 

a jej vplyv na bezpečnosť dodávok 

v regióne. 

(6) Únia uznáva aj potrebu a 

nevyhnutnosť finančnej podpory na ďalší 

pokrok smerom k energeticky 

efektívnejšiemu hospodárstvu, ktoré bude 

mať pozitívny vplyv na bezpečnosť 

dodávok, na ceny elektriny a na objem 

emisií skleníkových plynov v Bulharsku. 

Keďže v Bulharsku je potrebný ďalší 

pokrok, čo sa týka konečného 

zneškodnenia vyhorených palivových 

článkov a vysoko rádioaktívneho odpadu, 

a keďže konečné zneškodnenie 

rádioaktívnych látok v dôsledku uzavretia 

jadrovej elektrárne Kozloduj je veľmi 

dôležitý proces, ktorý sa musí dôsledne 

naplánovať, Únia by mala pomôcť 

bulharskej vláde pri hľadaní riešení ich 



konečného zneškodnenia, a to v prípade 

potreby na základe štúdie bulharskej vlády 

o bezpečnom konečnom zneškodnení 

všetkých rádioaktívnych látok, ktoré sa 

vyskytujú v procese vyraďovania z 

prevádzky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 
(6a) Strata výrobnej kapacity v dôsledku 

predčasného odstavenia blokov 1 až 4 

jadrovej elektrárne Kozloduj viedla k 

výraznému zvýšeniu objemu emisií 

skleníkových plynov, ktoré sa v období 

rokov 2011 až 2013 odhaduje na 15 TWh 

s 1,2 Gg ekvivalentom CO2 na 1 GWh, a 

spôsobila zvýšenie emisií Bulharska o 

približne 18 000 Gg alebo 18 000 kt 

ekvivalentu CO2. Potrebné bude preto 

ďalšie znižovanie emisií CO2. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 
(6b) Únia uznáva potrebu zmierniť dosah 

zvýšených emisií a škôd na životnom 

prostredí spôsobených skutočnosťou, že 

náhradná kapacita pochádza 

predovšetkým zo zvýšeného využívania 

uhoľných elektrární. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 c (nové) 

 



 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (6c) Zmierňujúce opatrenia na zníženie 

sociálnych a ekonomických vplyvov 

odstavenia blokov 1 až 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj, napríklad 

rekvalifikačné programy umožňujúce 

zamestnancom postihnutým odstavením 

využiť svoje zručnosti v iných odvetviach, 

napríklad v oblasti priemyselného 

výskumu alebo obnoviteľných zdrojov 

energie, by si mohli vyžiadať finančnú 

podporu EÚ. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(7) Preto by sa mala vyčleniť suma 300 

miliónov EUR zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na financovanie vyradenia 

jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky 

na obdobie rokov 2010 až 2013. 

(7) Keďže sa uznáva, že prostriedky 

z prevádzkových príjmov určené na 

vyraďovanie a spracovanie 

rádioaktívneho odpadu nie sú dostatočné, 
mala by sa vyčleniť suma 300 miliónov 

EUR zo všeobecného rozpočtu Európskej 

únie na financovanie vyradenia blokov 1 až 

4 jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky 

na obdobie rokov 2010 až 2013. Z tejto 

sumy by sa malo 180 miliónov EUR 

využiť na podporu programu 

vyraďovania z prevádzky a zvyšných 120 

miliónov EUR na financovanie 

energetickej efektívnosti a opatrení na 

znižovanie spotreby energie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7a) So zreteľom na ex-ante hodnotenie 

Komisie z 27. októbra 20091 by sa malo 

180 miliónov EUR z týchto prostriedkov 

použiť na pomoc týmto projektom: (1) 



riadenie projektov, technická podpora pri 

realizácii programu vyraďovania jadrovej 

elektrárne z prevádzky; (2) vyplácanie 

platov pre expertov zamestnaných v 

jadrovej elektrárni Kozloduj (prevádzka, 

údržba, technická podpora, riadenie 

projektov), ktorí sa zúčastňujú na 

vyraďovaní blokov 1 až 4 z prevádzky; (3) 

príspevok na výstavbu národného 

zariadenia na zneškodňovanie 

rádioaktívneho odpadu, ktoré má 

rozhodujúci význam pre realizáciu 

programu vyraďovania z prevádzky, a to 

najmä na skladovanie nízko a stredne 

rádioaktívneho odpadu v prvých 10 

rokoch uplatňovania; (4) infraštruktúra 

danej lokality a spracovanie odpadu 

z demontáže (okrem iného pridelením 

ďalších prostriedkov na projekty, ktoré sú 

už v procese výberového konania). 

