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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Pievienošanās līguma Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā 

un Protokolu Nr. 9 par Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā, kā arī 

30. pantu Protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas 

uzņemšanai Eiropas Savienībā,  

– ņemot vērā Padomes regulu par to, kā īstenot Protokolu Nr. 4 par Ignalinas 

kodolelektrostaciju Lietuvā1, Padomes regulu par to, kā īstenot Protokolu Nr. 9 par 

Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā2, un Padomes regulu par 

Savienības finansiālo atbalstu Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. līdz 4. bloka 

ekspluatācijas izbeigšanai (Kozlodujas programma)3, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par kodoliekārtu 

ekspluatācijas pārtraukšanai paredzēto finanšu resursu izmantošanu (COM(2007)0794) un 

šā paziņojuma pavaddokumentu „Dati par ES finansējumu kodoliekārtu ekspluatācijas 

pārtraukšanai” (SEC(2007)1654), 

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 24. oktobra ieteikumu par kodoliekārtu ekspluatācijas 

pārtraukšanai paredzēto finanšu resursu vadību4,  

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0054/2011), 

A.  tā kā trīs ES kandidātvalstīs — Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā — darbojās novecojušas 

kodolelektrostacijas, kuras puses vienojās slēgt, un pievienošanās sarunās tika noteikti 

agrāki attiecīgo trīs kodolelektrostaciju bloku slēgšanas datumi; 

B.  tā kā ES atzina, ka trīs minēto kodolelektrostaciju bloku agrīna slēgšana un izrietošā to 

ekspluatācijas pārtraukšana ir ievērojams finansiāls un ekonomisks slogs, ar ko attiecīgās 

dalībvalstis pašas nespētu pilnībā tikt galā, un tādēļ Pievienošanās līgumos, kā arī vēlāk 

pieņemtajās Padomes regulās par minēto Līgumu īstenošanu attiecīgajām dalībvalstīm tika 
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paredzēta finansiāla palīdzība; tā kā tomēr netika pieņemts skaidrs lēmums par to, vai 

palīdzībai vajadzētu pilnībā segt ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksas vai kompensēt visas 

ekonomiskās sekas; norāda, ka gan Bulgārija, gan Slovākija joprojām ir elektroenerģijas 

neto eksportētājvalstis; 

C. tā kā palīdzība ietver pasākumus šādās jomās: 

– ekspluatācijas pārtraukšana (sagatavošanās darbi slēgšanai, atbalsts regulatoram, 

ekspluatācijas pārtraukšanai un licences saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošana, objekta droša uzturēšana un uzraudzība pēc slēgšanas, atkritumu 

pārstrāde, atkritumu un izlietotās degvielas uzglabāšana un dekontaminācija, kā arī 

demontāžas darbi); 

– enerģētika (esošo iekārtu modernizācija un uzlabošana no vides aspekta, slēgto bloku 

ražošanas jaudas aizstāšana, enerģijas piegādes drošības un energoefektivitātes 

uzlabošana, kā arī citi pasākumi, kas veicina vajadzīgo energoinfrastruktūras 

restrukturizāciju un uzlabošanu);  

– sociālās sekas (atbalsts spēkstacijas personālam, lai pēc slēgšanas uzturētu augstu 

drošības līmeni pirms demontāžas, un personāla pārkvalificēšana jaunajiem 

uzdevumiem ekspluatācijas pārtraukšanā); 

D. tā kā palīdzība tika sākta pirms pievienošanās un pirms attiecīgo bloku slēgšanas un līdzekļi 

tika uzkrāti starptautiskajos ekspluatācijas pārtraukšanas atbalsta fondos, kamēr turpinājās 

administratīvie sagatavošanās darbi, 

E. tā kā kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un to atkritumu apsaimniekošana ir tehniski 

sarežģīta darbība, kuras īstenošanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi un kura saistīta 

ar atbildību vides jomā, kā arī tehniskiem, sociāliem un finansiāliem pienākumiem, 

1. norāda, ka Lietuva, Slovākija un Bulgārija ir izpildījušas Pievienošanās līgumā noteiktās 

saistības, kas paredz savlaicīgi slēgt trīs minēto kodolelektrostaciju attiecīgos blokus, proti, 

