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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(1a) påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed 
og ikke kan fastsættes endeligt, før der er 
indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for perioden 2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(1b) minder om sine beslutninger af
8. juni 2011 om Investering i fremtiden: 
en ny flerårig finansiel ramme (FFR) for 
et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1 og af 23. oktober 2012 
om interessen i at opnå et positivt resultat 
i forbindelse med 
godkendelsesproceduren for den flerårige 
finansielle ramme2; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
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sine politiske prioriteringer eller projekter 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0360.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I overensstemmelse med 
tiltrædelsestraktatens forpligtelser og med 
støtte fra Fællesskabets bistand har 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet lukket 
kernekratværkerne og gjort store 
fremskridt hen imod standsningen af 
driften af disse. Der er behov for en 
yderligere indsats for at fortsætte 
fremskridtene med de faktiske 
demonteringsarbejder, indtil der nås et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning, samtidig med at der 
anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. 
På basis af de foreliggende overslag vil 
afslutningen af nedlukningsarbejdet kræve 
betydelige ekstra finansielle ressourcer.

(4) I overensstemmelse med 
tiltrædelsestraktatens forpligtelser og med 
støtte fra Fællesskabets bistand har 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet lukket 
kernekraftværkerne og gjort store 
fremskridt hen imod standsningen af 
driften af disse. Der er behov for en 
yderligere indsats for at fortsætte 
fremskridtene med de faktiske 
demonteringsarbejder, indtil der nås et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning, samtidig med at der 
anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. 
På basis af de foreliggende overslag vil 
afslutningen af nedlukningsarbejdet kræve 
betydelige ekstra finansielle ressourcer, 
samtidig med at der tages hensyn til 
Unionens og disse medlemsstaters fælles 
finansielle ansvar.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Selv om nedlukningen af alle berørte 
enheder skete inden for de respektive 
frister, vedbliver visse 
nedlukningsprogrammer med at blive 
udsat for forsinkelser, som er økonomisk 
skadelige og politisk uacceptable. Dette 
bør løses i den reviderede og detaljerede 
nedlukningsplan.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Da visse programmer endnu ikke har 
udløst de organisationsmæssige 
ændringer, som er nødvendige for en 
effektiv nedlukning, bør det sikres, at der 
sker den nødvendige ændring af 
organisationsstrukturen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Størrelsen af de bevillinger, der 
afsættes til programmerne, samt 
programperioden og fordelingen mellem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne kan revideres på baggrund 
af resultaterne af 
midtvejsevalueringsrapporten, samtidig 
med at det sikres, at de højeste 
sikkerhedsstandarder og en jævnt 
fremadskridende nedlukningsproces i 
overensstemmelse med de respektive 
nedlukningsplaner ikke bringes i fare.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Der bør tages behørigt hensyn til 
særberetning 16/2011 om EU’s finansielle 
bistand til nedlæggelse af 
kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet: resultater og fremtidige 
udfordringer fra Den Europæiske 
Revisionsret, som indeholder 
konklusioner og anbefalinger. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Nedlukningen af de kernekraftværker, 
der er omfattet af denne forordning, bør 
foretages ved hjælp af den bedste 
tilgængelige ekspertise og med passende 
hensyn til naturen og de teknologiske 
specifikationer for de enheder, der skal 
lukkes ned, for at sikre størst mulig 
effektivitet.

(9) Nedlukningen af de kernekraftværker, 
der er omfattet af denne forordning, bør 
foretages ved hjælp af den bedste 
tilgængelige ekspertise og med passende 
hensyn til naturen og de teknologiske 
specifikationer for de enheder, der skal 
lukkes ned, og med omfattende 
vurderinger af, hvordan nedluknings- og 
afbødningsprocessen skrider frem, for at 
sikre størst mulig effektivitet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen vil sikre maksimal 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokratisk kontrol med Unionens 
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midler, navnlig med hensyn til deres 
bidrag, både det forventede og det 
opnåede, til opfyldelse af programmernes 
generelle målsætninger. Især bør 
afgørende forvaltningsmæssige, juridiske, 
finansielle og tekniske problemer løses, 
eller der bør træffes foranstaltninger for 
at løse dem.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål for programmet er 
at bistå de berørte medlemsstater med at nå 
et uigenkaldeligt stadium i 
nedlukningsprocessen for 
kernekraftværkerne Kozloduy, enhed 1 til 
4, Ignalina, enhed 1 og 2, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares.

