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Ændringsforslag 28
Zigmantas Balčytis

Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig artikel 203,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
særlig dens artikel 203 og den til traktaten 
knyttede protokol nr. 4, 

Or. en

Ændringsforslag 29
Alejo Vidal-Quadras

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under henvisning til protokol nr. 4 til 
akten vedrørende vilkårene for Den 
Tjekkiske Republiks, Republikken 
Estlands, Republikken Cyperns, 
Republikken Letlands, Republikken 
Litauens, Republikken Ungarns, 
Republikken Maltas, Republikken Polens, 
Republikken Sloveniens og Den 
Slovakiske Republiks tiltrædelse og 
tilpasningerne af de traktater, der danner 
grundlaget for Den Europæiske Union -

Or. en

Ændringsforslag 30
Zigmantas Balčytis

Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I erkendelse af at den for tidlige 
lukning og deraf følgende nedlæggelse af 
Ignalina-kernekraftværket med dets to 
RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW, der 
er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, 
er uden fortilfælde og udgør en så 
usædvanlig stor finansiel byrde for 
Litauen, at det ikke står i et rimeligt 
forhold til landets størrelse og 
økonomiske formåen, fastsættes det i 
protokol nr. 4, at Unionens bistand under 
Ignalina-programmet vil blive fortsat 
glidende og forlænget efter 2006 for 
perioden for de næste finansielle overslag. 
Det forlængede program skal bygge på de 
samme elementer og principper som i 
perioden 2004-2006 og 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 31
Zigmantas Balčytis

Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(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 den egentlige
nedrivning, dekontaminering,
demontering og håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald og 
iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlæggelsen i overensstemmelse med de 
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betydelige ekstra finansielle ressourcer. respektive nedlukningsplaner, samtidig 
med at der anvendes de højeste 
sikkerhedsstandarder. På basis af de 
foreliggende overslag vil fuldførelsen af 
nedlukningen kræve betydelige ekstra 
finansielle ressourcer. På basis af de 
foreliggende overslag vil afslutningen af 
nedlukningsarbejdet kræve betydelige 
ekstra finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 32
Algirdas Saudargas

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 
kernekratværkerne og gjort store 
fremskridt hen imod standsningen af 
driften af disse. Der er behov for en 
yderligere indsats for at fortsætte 
fremskridtene med den faktiske 
nedrivning, dekontaminering og de 
faktiske demonteringsarbejder og for at 
gennemføre en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlæggelsen, samtidig med at der 
anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. 
På basis af de foreliggende overslag vil 
afslutningen af nedlukningsarbejdet kræve 
betydelige ekstra finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Rolandas Paksas
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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 
kernekratværkerne og gjort store 
fremskridt hen imod standsningen af 
driften af disse. Der er behov for en 
yderligere indsats for at fortsætte 
fremskridtene med den faktiske 
nedrivning, dekontaminering og
demonteringsarbejder og gennemføre en 
jævnt fremadskridende proces imod det 
endelige slutstadium i nedlukningen, 
samtidig med at der anvendes de højeste 
sikkerhedsstandarder. På basis af de 
foreliggende overslag vil afslutningen af 
nedlukningsarbejdet kræve betydelige 
ekstra finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 34
Ivailo Kalfin

Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(4) I overensstemmelse med 
tiltrædelsestraktatens forpligtelser og med 
støtte fra Fællesskabets bistand har 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet lukket 
kernekraftenhederne 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 
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anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. 
På basis af de foreliggende overslag vil 
afslutningen af nedlukningsarbejdet kræve 
betydelige ekstra finansielle ressourcer.

anvendes de højeste sikkerhedsstandarder. 
På basis af de foreliggende overslag vil 
afslutningen af nedlukningsarbejdet kræve 
betydelige ekstra finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 35
Andrey Kovatchev

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den for tidlige lukning og 
efterfølgende nedlæggelse af Ignalina-
kernekraftværket med to reaktorenheder 
på 1.500 MW, fire enheder på Kozloduy-
kernekraftværket med en samlet kapacitet 
på 1.760 MW og Bohunice V1-
kernekraftværket med to enheder med en 
kapacitet på 880 MW har pålagt borgerne 
i de tre lande en tung byrde på lang sigt, 
for så vidt angår de energimæssige, 
finansielle, økonomiske, miljømæssige og 
sociale følger. Med hensyn til Litauen 
udgør lukningen af værket en usædvanlig 
stor økonomisk byrde, som ikke står i et 
rimeligt forhold til landets størrelse og 
økonomiske formåen.

Or. en

Ændringsforslag 36
Rolandas Paksas

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I erkendelse af at den for tidlige 
lukning og deraf følgende nedlukning af 
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Ignalina-kernekraftværket med dets to 
RBMK-reaktorenheder på 1 500 MW, der 
er en arv fra det tidligere Sovjetunionen, 
er uden fortilfælde og udgør en så 
usædvanlig stor finansiel byrde for 
Litauen, at det ikke står i et rimeligt 
forhold til landets størrelse og 
økonomiske formåen, fastsættes det i 
protokol nr. 4, at Unionens bistand under 
Ignalina-programmet vil blive fortsat 
glidende og forlænget efter 2006 for 
perioden for de næste finansielle overslag. 
Det forlængede program skal bygge på de 
samme elementer og principper som i 
perioden 2004-2006 og 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 37
Algirdas Saudargas

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I erkendelse af at nedlukningen af 
Ignalina-kernekraftværket er et langsigtet 
projekt og udgør en usædvanlig stor 
finansiel byrde for Litauen, som ikke står 
i et rimeligt forhold til landets størrelse og 
økonomiske formåen, fastsættes det i 
protokol nr. 4 til akten vedrørende Den 
Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, 
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 
Polens, Sloveniens og Slovakiets 
tiltrædelse, at Unionens bistand under 
Ignalina-programmet vil blive fortsat 
glidende og forlænget efter 2006 for 
perioden for de næste finansielle overslag. 
Det forlængede program skal bygge på de 
samme elementer og principper som i 
perioden 2004-2006 og 2007-2013.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Andrey Kovatchev

Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen, dog med forbehold 
af det princip, at det endelige ansvar for 
nedlukningen ligger hos de berørte 
medlemsstater. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 
finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne for perioden 2007-2013.
Den finansielle støtte fra EU i henhold til 
disse programmer vil ophøre i 2013.

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 
finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne. Den finansielle støtte fra 
EU, der er fastsat for perioden 2007-2013 i 
henhold til disse programmer, vil ophøre i 
2013.

Or. en

Ændringsforslag 39
Algirdas Saudargas

Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen, dog med forbehold 
af det princip, at det endelige ansvar for 
nedlukningen ligger hos de berørte 
medlemsstater. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 
finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne for perioden 2007-2013. 
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finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne for perioden 2007-2013. 
Den finansielle støtte fra EU i henhold til 
disse programmer vil ophøre i 2013.

Den finansielle støtte fra EU i henhold til 
disse programmer vil ophøre i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 40
Zigmantas Balčytis

Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen, dog med forbehold 
af det princip, at det endelige ansvar for 
nedlukningen ligger hos de berørte 
medlemsstater. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 
finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne for perioden 2007-2013. 
Den finansielle støtte fra EU i henhold til 
disse programmer vil ophøre i 2013.