Ignalinas kodolelektrostacijas 1. bloku slēdza 2004. gada 31. decembrī, bet 2. bloku — 

2009. gada 31. decembrī, Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. bloku slēdza 2006. gada 

31. decembrī, bet 2. bloku — 2008. gada 31. decembrī, Kozlodujas kodolelektrostacijas 1. 

un 2. bloku slēdza 2002. gada 31. decembrī, bet 3. un 4. bloku — 2006. gada 31. decembrī; 

2. norāda arī, ka visas trīs dalībvalstis centās no jauna vienoties par savām politiskajām 

saistībām attiecībā uz reaktoru slēgšanu, tādēļ process ieilga; 

3. norāda, ka pastāv juridiskais pamats finanšu palīdzības piešķiršanai; norāda, ka summas tiek 

noteiktas ik gadu ar Komisijas lēmumu, balstoties uz atsevišķiem gada kombinētajiem 

plānošanas dokumentiem, kas ļauj nodrošināt apstiprināto projektu īstenošanas un 

finansēšanas kontroli; 

4. norāda — tā kā ekspluatācijas pārtraukšanas jomā ES pieredze ir neliela un ir maz datu par 

to, lēmums par finanšu palīdzības apjomu tika pieņemts, neparedzot iespēju noteikt 

finansējuma maksimālo apjomu; norāda, ka pat pēc ekspluatācijas pārtraukšanas plānu un 

stratēģiju sagatavošanas joprojām nebija skaidru noteikumu maksimālo apjomu 

precizēšanai, un tādēļ lēmumi par turpmākā finanšu atbalsta piešķiršanu bija jāpieņem pa 

posmiem un katru gadījumu izskatot atsevišķi; 



5. uzskata, ka Kopienas palīdzības mērķis ir atbalstīt minētās trīs dalībvalstis centienos risināt 

tādas ar finansiālo un ekonomisko slogu saistītas problēmas, ko izraisījuši noteiktie agrīnie 

slēgšanas datumi, segt vairāku nozīmīgu ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumu izmaksas, 

ieguldīt enerģijas projektos, kuru mērķis ir samazināt energoatkarību, un palīdzēt mazināt 

kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanas sociālo ietekmi; tomēr norāda, ka visos 

trijos gadījumos spēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksas ir pārsniegušas ES 

palīdzības paredzēto apmēru, un paredzams, ka tās pārsniegs arī sākotnējās aplēses; turklāt 

norāda, ka lielu daļu līdzekļu izmantoja enerģētikas projektiem, nevis galvenajam finanšu 

palīdzības mērķim, proti, kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai; 

6. uzskata, ka Eiropas Savienības solidaritātes koncepcija palīdz efektīvi mazināt agrīnas 

slēgšanas ekonomiskās sekas enerģētikas nozarē; tomēr norāda, ka šī ziņojuma 

sagatavošanas laikā kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vēl ir sākuma posmā; 

7. norāda, ka attiecīgo kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai jāpiešķir augstākā 

prioritāte, jo tas ir visu Eiropas iedzīvotāju drošības un veselības interesēs; 

8. pauž bažas, ka ekspluatācijas pārtraukšanas darbībām vajadzīgo līdzekļu trūkums aizkavēs 

kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu un veicinās gan vides, gan cilvēka veselības 

apdraudējumu; 

9. uzsver, ka konkrēto trīs kodolelektrostaciju agrīni slēgto bloku ekspluatācijas pārtraukšanā 

jautājums par drošību ir ļoti svarīgs; tādēļ aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis minēto 

ņemt vērā, pieņemot turpmākos lēmumus par kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu 

vispār un jo īpaši lēmumus par konkrēti šīm trijām minētajām ekspluatācijas pārtraukšanas 

programmām; aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu koordinēšanu ar dalībvalstīm un 

noteikt precīzus grafikus projektu pabeigšanai; 