Posilnenie infraštruktúry lokality uvedené 

v projekte 4 smie zahŕňať iba opatrenia 

súvisiace s vyradením blokov 1 až 4 

z prevádzky. 

 ________ 

1 SEK(2009)1431. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(8) Rozpočtové prostriedky zo 

všeobecného rozpočtu Európskej únie 

vyčlenené na vyraďovanie jadrových 

zariadení z prevádzky by nemali viesť 

k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 

ide o spoločnosti dodávajúce energiu na trh 

s energiou v Únii. Tieto rozpočtové 

prostriedky by sa mali použiť aj na 

finančné opatrenia určené na 

kompenzáciu straty výrobnej kapacity 
v súlade s acquis. 

(8) Rozpočtové prostriedky zo 

všeobecného rozpočtu Európskej únie 

vyčlenené na vyraďovanie jadrových 

zariadení z prevádzky by nemali viesť 

k narušeniu hospodárskej súťaže, pokiaľ 

ide o spoločnosti dodávajúce energiu na trh 

s energiou v Únii. Tieto rozpočtové 

prostriedky by sa mali použiť aj na 

financovanie opatrení na zvyšovanie 

energetickej efektívnosti a znižovanie 

spotreby energie v súlade s acquis 

a pravidlami fungovania spoločného 

európskeho trhu s energiou. 

 



 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(10) Úlohy EBOR zahŕňajú správu 

verejných finančných prostriedkov 

vyčlenených na programy vyraďovania 

jadrových elektrární z prevádzky 

a monitorovania finančného riadenia 

týchto programov s cieľom optimalizovať 

využívanie verejných peňazí. Okrem toho 

EBOR plní rozpočtové úlohy, ktorými ju 

poveruje Komisia v súlade s požiadavkami 

článku 53 písm. d) nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

(10) Úlohy EBOR zahŕňajú správu 

verejných finančných prostriedkov 

vyčlenených na programy vyraďovania 

tých blokov jadrových elektrární 

z prevádzky, na ktoré sa vzťahujú dohody 

o odstavení nadväzujúce na pristúpenie. 

EBOR monitoruje finančné riadenie 
týchto programov s cieľom optimalizovať 

využívanie verejných peňazí. Okrem toho 

EBOR plní rozpočtové úlohy, ktorými ju 

poveruje Komisia v súlade s požiadavkami 

článku 53d nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(11) S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu 

efektívnosť pri vyraďovaní jadrovej 

elektrárne Kozloduj z prevádzky by sa mali 

využívať čo najkvalitnejšie dostupné 

technické odborné znalosti a malo by sa 

náležite prihliadať na povahu a 

technologické špecifikácie blokov, ktoré sa 

majú odstaviť. 

(11) S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu 

efektívnosť a minimalizovať prípadný 

vplyv na životné prostredie pri vyraďovaní 

blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj 

z prevádzky by sa mali využívať čo 

najkvalitnejšie dostupné technické odborné 

znalosti a malo by sa náležite prihliadať na 

povahu a technologické špecifikácie 

blokov, ktoré sa majú odstaviť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 
(11a) Na zabezpečenie prístupu k 

informáciám, účasti verejnosti a 

transparentnosti by členské štáty počas 



vyraďovania jadrovej elektrárne Kozloduj 

z prevádzky mali prijať všetky príslušné 

opatrenia na splnenie záväzkov 

ustanovených v medzinárodných 

dohovoroch, ktoré už ustanovujú potrebné 

požiadavky vo vnútroštátnom, 

medzinárodnom alebo cezhraničnom 

kontexte, napríklad Aarhuský dohovor o 

prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese a prístupe k 

spravodlivosti v záležitostiach životného 

prostredia z 25. júna 19981. 

