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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de regeringen van Litouwen, Slowakije en Bulgarije tijdens de 
toetredingsonderhandelingen hebben beloofd, als onderdeel van hun respectieve 
toetredingsverdragen, om kernreactoren die niet op economisch verantwoorde wijze tot 
het vereiste veiligheidsniveau opgewaardeerd kunnen worden, te sluiten,

B. overwegende dat ontmanteling van nucleaire installaties en verwerking van hun 
afvalstoffen technisch ingewikkelde operaties zijn die veel geld kosten, en 
milieutechnische, technische, sociale en financiële verantwoordelijkheden met zich 
meebrengen,

1. wijst erop dat bij het financieren van ontmantelingsoperaties het beginsel 'de vervuiler 
betaalt' moet worden toegepast, en dat de exploitanten van kerncentrales tijdens de 
operationele periode van hun installaties voldoende financiële middelen opzij moeten 
zetten ter dekking van toekomstige ontmantelingskosten;

2. wijst erop dat ontmantelingsoperaties een risico voor de volksgezondheid en het milieu 
kunnen inhouden indien niet tijdig de noodzakelijke maatregelen worden genomen, en dat 
derhalve tijdig voldoende financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld 
teneinde te waarborgen dat de ontmanteling van kerninstallaties plaatsvindt in 
overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen;

3. erkent het belang van goed en transparant beheer van financiële middelen, in combinatie 
met passend extern toezicht, teneinde voor eerlijke concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt te zorgen;

4. wijst erop dat ontmanteling directe gevolgen heeft voor de energiebronnen (en hun 
prijzen) van de betrokken lidstaten; is van oordeel dat de ontwikkeling van alternatieve en 
concurrerende energiebronnen moet worden bevorderd, en passende aandacht moet 
worden besteed aan het ontwikkelen van compensatiemechanismen ter dekking van de 
kosten van ontmanteling;

5. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe de verschillende benaderingswijzen van het 
financieren van ontmanteling in de EU kunnen worden geharmoniseerd, met inachtneming 
van de uiteenlopende nationale strategieën, zonder daarbij evenwel de veiligheid en de 
zekerheid van het ontmantelingsproces in gevaar te brengen.