10. ar bažām norāda, ka konkrētie triju ekspluatācijas pārtraukšanas programmu detalizētie 

ekspluatācijas pārtraukšanas plāni vēl nav pabeigti un ka tādēļ nav pietiekamas informācijas 

par grafikiem, konkrēto projektu izmaksām vai par šo projektu finansēšanas avotiem; tādēļ 

mudina attiecīgās valstu iestādes pabeigt plānus, bet Komisiju — ziņot par šo procesu un 

iesniegt detalizētu ekspluatācijas pārtraukšanas projektu ilgtermiņa finanšu plānojumu; 

aicina Komisiju skaidri precizēt ES finansējuma apjomu, kas nepieciešams, lai īstenotu šos 

plānus; 

11. aicina Komisiju izpētīt iespējas dažādot ES metodes, ko izmanto ekspluatācijas 

pārtraukšanas finansēšanai, ņemot vērā dalībvalstīs un to administratīvajās struktūrās 

izmantotās stratēģijas, un vienkāršot noteikumus par finansējuma pārvaldību tā, lai tie 

neietekmētu ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumu drošību; 

12. atzīmē, ka finansēšanas pasākumu dalībnieku un ekspluatācijas pārtraukšanas procesa 

dalībnieku atbildība netiek skaidri nodalīta; uzskata, ka Komisijai vajadzētu būt galvenajai 

atbildīgajai par ES palīdzības ieviešanu un ka būtu jāīsteno kopīga pārvaldība ar ERAB; 

13. uzskata, ka līgumtiesību piešķiršanas vajadzībām Kopienai attiecībās ar Eiropas 

uzņēmumiem būtu vēlams piemērot savstarpīguma kritēriju, jo īpaši piemērojot principus, 

kuri noteikti 58. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta 

Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas 

cita starpā darbojas arī enerģētikas nozarē; 



14. norāda, ka Eiropas Savienības kopējā finanšu palīdzība trīs minētajām dalībvalstīm līdz 

2013. gada beigām sasniegs EUR 2 847,78 miljonus; norāda — lai gan starp 

kodolelektrostacijām pastāv atšķirības, jo īpaši attiecībā uz degvielas uzglabāšanu, principā 

programmu tehnoloģija ir vienāda; tomēr norāda, ka piešķirto summu ziņā pastāv 

ievērojamas atšķirības: Ignalina (2 bloki) — EUR 1367 miljoni, Bohunice (2 bloki) — EUR 

613 miljoni un Kozloduja (4 bloki) — EUR 867,78 miljoni; 

15. norāda — pamatojoties uz 2009. gada beigās pieejamajiem datiem, dalībvalstu stāvoklis 

izmaksāto summu ziņā ir atšķirīgs: Ignalina — kopā EUR 1367 miljoni, pieejami 

EUR 875,5 miljoni (64,04 %), izmaksāti EUR 760,4 miljoni (55,62 %);  Bohunice — kopā 

EUR 613 miljoni, pieejami EUR 363,72 miljoni (59,33 %), izmaksāti EUR 157,87 miljoni 

(25,75 %); Kozloduja — kopā EUR 867,78 miljoni, pieejami EUR 567,78 miljoni 

(65,42 %), izmaksāti EUR 363,149 miljoni (41,84 %), galvenokārt atšķirīgā slēgšanas laika 

dēļ; 

16. uzskata, ka fondi jāpārvalda un to līdzekļi jāizmanto pilnīgi pārredzami; atzīst — lai 

nodrošinātu godīgu konkurenci enerģētikas tirgū, ir būtiski veikt finanšu līdzekļu efektīvu 

un pārredzamu pārvaldību ar atbilstošu ārējo uzraudzību; iesaka šajā jomā veicināt 

pārredzamību un sabiedrības līdzdalību; 

17. ņem vērā šādas veiktās revīzijas un novērtēšanas: „Lietuvai un Slovākijai ekspluatācijas 

pārtraukšanai sniegtās palīdzības termiņa vidus novērtējums” (2007), EK 2007. gadā veiktās 

visu trīs programmu iekšējās revīzijas, Eiropas Revīzijas palātas (ERP) 2008. un 2009. gadā 

veiktās Centrālās projektu vadības aģentūras revīzijas attiecībā uz Ignalinu, ERP revīziju 

2008. gada ticamības deklarācijas sagatavošanai, ERP priekšizpēti 2009. gadā, kā arī norāda 

uz šādiem pašreiz notiekošajiem pasākumiem: 2011. gada sākumā paredzētais Komisijas 

paziņojums, EK veiktā Bohunices starptautiskā ekspluatācijas pārtraukšanas atbalsta fonda 