(5) Unionen har forpligtet sig til at bistå 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet med at 
løfte den usædvanlig store finansielle 
byrde, der er forbundet med 
nedlukningsprocessen. Siden 
førtiltrædelsesperioden har Bulgarien, 
Litauen og Slovakiet modtaget omfattende 
finansiel støtte fra EU, navnlig gennem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne for perioden 2007-2013. 
Den finansielle støtte fra EU i henhold til 
disse programmer vil ophøre i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 41
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det fremgår af Den Europæiske 
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Revisionsrets konklusioner1, at 
størstedelen af nedlukningsprocessen i 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet stadig 
står tilbage, og at der er et betydeligt 
finansieringsunderskud (omkring 2,5 mia. 
euro) i forbindelse med færdiggørelsen af 
denne proces, navnlig er større 
infrastrukturprojekter blevet forsinket, og 
der har været overskridelse af udgifterne i 
den centrale nedlukningsproces, 
omkostningsskøn er ufuldstændige på 
grund af mangel på afgørende 
oplysninger om radioaktivt affald og/eller 
om anlæg og teknologi, som er nødvendig 
til behandling af det, Kommissionens 
tilsyn har været fokuseret på 
gennemførelse af budgettet og af projektet 
i stedet for at fokusere på gennemførelse 
af programmets målsætninger som 
helhed. 
__________________
1Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning 16/2011 om EU’s finansielle 
bistand til nedlæggelse af 
kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ivailo Kalfin

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ifølge de programmer, der er fastlagt 
for perioden 2007-2013, har 
Kommissionens tilsyn fortrinsvis været 
fokuseret på budgetgennemførelsen af de 
finansielle bevillinger og 
projektgennemførelse, frem for på 
omfanget af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at opfylde programmernes 
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mål som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 43
Zigmantas Balčytis

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ifølge de programmer, der er fastlagt 
for perioden 2007-2013, har 
Kommissionens tilsyn hovedsageligt
fokuseret på budgetgennemførelsen af de 
finansielle bevillinger og 
projektgennemførelse, frem for på 
omfanget af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at opfylde programmernes 
mål som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 44
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Det er dybt bekymrende, at Den 
Europæiske Revisionsret konkluderer, at 
en lang række foranstaltninger til at 
afbøde virkningerne af 
atomkraftværkernes førtidige lukning er 
blevet finansieret, men at det ikke vides, i 
hvilken grad virkningerne er blevet 
afbødet.  Der bør erindres, at en stor del 
af EU-midlerne hidtil er blevet anvendt til 
energiprojekter og ikke til det vigtigste 
formål med den økonomiske bistand, 
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nemlig nedlukning af atomkraftværkerne.  
Eftersom midlerne ikke altid er blevet 
anvendt til de formål, som de var beregnet 
til, bør denne forordning kun støtte 
programmer til nedlukning og 
demontering af atomkraftværker i 
Bulgarien, Litauen og Slovakiet. 

Or. en

Ændringsforslag 45
Ivailo Kalfin

Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed 
og nedlukning. Ud af dette beløb er 500 
mio. EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 
mio. EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet bør finansieringsrammen for 
gennemførelse af programmet for 
perioden 2014-2020 omfatte tilstrækkelig 
finansiel støtte fra EU svarende til det 
betragtelige finansieringsunderskud for 
de enkelte nedlukningsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 46
Andrey Kovatchev
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, Ignalina, enhed 
1-2, og Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 
2014 til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 47
Marian-Jean Marinescu

Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
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program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde. Formålet med 
nedlukning er at fortsætte 
gennemførelsen som planlagt i 
nedlukningsplanen med fokus på de 
vigtigste nedlukningsprojekter og i det 
øjemed at føre processen til ende. 

Or. en

Ændringsforslag 48
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, Ignalina, enhed 
1-2, og Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 
2014 til 2020. Finansieringen i henhold til 
dette nye program bør stilles til rådighed på 
en gradvis faldende måde.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skaffe klarhed over årsagerne til at indstille dette 
bistandsprogram for Slovakiet og Litauen allerede i 2017.

Ændringsforslag 49
Zigmantas Balčytis

Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) I erkendelse af EU’s forpligtelser og 
efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

Or. en

Ændringsforslag 50
Algirdas Saudargas

Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) I erkendelse af EU’s forpligtelser og 
efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio.
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

Or. en

Ændringsforslag 51
Alejo Vidal-Quadras

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For så vidt angår Litauen fastsættes 
det i protokol nr. 4, at Unionens bistand 
under Ignalina-programmet ”vil blive 
fortsat glidende og forlænget efter 2006”, 
idet det tilføjes, at ”for den periode, som 
de næste finansielle overslag dækker, skal 
de samlede gennemsnitlige bevillinger 
inden for rammerne af det udvidede 
Ignalina-program være af en passende 
størrelse”. For så vidt angår Bulgarien 
henviser artikel 30 i tiltrædelsesakten fra 
2005 derimod kun til perioden 2007-2009, 
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og i Slovakiets tilfælde henviser 
tiltrædelsesakten fra 2003 kun til perioden 
2004-2006.  Derfor skal artikel 203 i 
Euratom-traktaten anvendes til yderligere 
finansiering til Bulgarien og Slovakiet, 
medens protokol nr. 4 tjener som 
retsgrundlag for Litauen.

Or. en

Ændringsforslag 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 fra midtvejsevalueringen 
og den endelige evalueringsrapport, 
forudsat at de højeste 
sikkerhedsstandarder og en jævnt 
fremadskridende nedlukningsproces i 
overensstemmelse med de respektive 
nedlukningsplaner ikke bringes i fare.

Or. en

Ændringsforslag 53
Andrey Kovatchev

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
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koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering 
af afslutningen af nedlukningen sikres. 
Det endelige ansvar for den nukleare 
sikkerhed ligger fortsat hos den berørte 
medlemsstat, hvilket også indebærer det 
endelige ansvar for finansieringen heraf, 
herunder finansieringen af nedlukningen.
Denne forordning foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.

koncentreret om foranstaltninger til at 
gennemføre en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen i overensstemmelse med de 
relevante højeste sikkerhedsstandarder for 
nedlukningsprocessen, da sådanne 
foranstaltninger giver EU den største 
merværdi, medens det endelige ansvar for 
den nukleare sikkerhed fortsat ligger i den 
berørte medlemsstat. Denne forordning 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige statsstøtteprocedurer, der måtte 
blive gennemført i overensstemmelse med 
artikel 107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 54
Zigmantas Balčytis

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering 
af afslutningen af nedlukningen sikres. 
Det endelige ansvar for den nukleare 
sikkerhed ligger fortsat hos den berørte 
medlemsstat, hvilket også indebærer det 
endelige ansvar for finansieringen heraf, 
herunder finansieringen af nedlukningen. 
Denne forordning foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at 
gennemføre en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen, samtidig med at der 
anvendes de højeste 
sikkerhedsstandarder, da sådanne 
foranstaltninger giver EU den største 
merværdi, medens det endelige ansvar for 
den nukleare sikkerhed fortsat ligger hos 
den berørte medlemsstat. Denne forordning 
foregriber ikke resultatet af eventuelle 
fremtidige statsstøtteprocedurer, der måtte 
blive gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.
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traktatens artikel 107 og 108.

