
PA\853061SK.doc PE456.644v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2010/2104(INI)

10.1.2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o efektívnosti a účinnosti financovania EÚ v oblasti vyraďovania atómových 
elektrární v nových členských štátoch
(2010/2104(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zigmantas Balčytis



PE456.644v01-00 2/3 PA\853061SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\853061SK.doc 3/3 PE456.644v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže sa vlády Litvy, Slovenska a Bulharska počas prístupových rokovaní v rámci 
prístupových zmlúv zaviazali zavrieť jadrové reaktory, ktoré nie je možné hospodárne 
zmodernizovať na požadovanú úroveň bezpečnosti,

B. keďže vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s ich odpadom je 
technicky zložitá operácia, ktorá si vyžaduje značné finančné zdroje a je s ňou spojená 
environmentálna, technická, sociálna a finančná zodpovednosť,

1. konštatuje, že pri financovaní operácií vyraďovania z prevádzky sa mala uplatňovať tzv. 
zásada znečisťovateľ platí a že prevádzkovatelia jadrových zariadení by mali zaručiť, aby 
sa počas doby životnosti jadrových zariadení vyčleňovali primerané finančné zdroje na 
pokrytie budúcich nákladov na vyraďovanie z prevádzky;

2. berie na vedomie, že pokiaľ nebudú včas prijaté potrebné opatrenia, operácie vyraďovania 
z prevádzky môžu predstavovať riziko pre verejné zdravie a životné prostredie, a preto by 
sa mali sprístupniť dostatočné finančné zdroje, s cieľom zaručiť, že uskutočňovanie 
vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky v súlade s bezpečnostnými normami;

3. uznáva význam náležitého a transparentného riadenia finančných zdrojov s primeranou
vonkajšou kontrolou s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na trhu s 
energiou;

4. berie na vedomie, že vyradenie z prevádzky má priamy vplyv na energetické zdroje (a na 
ich cenu) príslušných členských štátov; domnieva sa, že by sa mal podporovať rozvoj 
alternatívnych a konkurencieschopných energetických zdrojov a že by sa mala venovať 
náležitá pozornosť vytvaraniu kompenzačných mechanizmov na pokrytie nákladov 
spojených s vyraďovaním z prevádzky;

5. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možné spôsoby zosúladenia prístupov financovania 
vyraďovania z prevádzky v EÚ so zreteľom na rôzne stratégie členských štátov bez toho, 
aby sa ohrozila bezpečnosť a zabezpečenie procesu vyraďovania z prevádzky.