(BIDSF) ārējo finanšu revīzija, ERP veiktās visu trīs programmu pilnīgas lietderības 

revīzijas;  

18. uzskata — ņemot vērā lielās naudas summas, jaunus pavērsienus attiecībā uz līdzekļu 

izlietojumu, neparedzētus faktorus, kas radušies visā procesa gaitā un kā rezultātā notikušas 

daudzas izmaiņas, pielāgojumi un piešķirtas papildu summas, — veikto revīziju apjoms un 

skaits varētu būt nepietiekams; pauž nožēlu par to, ka Komisijas 2007. gada septembrī 

sagatavotajā termiņa vidusposma novērtējumā par ekspluatācijas pārtraukšanas palīdzību 

Lietuvai un Slovākijai netika iekļauta Bulgārija (kas tajā laikā jau saņēma palīdzību); 

19. pauž nožēlu, ka Komisija nav iesniegusi Eiropas Parlamentam gada pārskatus par to, kā 

izlietoti šo triju minēto kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai piešķirtie finanšu 

līdzekļi; tādēļ aicina Komisiju uzraudzīt un katru gadu ziņot Parlamentam par 

uzlabojumiem līdzekļu izlietojumā, un par iespējamību, ka nākamajos trijos gados tiks 

apgūti šo kodolelektrostaciju konkrēto bloku ekspluatācijas pārtraukšanai uzkrātie līdzekļi; 

20. aicina Komisiju veikt analīzi, lai pārliecinātos, ka summu piešķiršana turpmākajiem 

ekspluatācijas pārtraukšanas projektiem līdz 2013. gadam ir iespējama, jo īpaši tādēļ, ka 

ekspluatācijas pārtraukšanas licence Bohunicei tiks izsniegta 2011. gada jūlijā, bet 

Kozlodujai — 2011. gada beigās un 2012. gada beigās; 

21. aicina Komisiju pirms turpmāka ES finansējuma piešķiršanas sniegt salīdzināmu 

informāciju par ekspluatācijas pārtraukšanas procesu dažādo posmu sākotnējo un pārskatīto 

grafiku īstenošanu, kā arī par pasākumiem enerģētikas un sociālajā jomā; 



22. aicina Komisiju ziņot par konkrētiem uzlabojumiem, kas saistīti ar dalībvalstu pārvaldības 

komitejas izveidi 2007. gadā, lai palīdzētu Komisijai īstenot palīdzības programmas, un 

sniegt pārskatu par procesuālajām izmaiņām kopš šīs komitejas izveides; 

23. norāda, ka ERP revīzija vēl turpinās; uzskata, ka tai būtu jāpalīdz konstatēt līdzekļu 

izlietojuma mērķus un to iedarbīgumu, kā arī turpmāk īstenojamus priekšlikumus, un 

novērtēt ekspluatācijas pārtraukšanai papildus nepieciešamo finansējumu; pieņem — ņemot 

vērā, ka tā ir pilnīga lietderības revīzija, tajā būtu jāprecizē šādi jautājumi: 

– vai līdzekļi ir izmantoti paredzētajiem mērķiem; 

– vai iepirkuma procedūras tika pienācīgi sagatavotas un ievērotas; 

– vai ar piešķirto naudu ir panākta labāka drošība ekspluatācijas pārtraukšanas darbā; 

– vai ar iepirkuma procedūrām ir nodrošināts, ka attiecīgie uzņēmumi spēs garantēt 

drošību atbilstīgi ES standartiem; 

– vai kādās darbībās ir iesaistīts OLAF; 

– vai trīs pašreizējās programmas tika pienācīgi saskaņotas, lai efektīvi izmantotu gūto 

pieredzi un iepriekš izstrādātos un finansētos projektus, kā arī kādās jomās ir notikusi 

ekspluatācijas pārtraukšanas programmu pārklāšanās (piem., vairāki līdzīgi projekti 

saistībā ar uzglabāšanu, personāla kvalificēšanu utt., kurus visas kodolelektrostacijas 

varētu savstarpēji pielāgot, tādējādi ļaujot ietaupīt); 