Or. en

Ændringsforslag 55
Algirdas Saudargas

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering 
af afslutningen af nedlukningen sikres. 
Det endelige ansvar for den nukleare 
sikkerhed ligger fortsat hos den berørte 
medlemsstat, hvilket også indebærer det 
endelige ansvar for finansieringen heraf, 
herunder finansieringen af nedlukningen. 
Denne forordning foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at 
gennemføre en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen, samtidig med at der 
anvendes de højeste 
sikkerhedsstandarder, hvilket giver EU 
den største merværdi, medens det endelige 
ansvar for den nukleare sikkerhed fortsat 
ligger hos den berørte medlemsstat. Denne 
forordning foregriber ikke resultatet af 
eventuelle fremtidige statsstøtteprocedurer, 
der måtte blive gennemført i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
107 og 108.

Or. en

Ændringsforslag 56
Alejo Vidal-Quadras

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
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videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering 
af afslutningen af nedlukningen sikres.
Det endelige ansvar for den nukleare 
sikkerhed ligger fortsat hos den berørte 
medlemsstat, hvilket også indebærer det 
endelige ansvar for finansieringen heraf, 
herunder finansieringen af nedlukningen. 
Denne forordning foregriber ikke resultatet 
af eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.

videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at 
gennemføre en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen, samtidig med at der 
anvendes de højeste 
sikkerhedsstandarder, hvilket giver EU 
den største merværdi. Det endelige ansvar 
for den nukleare sikkerhed ligger fortsat 
hos den berørte medlemsstat, hvilket også 
indebærer det endelige ansvar for 
finansieringen heraf, herunder 
finansieringen af nedlukningen. Denne 
forordning foregriber ikke resultatet af 
eventuelle fremtidige statsstøtteprocedurer, 
der måtte blive gennemført i 
overensstemmelse med artikel 107 og 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 57
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering af 
afslutningen af nedlukningen sikres. Det 
endelige ansvar for den nukleare sikkerhed 
ligger fortsat hos den berørte medlemsstat, 
hvilket også indebærer det endelige ansvar 
for finansieringen heraf, herunder 
finansieringen af nedlukningen. Denne 
forordning foregriber ikke resultatet af 

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør udelukkende sikre en 
problemfri videreførelse af nedlukningen 
og være koncentreret om foranstaltninger 
til at nå et uigenkaldeligt stadium i 
processen for sikker nedlukning og 
demontering og som sådan give EU den 
største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering af 
afslutningen af demonteringen sikres. Det 
endelige ansvar for den nukleare sikkerhed 
ligger fortsat hos den berørte medlemsstat, 
hvilket også indebærer det endelige ansvar 
for finansieringen heraf, herunder 
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eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.

finansieringen af nedlukningen.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marian-Jean Marinescu

Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering af 
afslutningen af nedlukningen sikres. Det 
endelige ansvar for den nukleare sikkerhed 
ligger fortsat hos den berørte medlemsstat, 
hvilket også indebærer det endelige ansvar 
for finansieringen heraf, herunder 
finansieringen af nedlukningen. Denne 
forordning foregriber ikke resultatet af 
eventuelle fremtidige statsstøtteprocedurer, 
der måtte blive gennemført i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
107 og 108.

(7) Den støtte, der er omfattet af denne 
forordning, bør sikre en problemfri 
videreførelse af nedlukningen og være 
koncentreret om foranstaltninger til at nå et 
uigenkaldeligt stadium i processen for 
sikker nedlukning og som sådan give EU 
den største merværdi, samtidig med at 
overgangen til medlemsstatsfinansiering af 
afslutningen af nedlukningen sikres. Det 
endelige ansvar for den nukleare sikkerhed 
ligger fortsat hos den berørte medlemsstat, 
hvilket også indebærer det endelige ansvar 
for finansieringen heraf, herunder 
finansieringen af nedlukningen. 
Manglende opfyldelse af denne 
forpligtelse bringer EU-borgerne i fare.  
 Denne forordning foregriber ikke 
resultatet af eventuelle fremtidige 
statsstøtteprocedurer, der måtte blive 
gennemført i overensstemmelse med 
traktatens artikel 107 og 108.

Or. en

Ændringsforslag 59
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen
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Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I betragtning af, at der ikke er gjort 
meget fremskridt med hensyn til 
slutdeponering af bestrålet nukleart 
brændsel og højradioaktivt affald, og med 
henblik på at sætte en stopper for eksport 
af dette affald og oparbejdning af 
bestrålet brændsel i udlandet, erkender 
EU også, at det er nødvendigt at 
fremskynde fremskridtet på dette område 
via finansiel støtte.

Or. en

Ændringsforslag 60
Andrey Kovatchev

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Omkostningerne ved de 
nedlukningsaktiviteter, der er omfattet af 
denne forordning, bør fastsættes i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte standarder for 
omkostningsvurdering af nedlukning, 
som f.eks. "International Structure for 
Decommissioning Costing", som 
Kerneenergiagenturet (NEA), Den 
Internationale Atomenergiorganisation 
(IAEA) og Kommissionen har 
offentliggjort i fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 61
Vladko Todorov Panayotov
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den 
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling og vurdering af 
korrigerende foranstaltninger under 
programmet.

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den 
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling og vurdering af 
korrigerende foranstaltninger under 
programmet. Kontrollen baseres på klare 
kvalitativt og kvantitativt relevante 
resultatindikatorer, der på forhånd 
fastsættes af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

De kvalitativt og kvantitativt relevante resultatindikatorer skal være kendt på forhånd og skal 
i lige grad finde anvendelse i de tre medlemsstater.

Ændringsforslag 62
Marian-Jean Marinescu

Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den 
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling og vurdering af 
korrigerende foranstaltninger under 
programmet.

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling ved hjælp af klare på 
forhånd fastsatte mål, der undersøges via 
egnede resultatindikatorer, og vurdering 
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af korrigerende foranstaltninger under 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 63
Marian-Jean Marinescu

Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU's finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder, inddrivelse af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt ukorrekt, og 
efter omstændighederne med sanktioner.

(12) EU's finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder, inddrivelse af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt ukorrekt, og 
efter omstændighederne med sanktioner. 
Den mekanisme, der skal anvendes, bør 
svare til den, der anvendes til delt 
forvaltning inden for 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 64
Zigmantas Balčytis

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Bidraget inden for rammerne af 
Ignalina-programmet kan for visse 
foranstaltningers vedkommende udgøre 
op til 100 % af de samlede udgifter. Der 
bør udfoldes alle bestræbelser på at 
fortsætte den samfinansieringspraksis, 
der er indført som led i 



PE496.524v01-00 26/81 AM\913763DA.doc

DA

førtiltrædelsesbistanden og bistanden i 
perioden 2007-2013 til Litauens 
nedlukningsindsats, samt på om 
nødvendigt at tiltrække medfinansiering 
fra andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 65
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastlægges det flerårige 
program for bistand til nuklear nedlukning 
2014-2020 ("programmet"), hvori der 
fastsættes regler for gennemførelsen af 
EU's finansielle støtte til foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
kernekraftværkerne Kozloduy (enhed 1 til 
4; Kozloduy-programmet), Ignalina (enhed 
1 og 2; Ignalina-programmet) og Bohunice 
V1 (enhed 1 og 2; Bohunice-programmet).