 
________ 

1 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Vyradenie jadrovej elektrárne 

Kozloduj z prevádzky sa uskutoční 

v súlade s právnymi predpismi o životnom 

prostredí, najmä so smernicou Rady 

85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní 

vplyvov určitých verejných a súkromných 

projektov na životné prostredie. 

(12) Vyradenie blokov 1 až 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj z prevádzky sa 

uskutoční v súlade s ustanoveniami 

bulharských vnútroštátnych právnych 

predpisov, licenčnými podmienkami a tiež 
v súlade s právnymi predpismi o životnom 

prostredí, najmä so smernicou Rady 

85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní 

vplyvov určitých verejných a súkromných 

projektov na životné prostredie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12a) Činnosti spojené s vyraďovaním 

jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky 

sa uskutočnia v súlade so základným 

cieľom ochrany pracovníkov a širokej 

verejnosti pred škodlivým účinkom 

ionizujúceho žiarenia podľa platných 



 

právnych predpisov, predovšetkým 

smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 

1996, ktorá stanovuje základné 

bezpečnostné normy ochrany zdravia 

pracovníkov a obyvateľstva pred 

nebezpečenstvami vznikajúcimi v 

dôsledku ionizujúceho žiarenia1, aby sa 

zaručila najvyššia úroveň bezpečnosti a 

ochrany zdravia pracovníkov a širokej 

verejnosti. Zmierňujúce opatrenia 

v sektore energetiky v podobe energetickej 

efektívnosti a energie z obnoviteľných 

zdrojov by mala podporiť osobitná 

bulharská vnútroštátna stratégia. 
 --------------- 

1 Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12b) Zásady hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti vo vzťahu k prideleným 

prostriedkom by sa mali zabezpečiť 

prostredníctvom hodnotiacich auditov 

a auditov výkonnosti programov 

financovaných v minulosti. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13a) Články 53d, 108a a 165 nariadenia 

Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. 

júna 2002 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Európskych spoločenstiev1, a články 35 a 

43 nariadenia Komisie (ES, Euratom) 

č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým 

sa ustanovujú podrobné pravidlá na 

vykonávanie nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 



všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, stanovujú podmienky, 

ktoré sa majú zohľadňovať na základe 

metódy spoločného rozpočtového 

hospodárenia. 

 ------------ 
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2 Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (13b) Prípad jadrovej elektrárne Kozloduj 

by sa mal používať ako príklad a Komisia 

by mala na účely analýzy a odhadovania 

nákladov budúceho vyraďovania 

jadrových elektrární z prevádzky 

vypracovať úplný a presný rozpočet 

vyraďovania z prevádzky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Týmto nariadením sa ustanovuje program, 

ktorý určuje podrobné pravidlá na 

poskytnutie finančného príspevku 

Spoločenstva určeného na vyradenie 

blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj 

z prevádzky a na riešenie následkov ich 

odstavenia v Bulharsku (ďalej len 

„program Kozloduj“). 

Týmto nariadením sa ustanovuje program, 

ktorý určuje podrobné pravidlá na 

poskytnutie finančného príspevku 

Spoločenstva určeného na pokračujúci 

proces vyraďovania blokov 1 až 4 jadrovej 

elektrárne Kozloduj z prevádzky a na 

riešenie následkov ich predčasného 

odstavenia v Bulharsku, ktoré sa týkajú 

životného prostredia, hospodárstva a 

bezpečnosti dodávok v regióne (ďalej len 

„program Kozloduj“). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 



 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Príspevok Spoločenstva na program 

Kozloduj sa udeľuje s cieľom poskytnúť 

finančnú podporu opatrení spojených 

s vyradením jadrovej elektrárne Kozloduj 

z prevádzky, opatrení zameraných na 

skvalitnenie životného prostredia v súlade 

s acquis a na modernizáciu konvenčnej 

výrobnej kapacity, ktorou sa nahradí 

výrobná kapacita štyroch reaktorov 

jadrovej elektrárne Kozloduj, ako aj na 

ďalšie opatrenia, ktoré vyplývajú 

z rozhodnutia odstaviť a vyradiť túto 

elektráreň z prevádzky a ktoré prispejú 

k nevyhnutnej reštrukturalizácii, 

skvalitneniu životného prostredia 

a modernizácii výrobného, prenosového 

a distribučného energetického sektora 

v Bulharsku, ako aj k zlepšeniu 

zabezpečenia dodávok energie 

a energetickej efektívnosti v Bulharsku. 