24. uzskata, ka attiecībā uz turpmākajiem pasākumiem, ko finansēs 2007.–2013. gada 

laikposmā no ES piešķirtajām summām, ir jāprecizē šādi jautājumi: 

– vai jau izstrādātie plāni un stratēģijas ir pilnīgi, vai arī joprojām ir iespējams pievienot 

jaunus pasākumus un tādējādi arī ir nepieciešami papildu līdzekļi; 

– vai kopējā pagaidu uzglabāšanas vietu ietilpība un kārtība, kādā izraugās vietējo galīgās 

noglabāšanas vietu radioaktīvajiem atkritumiem galīgajā stadijā, ir pilnīga; 

– vai joprojām ir nepieciešams piešķirt papildu summas enerģētikas projektiem, vai arī ir 

jākoncentrējas uz ekspluatācijas pārtraukšanas projektiem; 

– vai saistībā ar vienu kodolelektrostaciju gūto pieredzi un īstenotos projektus vajadzētu 

saistīt arī ar pārējām, ja tas vēl nav izdarīts; 

25. ar bažām atzīmē, ka šiem trijiem projektiem nav ES koordinatoru un ekspertu komandas, 

kas būtu devis iespēju ekspluatācijas pārtraukšanas programmu skatīt kopumā, pamatojoties 

uz ES pieredzi un radot šo triju pasākumu sinerģiju;  

26. uzsver, ka trīs minētās programmas ir labāk jākoordinē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās 

darbības tiek sekmīgāk plānotas un ka ir iespējams apmainīties ar gūto pieredzi; uzskata, ka 

šī pieredze varētu nodrošināt labumu arī Eiropas Savienībai kopumā, jo reaktoru 

ekspluatācija tiek pārtraukta, beidzoties to saimnieciskajam dzīves ciklam; tādēļ aicina visas 

ieinteresētās personas nodrošināt, lai tiktu izstrādāta un apkopota labākā ekspluatācijas 

pārtraukšanas prakse un lai iegūto pieredzi un datus varētu veiksmīgi izmantot arī pārējās 

dalībvalstis, kurās ir kodolelektrostacijas; 



27. aicina Komisiju izveidot koordinēšanas grupu, kurai vajadzētu būt atbildīgai par šādiem 

jautājumiem: 

– galīgā plāna izstrāde, nosakot skaidru grafiku; 

– līdz šim piešķirto līdzekļu izlietojuma uzraudzība; 

– konstatēt, vai ES līdzdalība ir nepieciešama arī turpmāk un — ja tā ir nepieciešama — 

noteikt precīzu ES līdzdalības līmeni; 

– izlemt par atbildības sadalījumu, tostarp ERAB lomu, un pārraudzīt ekspluatācijas 

pārtraukšanas procesa pabeigšanu; 

28. norāda — finansējot ekspluatācijas pārtraukšanas darbus, būtu jāpiemēro princips, ka maksā 

piesārņotājs, un kodoliekārtu produktīvajā periodā to operatoriem būtu jānodrošina 

pietiekama finanšu līdzekļu rezerve, kas ļautu segt turpmākos ar ekspluatācijas pārtraukšanu 

saistītos izdevumus; 

29. norāda, ka reaktoru agrīna slēgšana neļāva, kā bija plānots, uzkrāt nepieciešamās summas 

attiecīgajos dalībvalstu fondos, no kuriem bija paredzēts segt visas ar kodolelektrostaciju 

ekspluatācijas pārtraukšanu saistītās izmaksas; 

30. ņemot vērā to, ka dalībvalstis īsteno dažādas stratēģijas, aicina Komisiju izpētīt iespējamos 

risinājumus, kā Eiropas Savienībā saskaņot ekspluatācijas pārtraukšanas darbību 

finansēšanai izmantotās pieejas, lai nodrošinātu, ka tiek savlaicīgi uzkrāti nepieciešamie 

finanšu līdzekļi, neapdraudot ekspluatācijas pārtraukšanas procesa drošumu; 

Ignalinas kodolelektrostacija 

31. atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa Ignalinas programmas projektu energoefektivitātes un 

enerģijas piegādes drošības jomā pašlaik tiek īstenoti vai ir jau īstenoti; 

