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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel csatlakozási tárgyalásai során a litván, szlovák és bulgár kormány csatlakozási 
szerződése részeként kötelezettséget vállalt azon atomreaktorai bezárására, amelyeket nem 
lehet gazdaságosan az előírt biztonsági szintre hozni,

B. mivel a nukleáris létesítmények leállítása és a belőlük származó hulladékok kezelése 
technikailag összetett, jelentős pénzügyi forrásokat megkövetelő művelet, amely 
környezeti, technikai, szociális és anyagi felelősséggel jár,

1. megjegyzi, hogy a leállítási műveletek finanszírozására a „szennyező fizet” elvet kell 
alkalmazni és a nukleáris létesítmények üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy még a 
nukleáris létesítmények tényleges működtetése során megfelelő pénzügyi forrásokat 
irányoznak elő a jövőbeli leállítási költségek fedezésére;

2. megjegyzi, hogy ha nem teszik meg időben a szükséges intézkedéseket, a leállítási 
műveletek kockázatot jelenthetnek a közegészség és a környezet szempontjából, ezért a 
megfelelő időben elegendő pénzügyi forrást kell rendelkezésre bocsátani annak 
biztosítására, hogy a nukleáris létesítmények leállítása a biztonsági előírásokkal 
összhangban történjen;

3. elismeri, hogy a pénzügyi források átlátható és ésszerű kezelése, valamint a szakszerű 
külső ellenőrzés rendkívül fontos az energiapiacon belüli tisztességes verseny biztosítása 
szempontjából; 

4. megjegyzi, hogy a leállításnak közvetlen hatása van az érintett tagállamok 
energiaforrásaira (és azok árára); úgy véli, hogy elő kell mozdítani az alternatív és a 
versenyképes energiaforrások fejlesztését, és kellőképpen meg kell fontolni egy 
kompenzációs mechanizmus létrehozását a leállítás költségeinek fedezésére;

5. felhívja a Bizottságot, hogy térképezze fel a leállítás finanszírozását szolgáló eljárások 
összehangolásának lehetséges módjait az EU-ban, figyelembe véve a tagállamok által 
alkalmazott különböző stratégiákat és nem veszélyeztetve a leállítási folyamat biztonságos 
voltát.