Príspevok Spoločenstva na program 

Kozloduj sa v prvom rade udeľuje 

s cieľom poskytnúť finančnú podporu 

opatreniam spojeným s vyradením blokov 

1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj z 

prevádzky. Mal by sa použiť aj na 

podporu opatrení zameraných na 

skvalitnenie životného prostredia v súlade s 

acquis a na modernizáciu výrobnej 

kapacity, ktorou sa nahradí výrobná 

kapacita štyroch reaktorov jadrovej 

elektrárne Kozloduj, ako aj na ďalšie 

opatrenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia 

odstaviť a vyradiť tieto bloky z prevádzky 

a ktoré prispejú k nevyhnutnej 

reštrukturalizácii, skvalitneniu životného 

prostredia a modernizácii a posilneniu 

výrobného, prenosového a distribučného 

energetického sektora v Bulharsku, ako aj 

k zlepšeniu bezpečnosti a zvýšeniu úrovne 

dodávok energie, energetickej efektívnosti 

a využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov v Bulharsku, a súčasne na 

podporu opatrení na zníženie spotreby 

energie a podporu obnoviteľných zdrojov 

energie. Finančná podpora sa môže 

poskytovať aj s cieľom zmierniť sociálne 

a ekonomické dôsledky zmeny 

v postihnutých komunitách, napríklad 

vytvorením nových trvalo udržateľných 

pracovných miest a priemyselných 

odvetví. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 3 - odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Finančná referenčná suma potrebná na 

realizáciu programu Kozloduj na obdobie 

od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 

je 300 miliónov EUR. 

1. Finančná referenčná suma v zmysle 

bodu 38 MID zo 17. mája 2006, ktorá je 
potrebná na realizáciu programu Kozloduj 

na obdobie od 1. januára 2010 do 31. 

decembra 2013, je 300 miliónov EUR. 



 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 

rozpočtový orgán v rámci limitov 

finančných výhľadov. 

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 

rozpočtový orgán v rámci limitov 

finančných výhľadov a v súlade 

s požiadavkami procesu vyraďovania 

jadrových zariadení z prevádzky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 3 - odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Výška rozpočtových prostriedkov 

vyčlenených na program Kozloduj sa môže 

revidovať v priebehu obdobia od 1. januára 

2010 do 31. decembra 2013 tak, aby sa 

zohľadnil pokrok dosiahnutý pri realizácii 

programu a aby sa zabezpečilo, že 

plánovanie a prideľovanie prostriedkov sa 

zakladá na skutočných platobných 

potrebách a absorpčnej kapacite. 

3. Výška rozpočtových prostriedkov 

vyčlenených na program Kozloduj sa 

každoročne zreviduje v priebehu obdobia 

od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 

tak, aby sa zohľadnil pokrok dosiahnutý pri 

realizácii programu a dlhodobý vplyv a 

dôsledky, ktoré pre životné prostredie, 

hospodárstvo a bezpečnosť dodávok 

vyplývajú z predčasného odstavenia 

blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne 

Kozloduj, a aby sa zabezpečilo to, že 

plánovanie a prideľovanie prostriedkov sa 

zakladá na skutočných platobných 

potrebách a absorpčnej kapacite. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Opatrenia realizované v rámci programu 

Kozloduj sa prijímajú v súlade s článkom 8 

ods. 2. 

2. Opatrenia realizované v rámci programu 

Kozloduj sa prijímajú v súlade s článkom 8 

ods. 2. Tieto opatrenia budú v súlade s 

predpismi EÚ o verejnom obstarávaní.  