32. ar bažām norāda, ka nozīmīgāko atkritumu pārstrādes infrastruktūru pārvaldības projektu 

(izlietotās degvielas uzglabāšanas un atkritumu krātuves projekts) īstenošanā notika 

ievērojama kavēšanās, kas radīja papildu izmaksas, salīdzinot ar sākotnējām aplēsēm; 

norāda, ka sistēmā pieejamā rezerve ir gandrīz izlietota un ka kavēšanās var sākt apdraudēt 

visa ekspluatācijas pārtraukšanas plāna gaitu, attiecīgi palielinot izmaksas; aicina Komisiju 

ziņot par rezultātiem saistībā ar projekta grafika atkārtotu novērtēšanu; 

33. norāda, ka enerģētikas projektiem tika piešķirta liela līdzekļu daļa, bet ekspluatācijas 

pārtraukšanai joprojām ir nepieciešams ievērojams finansējums, un valstu līdzekļi nav 

pietiekami, lai to segtu — Ignalinas kodolelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas valsts 

fondā patlaban ir uzkrāti tikai nedaudz vairāk kā EUR 100 miljoni (savukārt ekspluatācijas 

pārtraukšanas tehniskās izmaksas vien lēšamas robežās no EUR 987 miljoniem līdz 

EUR 1300 miljoniem), turklāt ievērojama šo līdzekļu daļa ir izmantota ar ekspluatācijas 

pārtraukšanu nesaistītiem projektiem; šajā sakarā prasa, jo īpaši dalībvalstīm, veikt 

attiecīgus pasākumus; 

Bohunices kodolelektrostacija 

34. atzinīgi vērtē saistībā ar Bohunices programmu gūtos panākumus; 



35. norāda — lai gan kodoliekārtām, jo īpaši V1 reaktoriem, kā arī enerģijas piegādes drošības 

mērķiem ir paredzēta Kopienas palīdzība, valsts kodolenerģijas fondā nav paredzēts nekāds 

īpašs finansējuma avots A1 ekspluatācijas pārtraukšanas projektam, kas tiek īstenots; 

36. norāda, ka notikusi būtiska kavēšanās, īstenojot dažus ekspluatācijas pārtraukšanas 

projektus, piemēram, teritorijas fiziskās aizsardzības sistēmas atjaunošanu, iepriekš radīto 

atkritumu pārstrādes projektu un radioaktīvo atkritumu pagaidu glabātavas būvniecību 

Bohunices objektā; mudina Komisiju un Slovākiju veikt pasākumus, lai novērstu kavēšanos 

un draudus ekspluatācijas pārtraukšanas darbu plānotajai gaitai; 

Kozlodujas kodolelektrostacija 

37. atzinīgi vērtē kopumā labos Kozlodujas programmas īstenošanas tehniskos un finansiālos 

rādītājus, kā arī to, ka attiecībā uz 1. līdz 4. bloku ekspluatācijas pārtraukšanas stratēģija 

tika pārskatīta un mainīta — sākotnējo stratēģiju, kas paredzēja atlikt demontāžu, aizstāja ar 

ilgstoši īstenojamu tūlītējās demontāžas stratēģiju; 

38. ar bažām norāda, ka piešķirtā publiskā finansējuma sadalē ir diezgan liels enerģētikas 

projektu īpatsvars; aicina Komisiju uzraudzīt pārējo enerģētikas projektu īstenošanu un 

ziņot par rezultātiem; prasa Kozlodujas programmas atlikušajā laikposmā palielināt 

ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu pārstrādes projektu īpatsvaru; 

39. uzsver, ka ir jānodrošina visaptveroša administratīvā koordinācija starp radioaktīvo 

atkritumu pārstrādes valsts uzņēmumu un Kozlodujas kodolelektrostaciju, kuri tagad ir 

atbildīgi par attiecīgi 1. un 2. bloku un 3. un 4. bloku; aicina Bulgāriju analizēt un laicīgi 

veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus attiecībā uz dalīto pārvaldību un/vai panākt 

vienotu 1.–4. bloka pārvaldību; 

° 

°  ° 

40. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Bulgārijas, 

Lietuvas un Slovākijas valdībām. 

 

 