1. Det overordnede mål for programmet er 
at bistå de berørte medlemsstater med at nå 
et uigenkaldeligt stadium i 
nedlukningsprocessen for 
kernekraftværkerne Kozloduy, enhed 1 til 
4, Ignalina, enhed 1 og 2, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares og uden unødige 
farer for arbejdstagernes og 
offentlighedens sundhed.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2014 til 2020 er på 552 947 000 
EUR i løbende priser.

I betragtning af de tab, som den tidlige 
nedlukning af enhederne medfører, og for 
at leve op til de højeste 
sikkerhedsstandarder overstiger det 
vejledende finansielle referencegrundlag
for gennemførelsen af programmet, som 
fastsat i punkt [18] i den 
interinstitutionelle aftale af xx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, ikke 
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[…] EUR for perioden 2014 til 2020 i faste
2011-priser. Denne finansieringsramme 
illustrerer blot den lovgivende 
myndigheds hensigt og berører ikke 
budgetmyndighedens beføjelser, som 
fastlagt i TEUF.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden, uden at det berører 
bestemmelserne i forordningen om den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020 og den interinstitutionelle 
aftale af xxx/201z mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig 
økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette beløb fordeles mellem Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne som 
følger:

Dette beløb fordeles vejledende mellem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne som følger:

a) 208 503 000 EUR til Kozloduy-
programmet for perioden 2014 til 2020

a) 37,7 % til Kozloduy-programmet for 
perioden 2014 til 2020

b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2017 

a) 41,5 % til Ignalina-programmet for 
perioden 2014 til 2017 

c) 114 815 000 EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2017.

a) 20,8 % til Bohunice-programmet for 
perioden 2014 til 2017.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vil gennemgå 
programmets resultater og vurdere 
fremskridtene i Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne i forhold til de 
milepæle og måldatoer, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 3, inden udgangen af 2015 
inden for rammerne af den foreløbige 
vurdering, der er omhandlet i artikel 8. På 
grundlag af resultaterne af denne vurdering 
kan Kommissionen revidere størrelsen af 
de bevillinger, der er afsat til programmet, 
samt programperioden og fordelingen 
mellem Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne.

2. Kommissionen vil gennemgå 
programmets resultater og vurdere 
fremskridtene i Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne i forhold til de 
milepæle og måldatoer, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 3, inden udgangen af 2015 
inden for rammerne af den foreløbige 
vurdering, der er omhandlet i artikel 8, for 
at sikre, at den finansielle programmering 
og bevillingen af finansielle ressourcer er 
baseret på faktiske behov og 
absorptionskapacitet. På grundlag af 
resultaterne af denne vurdering kan 
Kommissionen revidere størrelsen af de 
bevillinger, der er afsat til programmet, 
samt programperioden og fordelingen 
mellem Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne, samtidig med at 
budgetmyndighedens beføjelser i den 
årlige budgetprocedure respekteres fuldt 
ud.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af de betydelige tab, som 
den tidlige nedlukning af enhederne 
medfører, skal der udfoldes alle 
bestræbelser på i tilstrækkeligt omfang at 
fortsætte den samfinansieringspraksis, 
der er indført som led i 
førtiltrædelsesbistanden og den bistand,
der er ydet i perioden 2007-2013 til alle 
tre medlemsstaters nedlukningsindsats, 
samt om nødvendigt at tiltrække 
samfinansiering fra andre kilder.

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingen kan også dække det 
forberedende arbejde til opførelse af et 
endeligt deponeringssted. 
Foranstaltninger til afhjælpning af 
følgerne af lukning og nedlæggelse 
dækkes ikke.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle bevilling kan også dække 
de tekniske og administrative 
bistandsudgifter, der er nødvendige for at 
sikre overgangen mellem programmet og 
de foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 1990/2006, Rådets forordning 
(Euratom) nr. 549/2007 og Rådets 
forordning (Euratom) nr. 647/2010.