I denne forordning fastlægges det flerårige 
program for bistand til nuklear nedlukning 
2014-2020 ("programmet"), hvori der 
udelukkende fastsættes regler for 
gennemførelsen af EU's finansielle støtte til 
foranstaltninger i forbindelse med den 
uigenkaldelige nedlukning af 
kernekraftværkerne Kozloduy (enhed 1 til 
4; Kozloduy-programmet), Ignalina (enhed 
1 og 2; Ignalina-programmet) og Bohunice 
V1 (enhed 1 og 2; Bohunice-programmet).

Or. en

Ændringsforslag 66
Zigmantas Balčytis

Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastlægges det flerårige 
program for bistand til nuklear nedlukning 
2014-2020 ("programmet"), hvori der 
fastsættes regler for gennemførelsen af 
EU's finansielle støtte til foranstaltninger i 

I denne forordning fastlægges det flerårige 
program for bistand til nuklear nedlukning 
2014-2020 ("programmet"), hvori der 
fastsættes regler for den fortsatte 
gennemførelse af EU's finansielle støtte til 
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forbindelse med nedlukningen af 
kernekraftværkerne Kozloduy (enhed 1 til 
4; Kozloduy-programmet), Ignalina (enhed 
1 og 2; Ignalina-programmet) og Bohunice 
V1 (enhed 1 og 2; Bohunice-programmet).

foranstaltninger i forbindelse med 
nedlukningen af kernekraftværkerne 
Kozloduy (enhed 1 til 4; Kozloduy-
programmet), Ignalina (enhed 1 og 2; 
Ignalina-programmet) og Bohunice V1 
(enhed 1 og 2; Bohunice-programmet).

Or. en

Ændringsforslag 67
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definition

Nedlæggelse dækker en række 
forberedende aktiviteter, der går forud for 
den endelige nedlukning (f.eks. 
udfærdigelse af en nedlæggelsesplan, 
forberedelse af dokumenter vedrørende 
licens og affaldsinfrastrukturprojekter), 
og alle aktiviteter efter at reaktorerne er 
lukket ned, dvs. fjernelse og 
slutdeponering af brugte 
brændselselementer, dekontaminering, 
demontering og/eller nedrivning af 
kernekraftværkerne, deponering af 
resterende radioaktivt affald og 
miljømæssig genopretning af det 
forurenede område 
Nedlæggelsesprocessen ender, når 
anlægget frigives fra enhver lovfæstet 
kontrol og strålingsrelateret restriktion.

Or. en

Begrundelse

(Det er vigtigt at vide, hvad vi taler om.  Definitionen af "nedlæggelse" er afledt af den, der 
findes i Revisionsrettens særberetning nr. 16/2011 om ”EU’s finansielle bistand til 
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nedlæggelse af kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og Slovakiet: Resultater og fremtidige 
udfordringer") 

Ændringsforslag 68
Gaston Franco

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 og med 
Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 
1996 om fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling, samtidig med at 
det højeste sikkerhedsniveau bevares.

Or. fr

Ændringsforslag 69
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

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 

1. Det overordnede mål for programmet er 
at bistå de berørte medlemsstater med at nå 
et uigenkaldeligt stadium i nedluknings-
og demonteringsprocessen for 
kernekraftværkerne Kozloduy, enhed 1 til 
4, Ignalina, enhed 1 og 2, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, samtidig med at det højeste 



AM\913763DA.doc 29/81 PE496.524v01-00

DA

deres respektive nedlukningsplaner,
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares.

sikkerhedsniveau i henhold til den 
aktuelle tekniske viden bevares til 
beskyttelse af arbejdstagernes og 
offentlighedens sundhed og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 70
Algirdas Saudargas

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. De overordnede mål for programmet er 
at iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen af 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Rolandas Paksas

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, 

1. De overordnede mål for programmet er 
at iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen af 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 
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samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares.

højeste sikkerhedsniveau bevares.

Or. en

Ændringsforslag 72
Zigmantas Balčytis

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. De overordnede mål for programmet er 
at iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen af 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.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ivailo Kalfin

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 i
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overensstemmelse med Rådets direktiv 
96/29/Euratom af 13. maj 1996 om 
fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
med ioniserende stråling1 og Rådets 
direktiv 2009/71/Euraton af 25. juni 2009 
om EF-rammebestemmelser for nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed2.
1 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
2 EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Ændringsforslag 74
Andrey Kovatchev

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
iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen af kernekraftværkerne 
Kozloduy, enhed 1-4, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau opretholdes under hele 
nedlukningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Alejo Vidal-Quadras

Artikel 2 – stk. 1
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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 
iværksætte en jævnt fremadskridende 
proces imod det endelige slutstadium i 
nedlukningen af kernekraftværkerne 
Kozloduy, enhed 1-4, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares i 
overensstemmelse med EU’s lovgivning 
om nuklear sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 76
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I finansieringsperioderne er de 
specifikke mål for Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne:

2. I finansieringsperioderne er de vigtigste 
specifikke mål for Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne:

Or. en

Ændringsforslag 77
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sikker forvaltning af nedlukningsaffald 
i overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved mængde 

iii) sikker forvaltning på nationalt niveau 
af nedlukningsaffald, herunder bestrålet 
nukleart brændsel og højradioaktivt 
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og type konditioneret affald affald, i overensstemmelse med en 
detaljeret national affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type konditioneret 
affald

Or. en

Ændringsforslag 78
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sikker forvaltning af nedlukningsaffald 
i overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved mængde 
og type konditioneret affald

iii) i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 
om fastsættelse af en fællesskabsramme 
for ansvarlig og sikker håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald1, sikker forvaltning af 
nedlukningsaffald og affald til 
langtidsdeponering i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type konditioneret 
affald
1EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48.

Or. en

Ændringsforslag 79
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) indretning og etablering af et 
nationalt depot til sikker 
langtidsdeponering og slutdeponering af 
det fjernede bestrålede nukleare brændsel 
og alt andet radioaktivt affald fra 
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nedlukningen og demonteringen af 
Kozloduy, enhed 1 til 4; måles ved 
mængde og type oplagret og deponeret 
affald 

Or. en

Ændringsforslag 80
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikker vedligeholdelse af 
reaktorenhederne, indtil 
brændselsoverførslen er afsluttet; måles 
ved antal registrerede hændelser

ii) sikker vedligeholdelse af 
reaktorenhederne; måles ved antal 
registrerede hændelser

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sørge for sikkerhed under hele nedlukningsprocessen, ikke kun under 
brændselsoverførslen. 

