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FORSLAG

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

A. der henviser til, at de litauiske, slovakiske og bulgarske regeringer under 
tiltrædelsesforhandlingerne som led i deres tiltrædelsestraktater forpligtede sig til at lukke 
atomreaktorer, som ikke på økonomisk vis kunne opgraderes til det krævede 
sikkerhedsniveau,

B. der henviser til, at nedlukning af kernekraftværker og håndtering af deres affald er en 
teknisk kompliceret operation, der kræver betydelige finansielle ressourcer og medfører et 
stort miljømæssigt, teknisk, socialt og økonomisk ansvar,

1. bemærker, at forureneren betaler-princippet bør anvendes til finansiering af 
nedlukningsaktiviteter, og at kernekraftværket skal sikre, at der under dets produktive 
levetid afsættes tilstrækkelige finansielle midler til at dække fremtidige 
nedlukningsomkostninger;

2. bemærker, at nedlukningsaktiviteterne kan udgøre en risiko for folkesundheden og 
miljøet, hvis de nødvendige foranstaltninger ikke træffes i tide, og at der derfor bør stilles 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed på det rette tidspunkt for at sikre, at 
nedlukningen af kernekraftværker sker i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne;

3. anerkender betydningen af en sund og gennemsigtig forvaltning af de finansielle 
ressourcer, med en hensigtsmæssig ekstern kontrol, for at sikre loyal konkurrence på 
energimarkedet;

4. bemærker, at nedlukningen har en direkte indvirkning på energiressourcerne (og deres 
priser) i de berørte medlemsstater; mener, at udviklingen af alternative og 
konkurrencedygtige energikilder bør fremmes, og at det bør overvejes behørigt at indføre 
kompensationsmekanismer for at dække udgifterne til nedlukningen;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at harmonisere metoderne til 
finansiering af nedlukning i EU under hensyntagen til medlemsstaterne forskellige 
strategier og uden at gå på kompromis med sikkerheden i forbindelse med 
nedlukningsprocessen.


