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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til 
nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - "Kozloduy-
programmet"
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0581),

– der henviser til artikel 30 i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger 
på, vedrørende blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om den 
nukleare sikkerhed i Den Europæiske Union (KOM(2002)0605),

– der henviser til Euratom-traktatens artikel 203, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0289/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
106a i Euratom-traktaten og artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Aftalen om en hurtig nedlukning af 
blok 3 og 4 i Kozloduy-kernekraftværket 
af sikkerhedsmæssige grunde bør komme 
til udtryk i den tidligst mulige flytning af 
det bestrålede nukleare brændsel fra 
lagerbassinerne i begge blokke til en 
ekstern foreløbig deponeringsfacilitet. 

Or. de

Begrundelse

Nedlukningen bør være uigenkaldelig, hvis mennesker og miljø skal beskyttes. Først når alt 
nukleart brændsel er fjernet fra reaktorblokken, er det muligt at træffe de foranstaltninger, 
som også i teknisk henseende kan give endelig garanti herfor (f.eks. demontering af 
sikkerhedsfaciliteter eller konstruktionsforanstaltninger). 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen anerkender endvidere 
behovet for finansiel støtte for at komme 
videre med afhjælpningsforanstaltninger i 
energisektoren i lyset af den omfattende 
kapacitetsnedgang, nedlukningen af 
kernekraftblokkene indebærer, og dens 
indvirkning på forsyningssikkerheden i 
området.

(6) Unionen finder det i betragtning af, at 
der er sket få fremskridt i Bulgarien med 
hensyn til slutdeponering af bestrålet 
nukleart brændsel og højradioaktivt 
affald, og med henblik på oparbejdning af 
bestrålet brændsel fra Bulgarien i 
Rusland endvidere nødvendigt at 
fremskynde fremskridtet på dette område 
via finansiel støtte.

Or. de

Begrundelse

Der er allerede blevet ydet mere end 259 mio. EUR i støtte til energiprojekter i Bulgarien. 
Der kunne fortsat sikres strømforsyning også efter nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-
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kernekraftværket. Derfor er det ikke nødvendigt at erstatte produktionskapaciteten for at 
opretholde forsyningssikkerheden. Hvis der stilles yderligere støtte til rådighed, ville dette 
betyde konkurrenceforvridning til skade for andre stater eller producenter. Dette er ikke 
tilladt i henhold til EU-lovgivningen. Derimod er det af sikkerhedsmæssige grunde 
nødvendigt, at Bulgarien modtager støtte til dets indsats i forbindelse med slutdeponeringen 
af bestrålet nukleart brændsel.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Støttebeløbet på 180 mio. EUR er 
afsat til følgende projekter: (1)
Projektstyring, teknisk bistand til 
gennemførelse af 
nedlukningsprogrammet; (2) aflønning af 
715 eksperter i Kozloduy-
kernekraftværket (drift, vedligeholdelse, 
teknisk bistand, projektstyring), som 
arbejder med nedlukningen af blok 1-4. 
(3) bidrag til opførelse af det nationale 
anlæg til behandling af radioaktivt affald, 
som er altafgørende for gennemførelse af 
nedlukningsprogrammet; (4)
infrastruktur på området og behandling 
af demonteret affald (bl.a. ved yderligere 
tildeling af midler til projekter, der 
allerede er i udbudsfasen). Den i projekt 4 
nævnte forbedring af infrastrukturen på 
stedet bør kun omfatte foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af blok 1-
4. De øvrige 120 mio. EUR skal anvendes 
til fremme af direkte slutdeponering og en 
hurtigere udbygning af kapaciteten for 
den tørre midlertidige 
deponeringsfacilitet, der er nødvendig 
indtil slutdeponeringen.

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at der foretages en nøje fastlæggelse af de foranstaltninger, der skal 
fremmes, med henblik på en effektiv anvendelse af den finansielle støtte til opfyldelse af de 
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høje sikkerhedskrav ved nedlukningen. Især bør infrastrukturforanstaltninger i Kozloduy-
kernekraftværket ikke anvendes til driften af blok 5 og 6. Ellers ville EU-midlerne blive 
anvendt til andre formål og skabe konkurrenceforvridninger for andre elproducenter. De 
konkrete foranstaltninger vedrørende den midlertidige deponering og slutdeponeringen af 
bestrålet nukleart brændsel fastlægges i løbet af kort tid af den bulgarske regering og 
Kommissionen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked. Disse betalingsbevillinger 
bør endvidere anvendes til at finansiere 
foranstaltninger til kompensation for 
nedgangen i produktionskapaciteten i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

(8) Betalingsbevillingerne til nedlukning af 
kernekraftværker på EU's almindelige 
budget bør ikke forvride konkurrencen 
mellem elselskaberne på Unionens 
energimarked.