Ændringsforslag 81
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) gennemførelse af demontering i 
turbinehallen og andre hjælpebygninger og 
sikker forvaltning af nedlukningsaffald i 
overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved type og 
antal demonterede hjælpesystemer og
mængde og type konditioneret affald

iii) gennemførelse af demontering i 
turbinehallen og andre hjælpebygninger og 
sikker forvaltning på nationalt niveau af 
nedlukningsaffald, herunder bestrålet 
nukleart brændsel og højradioaktivt 
affald, i overensstemmelse med en 
detaljeret national affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type konditioneret 



AM\913763DA.doc 35/81 PE496.524v01-00

DA

affald

Or. en

Ændringsforslag 82
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) gennemførelse af demontering i 
turbinehallen og andre hjælpebygninger og 
sikker forvaltning af nedlukningsaffald i 
overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved type og 
antal demonterede hjælpesystemer og 
mængde og type konditioneret affald

iii) i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 2011/70/Euratom, gennemførelse 
af demontering i turbinehallen og andre 
hjælpebygninger og sikker forvaltning af 
nedlukningsaffald og affald til 
langtidsdeponering i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved type og antal demonterede 
hjælpesystemer og mængde og type 
konditioneret affald

Or. en

Ændringsforslag 83
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) indretning og etablering af et 
nationalt depot til sikker 
langtidsdeponering og slutdeponering af 
det fjernede bestrålede nukleare brændsel 
og alt andet radioaktivt affald fra 
nedlukningen og demonteringen af 
Ignalina, enhed 1 og 2; måles ved 
mængde og type oplagret og deponeret 
affald 
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Or. en

Ændringsforslag 84
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) foranstaltninger til genopretning af 
miljøet i overensstemmelse med gældende 
EU-ret og foranstaltninger til 
modernisering af den konventionelle 
produktionskapacitet til erstatning af 
produktionskapaciteten i de to reaktorer i 
Ignalina-kernekraftværket 

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger fremgår klart af protokol nr. 4.

Ændringsforslag 85
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) andre foranstaltninger, der ligger i 
forlængelse af beslutningen om at lukke 
og nedlægge dette anlæg, og som bidrager 
til den nødvendige omstrukturering, 
genopretning af miljøet og modernisering 
af energiproduktionen, transmissions- og 
distributionssektorerne i Litauen samt til 
at øge energiforsyningssikkerheden og 
forbedre energieffektiviteten i Litauen

Or. en
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Begrundelse

Disse foranstaltninger fremgår klart af protokol nr. 4.

Ændringsforslag 86
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) demontering af reaktorkerner, 
reaktorbygninger og primære kredsløb

Or. en

Ændringsforslag 87
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sikker forvaltning af nedlukningsaffald 
i overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved mængde 
og type konditioneret affald

iii) sikker forvaltning på nationalt niveau 
af nedlukningsaffald, herunder bestrålet 
nukleart brændsel og højradioaktivt 
affald, i overensstemmelse med en 
detaljeret national affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type konditioneret 
affald

Or. en

Ændringsforslag 88
Ivailo Kalfin

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sikker forvaltning af nedlukningsaffald 
i overensstemmelse med en detaljeret 
affaldsforvaltningsplan; måles ved mængde 
og type konditioneret affald

iii) i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 2011/70/Euratom sikker 
forvaltning af nedlukningsaffald og affald 
til langtidsdeponering i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type konditioneret 
affald 

Or. en

Ændringsforslag 89
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) indretning og etablering af et 
nationalt depot til sikker 
langtidsdeponering og slutdeponering af 
det fjernede bestrålede nukleare brændsel 
og alt andet radioaktivt affald fra 
nedlukningen og demonteringen af 
Bohunice V1, enhed 1 og 2; måles ved 
mængde og type oplagret og deponeret 
affald 

Or. en

Ændringsforslag 90
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) demontering af reaktorkerner, 
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reaktorbygninger og primære kredsløb

Or. en

Ændringsforslag 91
Andrey Kovatchev

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle de i stk. 2 nævnte 
nedlukningsprogrammer kan også 
indeholde foranstaltninger til 
opretholdelse af det nødvendige høje 
niveau for nedlukningssikkerhed på 
kernekraftværker, herunder støtte til 
værkets personale.

Or. en

Ændringsforslag 92
Zigmantas Balčytis

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det i stk. 2, litra b, nævnte Igualina-
program kan også omfatte 
foranstaltninger til opretholdelse af et højt 
sikkerhedsniveau i 
atomkraftværksenheder under 
nedlukning, herunder støtte til værkets 
personale.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden kommer fra artikel 2, stk. 4, i Protokol nr. 4 og afspejler en vigtig forpligtelse for 
EU til at sikre støtte til Ignalina-atomkraftværkets personale under hele 
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nedlukningsprocessen.

Ændringsforslag 93
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Milepæle og tilsigtede slutdatoer 
fastlægges i retsakten som omhandlet i 
artikel 6, stk. 2.

3. Milepæle, forventede generelle 
resultater, tilsigtede slutdatoer og 
resultatindikatorer for det fælles flerårige 
program fastsættes senest den 31. 
december 2013, og det fælles årlige 
arbejdsprogram fastlægges i retsakten som 
omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

De vigtigste mål, milepæle og resultatindikatorer for hele programmet bør være kendt på 
forhånd for at sikre konsekvente og optimale resultater.

Ændringsforslag 94
Ivailo Kalfin

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 omfatter
finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2014 til 2020 
tilstrækkelig støtte fra EU svarende til det 
betragtelige finansieringsunderskud for 
de respektive nedlukningsplaner.

Or. en
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Begrundelse

På lang sigt har gennemførelsen af nedlukningsplanerne i Bulgarien, Litauen og Slovakiet 
krævet yderligere ressourcer og samfinansiering til effektiv og sikker nedlukning. Derfor bør 
støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne angive den samlede finansieringsplan og 
beregningen af de samlede omkostninger og ajourføre dem hvert år. 

Ændringsforslag 95
Jaroslav Paška

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2014 til 2020 
er på 815 947 000 EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Ivailo Kalfin

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

(a) 208 503 000 EUR til Kozloduy-
programmet for perioden 2014 til 2020
(b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2017
(c) 114 815 000 EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2017.

Or. en

Ændringsforslag 98
Andrey Kovatchev

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 99
Zigmantas Balčytis

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en
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Ændringsforslag 100
Algirdas Saudargas

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) [229 629 000 EUR] til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 102
Rolandas Paksas

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) [229 629 000] EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 103
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) [229 629 000] EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skaffe klarhed over årsagerne til at indstille dette 
bistandsprogram for Litauen allerede i 2017.

Ændringsforslag 104
Alejo Vidal-Quadras

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en

Ændringsforslag 105
Jaroslav Paška

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 377 815 000 EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2017.

Or. en
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Begrundelse

Slovakiet er også indstillet på at samfinansiere denne proces, men det er nødvendigt at tage 
hensyn til, at de reelle udgifter til nedlukning er meget større, end det tidligere er blevet 
forudsagt. Som følge heraf foreslår vi at finde mulighed for at øge det samlede støttebeløb til 
nedlukningsprocessen for atomkraftværket Bohunice VI, som der foreslås et beløb på mindst 
377 815 000 EUR til. Desuden har Slovakiet iværksat en række projekter, der har til formål at 
lukke V1 Jaslovske Bohunice, for sine egne nationale ressourcer, til et beløb af 263 mio EUR 
(f.eks. til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald). Samtidig har andre 
lande modtaget EU-støtte til lignende projekter, hvilket synes at skabe generel uligevægt.

Ændringsforslag 106
Andrey Kovatchev

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) 114 815 000 EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2020.

