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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w trakcie negocjacji akcesyjnych rządy Litwy, Słowacji i Bułgarii 
zobowiązały się – w ramach traktatów o przystąpieniu – do zamknięcia reaktorów 
jądrowych, których nie dało się unowocześnić w ekonomiczny sposób, aby zapewnić 
wymagany poziom bezpieczeństwa,

B. mając na uwadze, że likwidacja obiektów jądrowych oraz gospodarowanie pochodzącymi 
z nich odpadami to operacja skomplikowana pod względem technicznym, wymagająca 
znacznych zasobów finansowych i wiążąca się z odpowiedzialnością środowiskową, 
techniczną, społeczną i finansową,

1. zwraca uwagę, że do finansowania operacji likwidacji obiektów jądrowych powinno się 
stosować zasadę „zanieczyszczający płaci” orazże operatorzy takich obiektów powinni 
zapewnić odłożenie w okresie ich funkcjonowania wystarczających środków 
finansowych, aby pokryć przyszłe koszty likwidacji;

2. zauważa, że działania likwidacyjne mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego i 
środowiska, jeżeli nie zostaną na czas podjęte niezbędne środki, a także jest zdania, że w 
związku z tym powinno się w odpowiednim czasie udostępnić wystarczające środki 
finansowe, aby zagwarantować likwidację instalacji jądrowych w zgodzie z normami 
bezpieczeństwa;

3. uznaje znaczenie solidnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi przy 
odpowiednim nadzorze z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku 
energetycznym;

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów jądrowych ma bezpośredni wpływ na zasoby 
energetyczne (i ich ceny) w zainteresowanych państwach członkowskich; jest przekonany, 
że powinno się wspierać rozwój alternatywnych i konkurencyjnych źródeł energii, należy 
również rozważyć stworzenie mechanizmów kompensacji w celu pokrycia kosztów 
likwidacji;

5. wzywa Komisję, by zbadała potencjalne możliwości ujednolicenia podejścia do 
finansowania likwidacji obiektów jądrowych w UE, uwzględniając różne strategie 
stosowane przez państwa członkowskie, nie narażając bezpieczeństwa procesu likwidacji.