Den finansielle bevilling kan også dække 
de tekniske og administrative 
bistandsudgifter, der er nødvendige for at 
sikre overgangen mellem programmet og 
de foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 1990/2006, Rådets forordning 
(Euratom) nr. 549/2007 og Rådets 
forordning (Euratom) nr. 647/2010. Den 
finansielle bevilling dækker ikke andre 
foranstaltninger end dem, der er anført i 
denne artikel og i artikel 2.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uoverensstemmelser om fortolkning 
af traktater og tildeling af kontrakter skal 
afgøres ved voldgift. 
Forsinkelser i byggeriet, som opstår i 
forbindelse hermed, kan føre til 
udsættelse af betalingerne og nedskæring 
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af bevillingerne. Kommissionen 
forelægger en årlig rapport om dette 
spørgsmål for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forelæggelse af en revideret detaljeret 
nedlukningsplan for Kommissionen.

c) Forelæggelse af en revideret detaljeret 
nedlukningsplan for Kommissionen, som 
indeholder de specifikke målsætninger, 
tidsplanerne for projekter, 
omkostningsstrukturerne for projekter, 
samfinansieringsforholdet og en 
overordnet finansieringsplan, der 
fastlægger kilder for den nationale del af 
finansieringen på lang sigt.

Begrundelse
Målsætninger og frister i nedlukningsprocessen bør nøje overholdes af alle parter, en effektiv 
organisationsstruktur bør konsolidere programmerne, og der bør sikres tilstrækkelig 
finansiering fra EU’s budget og de nationale budgetter, som også skal dække uforudsigelige 
tekniske stop og sikkerhedsstop i nedlukningsprocessen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de indsendte 
oplysninger om opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, når den udarbejder 
det årlige arbejdsprogram for 2014 som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1. Den kan ved 
vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram 
beslutte at suspendere hele eller en del af 
EU's finansielle bistand afhængig af den 
tilfredsstillende opfyldelse af 
forhåndsbetingelserne.

2. Kommissionen vurderer de indsendte 
oplysninger om opfyldelsen af 
forhåndsbetingelserne, når den udarbejder 
det årlige arbejdsprogram for 2014 som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, navnlig at 
afgørende forvaltningsmæssige, juridiske, 
finansielle og tekniske problemer er blevet 
løst, eller at der er truffet foranstaltninger 
for at løse dem. Inden for rammerne af 
denne vurdering skal der indhentes en 
udtalelse fra Ensreg (European Nuclear 
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Safety Regulators Group). Hvis 
Kommissionen fremsætter en begrundet 
udtalelse vedrørende manglende 
overholdelse af betingelsen i stk. 1, litra 
a), eller hvis betingelserne i stk. 1, litra b), 
eller c), ikke er opfyldt tilfredsstillende, 
kan der træffes afgørelse om suspension 
af hele eller en del af EU's finansielle 
bistand i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, 
stk. 2. Der skal tages hensyn til en sådan
afgørelse ved vedtagelsen af det årlige 
arbejdsprogram for 2014. Størrelsen af 
den suspenderede bistand beregnes i 
overensstemmelse med kriterierne i den 
retsakt, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. marts i året efter hvert 
regnskabsår gør medlemsstaterne rede for 
anvendelsen af finansieringsrammen. 
Disse redegørelser, som er certificeret af 
de nationale revisionsinstitutioner, 
forelægges for Kommissionen og Rådet, 
således at de kan indgå i den almindelige 
procedure for decharge af Unionens 
budget.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen eller dens 
befuldmægtigede og Revisionsretten har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 

2. Kommissionen eller dens 
befuldmægtigede, de nationale 
revisionsinstitutioner i de medlemsstater, 
hvor de nukleare anlæg, der skal lukkes, 
er beliggende, og Revisionsretten har 
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underkontrahenter, som har modtaget EU-
midler.

beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
tilskudsmodtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter, som har modtaget EU-
midler. Resultaterne af revisionerne 
meddeles Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) kan efter procedurerne i 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 
foretage kontrol og inspektion på stedet 
hos økonomiske aktører, der direkte eller 
indirekte er berørt af finansieringen, for at 
klarlægge, om der er begået svig, 
bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, 
der berører EU's finansielle interesser, i 
forbindelse med en aftale om tilskud, en 
afgørelse om ydelse af tilskud eller en 
kontrakt om EU-finansiering.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) kan efter procedurerne i 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 
foretage kontrol og inspektion på stedet 
hos økonomiske aktører, der direkte eller 
indirekte er berørt af finansieringen, for at 
klarlægge, om der er begået svig, 
bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, 
der berører EU's finansielle interesser, i 
forbindelse med en aftale om tilskud, en 
afgørelse om ydelse af tilskud eller en 
kontrakt om EU-finansiering. Resultaterne 
af revisionerne og inspektionerne 
meddeles Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne forordning skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet; denne bestemmelse 
berører ikke første og andet afsnit.

Samarbejdsaftaler med tredjelande og 
internationale organisationer, aftaler om 
tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og 
kontrakter som følge af gennemførelsen af 
denne forordning skal udtrykkeligt give 
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF 
beføjelse til at foretage denne kontrol og 
inspektion på stedet, og resultaterne af 
disse revisioner og kontroller meddeles 
Europa-Parlamentet; denne bestemmelse 
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berører ikke første og andet afsnit.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
endvidere omhandle mulighederne for 
forenkling, den interne og eksterne 
samhørighed samt den fortsatte relevans 
af alle målene. Den skal også tage hensyn 
til resultaterne af evalueringen af de 
tidligere foranstaltningers virkninger på 
lang sigt.

1. Senest i maj 2016 udarbejder 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
støttemodtagerne en foreløbig
evalueringsrapport om opfyldelsen af 
målene for alle foranstaltninger (resultater 
og virkninger), effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen og den europæiske 
merværdi og effektiviteten af 
programforvaltningen, herunder 
forvaltningen af Unionens midler af 
eksterne organer, som f.eks. Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og 
Udvikling, med henblik på at der træffes en 
afgørelse om videreførelse, ændring eller 
suspension af foranstaltningerne. På 
grundlag af resultaterne af denne 
vurdering kan Kommissionen revidere 
forvaltningsløsningerne og 
hensigtsmæssigheden af størrelsen af de 
bevillinger, der er afsat til programmet, og 
fordelingen mellem Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
også tage hensyn til resultaterne af 
evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I evalueringerne skal der tages hensyn til 
fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.

3. I evalueringerne skal der tages hensyn til 
fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2, og 
opfyldelsen af kravene i artikel 4, stk. 1, 
litra c). Evalueringsrapporten forelægges 
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Ensreg (European Nuclear Safety 
Regulators Group) til kontrol.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Endelig evaluering af perioden 2014-2020
1. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
støttemodtagerne. Den efterfølgende 
evaluering skal undersøge programmets 
effektivitet og virkningsgrad samt dets 
konsekvenser for nedlukningen.
2. Senest den 31. december 2020 
udarbejder Kommissionen i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne og 
støttemodtagere en endelig 
evalueringsrapport om programmets 
effektivitet og virkningsgrad samt 
effektiviteten af de finansierede 
foranstaltninger for så vidt angår 
virkninger, ressourceudnyttelse og 
merværdi for Unionen.
3. I den endelige evaluering skal der tages 
hensyn til fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.
4. Kommissionen forelægger 
konklusionerne i denne evaluering for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
5. Kommissionen tager hensyn til de 
forskellige grader af 
nedlukningsekspertise og -strategier, som 
disse medlemsstater anvender, med 
henblik på at undersøge mulighederne for 
at harmonisere mulige metoder til 
nedlukning i EU for at sikre en rettidig 
akkumulering af den nødvendige viden 
for at forbedre EU's nukleare industris 
konkurrenceevne på dette område.
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