Or. en

Ændringsforslag 107
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) [114 815 000] EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2020.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skaffe klarhed over årsagerne til at indstille dette 
bistandsprogram for Slovakiet allerede i 2017.
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Ændringsforslag 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice.
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Ændringsforslag 109
Zigmantas Balčytis

Artikel 3 – stk. 2

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 

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 6, inden udgangen af 2017 inden for 
rammerne af den foreløbige vurdering, der
er omhandlet i artikel 8. På grundlag af 
resultaterne af denne vurdering kan 
størrelsen af de bevillinger, der er afsat til 
programmet, samt programperioden og 
fordelingen mellem Kozloduy-, Ignalina-



AM\913763DA.doc 47/81 PE496.524v01-00

DA

mellem Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne.

og Bohunice-programmerne revideres for 
at tage hensyn til de fremskridt, der er 
gjort, og for at sikre, at programmeringen 
og fordelingen af midler baseres på det 
faktiske betalingsbehov og 
absorbtionsevnen.

Or. en

Begrundelse

Revision af resultaterne et år efter programmets påbegyndelse (FFR starter i 2014) er for 
tidlig. I henhold til protokol nr. 4 skal programmeringen af de midler, der afsættes til 
Ignalina-programmet være baseret på det faktiske betalingsbehov og absorbtionsevnen.

Ændringsforslag 110
Jaroslav Paška

Artikel 3 – stk. 2

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. 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, idet den sørger for, at de 
højeste sikkerhedsstandarder respekteres, 
og at den jævnt fremadskridende 
nedlukningsproces i overensstemmelse 
med de respektive nedlukningsplaner ikke 
bringes i fare.

Or. en
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Begrundelse

Vi foreslår, at der tilføjes en passus, der har til formål at forhindre enhver uforudset 
indvirkning på hele sikkerhedsprocessen ved nedlukningen.

Ændringsforslag 111
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 3 – stk. 2

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. På 
grundlag af resultaterne af denne vurdering 
reviderer Kommissionen i 
overensstemmelse med EU’s 
budgetmyndigheder i givet fald størrelsen 
af de bevillinger, der er afsat til 
programmet, samt programperioden og 
fordelingen mellem Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 112
Marian-Jean Marinescu

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vil gennemgå 
programmets resultater og vurdere 
fremskridtene i Kozloduy-, Ignalina- og 

2. Kommissionen vil gennemgå 
programmets resultater og vurdere 
fremskridtene i Kozloduy-, Ignalina- og 



AM\913763DA.doc 49/81 PE496.524v01-00

DA

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.

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, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den flerårige finansielle 
ramme for perioden 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 113
Andrey Kovatchev

Artikel 3 – stk. 2

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 2017
inden for rammerne af den 
midtvejsevaluering, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Algirdas Saudargas

Artikel 3 – stk. 2

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 2017
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.

Or. en

Ændringsforslag 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikel 3 – stk. 2

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-

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 2017
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-
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programmerne. programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 116
Ingeborg Gräßle

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
videreformidling af Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører de generelle målsætninger i 
denne forordning, udgifter i tilknytning til 
IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
videreformidling af Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører de generelle målsætninger i 
denne forordning, udgifter i tilknytning til 
IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

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

Or. de

Ændringsforslag 117
Silvia-Adriana Ţicău
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Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
videreformidling af Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører de generelle målsætninger i 
denne forordning, udgifter i tilknytning til 
IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, uddannelse, informations-
og kommunikationsforanstaltninger, 
herunder videreformidling af Den 
Europæiske Unions politiske prioriteter, for 
så vidt som de vedrører de generelle 
målsætninger i denne forordning, udgifter i 
tilknytning til IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

Or. ro

Ændringsforslag 118
Ivailo Kalfin

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 119
Ingeborg Gräßle

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 af 
bevillingerne. En rapport herom sendes 
en gang om året til Europa-Parlamentet. 

Or. de

Ændringsforslag 120
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bulgarien, Litauen og Slovakiet skal 
inden den 1. januar 2014 opfylde følgende 
forhåndsbetingelser:

1. Bulgarien, Litauen og Slovakiet skal 
inden den 1. september 2013 opfylde 
følgende forhåndsbetingelser:

Or. en

Begrundelse

Formålet er om nødvendigt at give Kommissionen en vis tid til at tilpasse enkeltheder i det 
fælles flerårige program og i det årlige arbejdsprogram for 2014.

Ændringsforslag 121
Zigmantas Balčytis
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Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Overholdelse af EU's regelværk; med 
hensyn til nuklear sikkerhed især 
gennemførelsen i national lovgivning af 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et krav om at overholde EU’s regelværk er en diskriminerende bestemmelse set fra de tre 
pågældende landes synspunkt, eftersom EU’s regelværk skal overholdes af alle 27 
medlemsstater. Dette krav bør derfor udgå, fordi det er overflødigt. De relevante direktiver og 
overholdelse af dem er allerede nævnt i betragtning 10.

Ændringsforslag 122
Rolandas Paksas

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Overholdelse af EU's regelværk; med 
hensyn til nuklear sikkerhed især 
gennemførelsen i national lovgivning af 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle medlemsstater skal overholde EU’s regelværk, ikke kun Bulgarien, Litauen og Slovakiet.
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Ændringsforslag 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Overholdelse af EU's regelværk; med 
hensyn til nuklear sikkerhed især 
gennemførelsen i national lovgivning af 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Alejo Vidal-Quadras

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Overholdelse af EU's regelværk; med 
hensyn til nuklear sikkerhed især 
gennemførelsen i national lovgivning af
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

a) Overholdelse af EU's regelværk med 
hensyn til nuklear sikkerhed; især Rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om nuklear 
sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Or. en

Ændringsforslag 125
Zigmantas Balčytis

Artikel 4 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Etablering af en national retlig ramme 
for at tilvejebringe tilstrækkelige 
hensættelser til en rettidig akkumulering 
af nationale finansielle ressourcer med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler.

b) Vedtagelse og forelæggelse for 
Kommissionen af et strategisk 
planlægningsdokument for nedlukningen 
(en nedlukningsstrategi), som dækker 
hele nedlukningsprocessen indtil 
slutstadiet og fastsætter de vigtigste 
processer, nedlukningsmetode, 
nedlukningens slutstadium og prognose 
for de samlede omkostninger (de 
omkostninger, der er nødvendige med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen af de kernereaktorenheder, 
der er omfattet af denne forordning), de 
vigtigste aktiviteter med tidsplaner 
(forberedelse af nedlukningen, sikker 
drift, brændselsoverførsel, håndtering af 
driftsaffald og affald fra nedlæggelse, 
dekontaminering, demontering), 
eventuelle finansieringskilder og 
finansieringsordninger i 
overensstemmelse med gældende 
statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 126
Andrey Kovatchev

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Etablering af en national retlig ramme 
for at tilvejebringe tilstrækkelige 
hensættelser til en rettidig akkumulering 
af nationale finansielle ressourcer med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler.

b) Etablering inden for nationale rammer 
af en overordnet finansieringsplan, der 
angiver de fulde omkostninger og de 
finansieringskilder, der er nødvendige for 
en sikker afslutning af nedlukningen af de 
nukleare reaktorenheder, der er omfattet 
af denne forordning, herunder håndtering 
af brugt brændsel og radioaktivt affald.