 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia má právo vykonávať audit 

využívania prostriedkov finančnej pomoci, 

a to buď priamo svojimi pracovníkmi, 

alebo prostredníctvom akejkoľvek ňou 

poverenej externej organizácie. Takéto 

audity sa môžu vykonávať počas obdobia 

platnosti dohody medzi Spoločenstvom a 

EBOR o poskytovaní finančných 

prostriedkov Spoločenstva 

Medzinárodnému fondu na podporu 

vyradenia jadrovej elektrárne Kozloduj z 

prevádzky a počas piatich rokov od dátumu 

vyplatenia zostatku. Zistenia auditu môžu 

prípadne viesť k rozhodnutiu Komisie o 

vymáhaní. 

1. Komisia monitoruje využívanie pomoci 

a môže si nechať vypracovať jeho audit, a 

to buď priamo svojimi pracovníkmi, alebo 

prostredníctvom akejkoľvek ňou poverenej 

externej organizácie. Takéto audity sa 

môžu vykonávať počas obdobia platnosti 

dohody medzi Spoločenstvom a EBOR 

o poskytovaní finančných prostriedkov 

Spoločenstva Medzinárodnému fondu na 

podporu vyradenia jadrovej elektrárne 

Kozloduj z prevádzky v súlade s predpismi 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú 

energiu a Medzinárodnej energetickej 

agentúry a počas piatich rokov od dátumu 

vyplatenia zostatku. Zistenia auditu môžu 

prípadne viesť k rozhodnutiu Komisie o 

vymáhaní. Tieto audity a všetky ostatné 

hodnotenia sa budú financovať mimo 

rámca rozpočtu na finančnú pomoc 

určenú na vyraďovanie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 - pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Pracovníci Komisie, ako aj ňou 

poverené externé osoby majú náležité 

právo prístupu najmä do priestorov 

príjemcu finančnej pomoci a tiež ku 

všetkým potrebným informáciám (aj v 

elektronickej podobe), aby mohli 

vykonávať uvedené audity. 

2. Pracovníci Komisie, ako aj ňou 

poverené externé osoby majú náležité 

právo prístupu najmä do priestorov 

príjemcu finančnej pomoci a tiež ku 

všetkým potrebným informáciám (aj v 

elektronickej podobe), aby mohli 

vykonávať uvedené audity. V rámci 

auditov sa skúma aj dosiahnutá fáza pri 

vydávaní povolení na vyradenie 

z prevádzky. 

 



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Dvor audítorov má rovnaké práva ako 

Komisia, najmä pokiaľ ide o prístup. 

Dvor audítorov a Európsky parlament 

majú rovnaké práva ako Komisia, najmä 

pokiaľ ide o prístup. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia zabezpečí vykonanie tohto 

nariadenia a bude pravidelne podávať 

správy Európskemu parlamentu a Rade. 

Vykoná strednodobé preskúmanie, ako sa 

ustanovuje v článku 3 ods. 3. 

Komisia zabezpečí vykonanie tohto 

nariadenia a bude pravidelne podávať 

správy Európskemu parlamentu a Rade 

o využívaní finančných prostriedkov 

a o vykonaných činnostiach. Vykoná 

hodnotenie v polovici obdobia a následné 

hodnotenie, ako sa ustanovuje v článku 3 

ods. 3, a podá o nich správu Európskemu 

parlamentu. 

 Súčasťou následného hodnotenia je 

celkový a presný rozpočet nákladov na 

vyradenie jadrovej elektrárne z prevádzky, 

aby sa dali plánovať náklady na budúce 

vyraďovanie z prevádzky. Súčasťou bude 

tiež analýza ekonomických, spoločenských 

a environmentálnych nákladov so 

zameraním na dosah zvyškovej voľnej 

radiácie a dôsledky pre bezpečnosť 

dodávok. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Komisia pred podpísaním dohody o 



 

príspevkoch vykoná hodnotenie súladu 

podľa medzinárodne uznaných noriem 

aspoň na úrovni postupov EBOR v oblasti 

účtovníctva, auditov, vnútornej kontroly a 

obstarávania. 

 