Or. en
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Ændringsforslag 127
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Etablering af en national retlig ramme 
for at tilvejebringe tilstrækkelige 
hensættelser til en rettidig akkumulering 
af nationale finansielle ressourcer med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler.

b) Etablering af en national retlig ramme 
for at tilvejebringe tilstrækkelige nationale 
finansielle ressourcer i rette tid med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen af atomkraftanlæg, 
herunder radioaktivt affald og bestrålet 
nukleart brændsel i overensstemmelse 
med princippet om, at forureneren 
betaler, og de gældende statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 128
Zigmantas Balčytis

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 for 
perioden 2014-2020 med angivelse af de 
vigtigste mål og opgaver fordelt på 
nedlukningsaktiviteter, forventede 
projektplaner, tidsrammer, 
omkostningsstrukturer og 
samfinansieringsforhold. Planen 
udarbejdes i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte standarder for 
omkostningsvurdering af nedlukning.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom forslaget til forordning dækker perioden for den flerårige finansielle ramme, bør 
planlægningsdokumentet omfatte samme tidsperiode. Desuden bør nedlukningsplanerne i 
overensstemmelse med international praksis revideres regelmæssigt.

Ændringsforslag 129
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

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, 
herunder konkrete milepæle og afprøvede 
randbetingelser for EU’s merværdi, som 
fører til, at der kan gøres virkeligt fysisk 
fremskridt i tide med hensyn til 
brændselsoverførsel og nedlukning, og til 
sikring af, at lukningen er uigenkaldelig.

Or. en

Ændringsforslag 130
Marian-Jean Marinescu

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forelæggelse af en revideret detaljeret 
nedlukningsplan for Kommissionen.

c) Forelæggelse af en revideret, solid og 
fuldstændig detaljeret nedlukningsplan for 
Kommissionen, herunder vurdering af de 
samlede udgifter tillige med en klar 
angivelse af den nationale 
samfinansiering, samt hvorledes denne 
nationale finansiering kan sikres på lang 
sigt.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Andrey Kovatchev

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. Hvis 
Kommissionen fremsætter 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 efter 
kriterierne i den retsakt, der er omhandlet 
i artikel 6, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 132
Zigmantas Balčytis

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 

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

fremsætter begrundet udtalelse om, at 
betingelserne i stk. 1, litra b) eller c), ikke 
er opfyldt tilfredsstillende, træffes der 
afgørelse om suspension af hele eller en 
del af EU's finansielle bistand i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om suspension af bistanden bør ikke træffes ensidigt af Kommissionen. 
Medlemsstater skal også inddrages.

Ændringsforslag 133
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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, forudsat at en 
sådan suspension ikke bringer 
sikkerheden på de i artikel 1 nævnte 
kernekraftværker i fare.

Or. ro

Ændringsforslag 134
Vladko Todorov Panayotov



AM\913763DA.doc 61/81 PE496.524v01-00

DA

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 fælles flerårige program og det fælles
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.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 135
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

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. Den beslutter
ved vedtagelsen af det årlige 
arbejdsprogram at suspendere hele eller en 
del af EU's finansielle bistand afhængig af 
den fuldstændige opfyldelse af 
forhåndsbetingelserne.

Or. en
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Ændringsforslag 136
Andrey Kovatchev

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Årlige arbejdsprogrammer

1. Ved begyndelse af hvert år i perioden 
2014-2020 vedtager Kommissionen et 
fælles årligt arbejdsprogram for 
henholdsvis Kozloduy-, Bohunice- og 
Ignalina-programmerne med en nærmere 
angivelse af mål, forventede resultater, 
tilhørende resultatindikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, 
stk. 2.
2. Ved udgangen af hvert enkelt år i 
perioden 2014-2020 udarbejder 
Kommissionen en statusrapport over 
gennemførelsen af det arbejde, der er 
udført i de foregående år. Statusrapporten 
forelægges Europa-Parlamentet og Rådet 
og skal danne grundlag for vedtagelsen af 
det næste fælles årlige arbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 137
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årlige arbejdsprogrammer og
gennemførelsesprocedurer

Gennemførelsesprocedurer

Or. en
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Ændringsforslag 138
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et fælles årligt 
arbejdsprogram for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne med en 
nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist 
for anvendelsen af midler i henhold til 
hver årlig finansiel forpligtelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 139
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et fælles årligt 
arbejdsprogram for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne med en 
nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist 
for anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

1. Ved udgangen af hvert år i perioden 
2013-2020 vedtager Kommissionen et 
fælles årligt arbejdsprogram for 
henholdsvis Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne med en nærmere 
angivelse af mål, forventede resultater, 
tilhørende resultatindikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse. Vedtagelsen af 
det næste årlige arbejdsprogram vil være 
baseret på en evalueringsrapport om 
gennemførelsen af de fælles årlige 
arbejdsprogrammer for det foregående år.

Or. en
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Begrundelse

Dette skaber forudsætninger for kontinuitet i det allerede igangværende arbejde ved hjælp af 
finansiering til og med 2013.

Ændringsforslag 140
Silvia-Adriana Ţicău

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et fælles årligt 
arbejdsprogram for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne med en 
nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

1. Kommissionen vedtager på grundlag af 
information fra medlemsstaterne et fælles 
årligt arbejdsprogram for Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne med 
en nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

Or. ro

Ændringsforslag 141
Zigmantas Balčytis

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et fælles årligt 
arbejdsprogram for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne med en 
nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

1. Kommissionen vedtager separate årlige
arbejdsprogrammer for Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne med 
en nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, 
stk. 2. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af målene, de forventede 
resultater, milepæle, måldatoer samt de 
dertil svarende resultatindikatorer for 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne. Den indeholder de 
reviderede detaljerede nedlukningsplaner 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), 
der skal tjene som grundlag for 
overvågningen af fremskridtene og den 
rettidige opnåelse af de forventede 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 143
Zigmantas Balčytis

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmernes varighed. Den retsakt, 
hvori gennemførelsesprocedurerne er 
angivet, skal også indeholde en mere 
detaljeret definition af de forventede 
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aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

resultater, aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

Or. en

Ændringsforslag 144
Vladko Todorov Panayotov

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

2. Kommissionen vedtager senest den 1. 
juni 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede generelle og 
specifikke milepæle og resultater, 
aktiviteter og dertil svarende 
resultatindikatorer samt frister for 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne. Den skal indeholde de 
reviderede detaljerede nedlukningsplaner 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), 
der skal tjene som grundlag for 
overvågningen af fremskridtene og den 
rettidige opnåelse af de forventede 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Dette vil skabe forudsætninger for kontinuitet i det allerede påbegyndte arbejde ved hjælp af 
finansiering til og med 2013. Medlemsstaterne vil i tide få kendskab til de resultatindikatorer, 
der vil blive anvendt til vurdering af deres fremskridt.
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Ændringsforslag 145
Zigmantas Balčytis

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmernes varighed i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 2. Den retsakt, 
hvori gennemførelsesprocedurerne er 
angivet, skal også indeholde en mere 
detaljeret definition af de forventede 
resultater, aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

Or. en

Ændringsforslag 146
Silvia-Adriana Ţicău

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2013 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
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skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

Or. ro

Ændringsforslag 147
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer gennemførelse 
af denne forordning og forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en årlig 
statusrapport om gennemførelsen af de 
fælles årlige arbejdsprogrammer, jf. stk. 
1.  Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering i overensstemmelse med artikel 
8, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 148
Andrey Kovatchev

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De årlige arbejdsprogrammer og de 
retsakter, hvori 

udgår
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gennemførelsesprocedurerne i stk. 1 og 2 
er angivet, skal vedtages i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 149
Zigmantas Balčytis

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Midtvejsevaluering

Or. en

Ændringsforslag 150
Andrey Kovatchev

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Midtvejsevaluering

Or. en

Ændringsforslag 151
Ivailo Kalfin

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
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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.

støttemodtagerne en foreløbig 
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. På 
grundlag af resultaterne af denne 
vurdering kan Kommissionen revidere 
størrelsen af de bevillinger, der er afsat til 
programmet og fordelingen mellem 
Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne. 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.

Or. en

Ændringsforslag 152
Andrey Kovatchev

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 

1. Senest ved udgangen af 2017 udarbejder 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
støttemodtagerne og medlemsstaterne en 
midtvejsevalueringsrapport 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 
ændring af de specifikke mål og 
detaljerede gennemførelsesprocedurer
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lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 153
Alejo Vidal-Quadras

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. Ved udgangen af 2015 for Slovakiets 
vedkommende og udgangen af 2017 for 
Bulgariens og Litauens vedkommende 
udarbejder Kommissionen en 
midtvejsevalueringsrapport 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.

Or. en

Ændringsforslag 154
Marian-Jean Marinescu

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
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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.

foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der i overensstemmelse med 
bestemmelserne for den flerårige 
finansielle rammer for perioden 2014-
2020 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.

Or. en

Ændringsforslag 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 ved udgangen af 2017 udarbejder 
Kommissionen en 
midtvejsevalueringsrapport 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.

Or. en
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Ændringsforslag 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

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 ved udgangen af 2017 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.

Or. en

Ændringsforslag 157
Rolandas Paksas

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 

1. Senest ved udgangen af 2017 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 
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alle målene. Den skal også tage hensyn til 
resultaterne af evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

alle målene. Den skal også tage hensyn til 
resultaterne af evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 158
Jaroslav Paška

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 ved udgangen af 2017 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.

Or. en

Ændringsforslag 159
Algirdas Saudargas

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), 

1. Senest ved udgangen af 2017 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 160
Zigmantas Balčytis

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 ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en 
midtvejsevalueringsrapport 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.

Or. en

Begrundelse

Evaluering af resultaterne kun ét år efter påbegyndelsen af den nye flerårige 
finansieringsperiode ville være for hurtigt til at evaluere eventuelle virkninger af 
programmet, og derfor foreslås 2017 (midtvejs i den flerårige finansielle ramme 2014- 2020).
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Ændringsforslag 161
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

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 ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en foreløbig 
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.

Or. en

Ændringsforslag 162
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 31. december 2018 
udarbejder Kommissionen endnu en 
foreløbig evalueringsrapport baseret på 
samme kriterier som i stk. 1. Den anden 
foreløbige evalueringsrapport skal også 
undersøge programmets effektivitet og 
virkningsgrad samt dets konsekvenser for 
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nedlukningen. På grundlag af den 
rapport fremsætter Kommissionen i givet 
fald forslag om at videreføre programmet 
efter 2020. 

Or. en

Ændringsforslag 163
Andrey Kovatchev

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. 
Den efterfølgende evaluering skal 
undersøge programmets effektivitet og 
virkningsgrad samt dets konsekvenser for 
nedlukningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 164
Zigmantas Balčytis

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. Den 
efterfølgende evaluering skal undersøge 
programmets effektivitet og virkningsgrad 
samt dets konsekvenser for nedlukningen.

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. Den 
efterfølgende evaluering skal undersøge 
programmernes effektivitet og 
virkningsgrad samt deres konsekvenser for 
nedlukningen.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Jaroslav Paška

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. Den 
efterfølgende evaluering skal undersøge 
programmets effektivitet og virkningsgrad 
samt dets konsekvenser for nedlukningen.

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og de støttemodtagende 
medlemsstater. Den efterfølgende 
evaluering skal undersøge programmets 
effektivitet og virkningsgrad samt dets 
konsekvenser for nedlukningen.

Or. en

Begrundelse

For at mindske de administrative byrder og af effektivitetshensyn foreslås det kun at 
gennemføre den efterfølgende evaluering i tæt samarbejde med de støttemodtagende 
medlemsstater, dvs. mellem Kommissionen og støttemodtagerne. Samarbejdet med alle 
medlemsstater sikres inden for rammerne af godkendelsesprocessen i alle projekter. 
Resultatet af evalueringen vil blive offentliggjort, og konklusionerne af disse evalueringer vil 
blive meddelt Europa-Parlamentet og Rådet, hvor alle stater er repræsenteret.

Ændringsforslag 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. 
Den efterfølgende evaluering skal 
undersøge programmets effektivitet og 
virkningsgrad samt dets konsekvenser for 
nedlukningen.

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med de 
støttemodtagende medlemsstater. Den 
efterfølgende evaluering skal undersøge 
programmets effektivitet og virkningsgrad 
samt dets konsekvenser for nedlukningen.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

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 i 
forhold til Bulgariens, Litauens og 
Slovakiets evne til selv at finansiere 
nedlukningen af kernekraftværker, 
herunder håndtering af radioaktivt affald 
og bestrålet nukleart brændsel, jf. artikel 
4, stk. 1, litra b, senest efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 168
Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen forelægger resultaterne 
af disse evalueringer for Europa-
Parlamentet og Rådet.

4. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 169
Ivailo Kalfin

Artikel 8 a (ny)



PE496.524v01-00 80/81 AM\913763DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
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 samt effektiviteten af de 
finansielle foranstaltninger, for så vidt 
angår virkninger, ressourceudnyttelse og 
merværdi for EU.
3. I den endelige evaluering skal der tages 
hensyn til fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.
4. Kommissionen forelægger resultaterne 
af denne evaluering for Europa-
Parlamentet og Rådet.
5. Kommissionen vil tage hensyn til de 
forskellige grader af 
nedlukningsekspertise og -strategier, som 
disse medlemsstater anvender, med 
henblik på at undersøge mulighederne for 
at harmonisere metoder til nedlukning i 
EU for at sikre en rettidig akkumulering 
af den nødvendige viden med henblik på 
at forbedre konkurrenceevnen for EU's 
nukleare industri på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 170
Zigmantas Balčytis
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Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Endelig evaluering

Senest den 31. december 2020 udarbejder 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagere en 
endelig evalueringsrapport om 
programmernes effektivitet og 
virkningsgrad samt effektiviteten af de 
finansielle foranstaltninger, for så vidt 
angår virkninger, ressourceudnyttelse og 
merværdi for EU. For så vidt angår 
Litauen skal evalueringsrapporten påvise, 
om der er behov for yderligere finansiel 
bistand fra EU indtil slutstadiet i 
nedlukningen, som forudses at være nået i 
slutningen af 2029.

Or. en