Or. de

Begrundelse

Der ydes ikke støtte til udligningsforanstaltninger i energisektoren.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien og til 
afhjælpning af konsekvenserne af deres 
nedlukning (i det følgende benævnt 
"Kozloduy-programmet").

Denne forordning fastsætter et program 
med detaljerede regler for gennemførelsen 
af Fællesskabets finansielle bidrag til 
nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket i Bulgarien, herunder 
slutdeponering af alle relevante 
radioaktive stoffer, (i det følgende 
benævnt "Kozloduy-programmet").
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Or. de

Begrundelse

I stedet for støtte til udligningsforanstaltninger inden for energisektoren bør der afsættes 
støtte med henblik på hurtigere at opnå en sikker slutdeponering. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket, 
foranstaltninger til genopretning af 
miljøet i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret og til modernisering af den 
konventionelle produktionskapacitet som 
erstatning for produktionskapaciteten i de 
fire reaktorer på Kozloduy-
kernekraftværket samt andre
foranstaltninger, der ligger i forlængelse 
af beslutningen om at lukke og nedlægge 
dette værk, og som bidrager til den 
nødvendige omstrukturering, 
genopretning af miljøet og modernisering 
af Bulgariens energiproduktion, -
transmission og -distribution og til at øge 
forsyningssikkerheden og forbedre 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Fællesskabets bidrag til Kozloduy-
programmet ydes med henblik på 
finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med nedlukningen af 
Kozloduy-kernekraftværket og den 
nødvendige udvikling af en 
slutdeponeringsplan samt søgning efter, 
fastlæggelse og prospektering af en 
slutdeponeringsfacilitet.

Or. de

Begrundelse

Der ydes udelukkende støtte til projekterne 1)-4) i kapitel 5.1.1. i begrundelsen til 
Kommissionens forslag samt nødvendige foranstaltninger og fremskridt hen imod direkte 
slutdeponering, der kan opnås på kort sigt.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionens personale og eksterne 
personer, der har fået mandat fra 
Kommissionen, skal i det omfang, der er 
nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 
have adgang til modtagerens kontorlokaler 
og til alle nødvendige oplysninger, også i 
elektronisk form.

2. Kommissionens personale og eksterne 
personer, der har fået mandat fra 
Kommissionen, skal i det omfang, der er 
nødvendigt til udførelse af disse kontroller, 
have adgang til modtagerens kontorlokaler 
og til alle nødvendige oplysninger, også i 
elektronisk form. Kontrollen omfatter også 
en undersøgelse af situationen i 
forbindelse med de respektive 
nedlukningsgodkendelser.

Or. de

Begrundelse

Formålet hermed er at sikre, at midlerne anvendes efter tidsplanen, og at sørge for, at der 
føres bedre kontrol med, om de anvendes til det rigtige formål.
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BEGRUNDELSE

I forbindelse med de central- og østeuropæiske landes tiltrædelse blev udnyttelsen af 
kernekraften i disse lande og behandlingen af radioaktivt affald et aktuelt tema i Den 
Europæiske Union. De objektivt set lavere sikkerhedsnormer i tiltrædelseslandene gav 
anledning til, at der blev udøvet pres og ydet finansiel støtte med henblik på at øge 
beskyttelsen af mennesker og miljø. 

Hvad angår nedlukning af kernekraftanlæg begyndte man i tiltrædelseslandene først og 
fremmest at indføre retlige og tekniske bestemmelser om nedlukning efter disse landes 
tiltrædelse. Der findes lige som tidligere kun begrænsede kapaciteter til affaldshåndtering som 
følge af nedlukning. 

I nogle af tiltrædelseslandene er det som hidtil ikke fastlagt, om det bestrålede brugte nukleare 
brændsel skal oparbejdes, eller om det skal direkte geologisk slutdeponeres1. Dette har uden 
tvivl følger for de prioriteter, som de pågældende lande sætter med hensyn til fremskridt i 
spørgsmålet om slutdeponering, især for højradioaktivt affald og bestrålet nukleart brændsel. 
Dette gælder især også for Bulgarien. Der findes ligeledes heller ingen obligatorisk 
planlægning i disse lande for behandlingen af lav- og mediumradioaktivt affald med lang 
levetid.
Bestrålet brændsel i Republikken Bulgarien bliver i overvejende grad oparbejdet i Rusland 
ifølge den nuværende strategi2. Dermed flyttes den væsentlige belastning af mennesker og 
miljø som følge af behandlingen af det farligste produkt fra kernekraftudnyttelsen til et 
tredjeland.  Oparbejdningen rummer på den ene side et meget højt sikkerhedsteknisk 
risikopotentiale (meget høje radioaktive emissioner ved normal drift og eventuelle alvorlige 
uheld) og indebærer på den anden side en stor fare for spredning og dermed udnyttelse af 
kernekraft i krigsøjemed. Oparbejdning er en uacceptabel metode til fjernelse af bestrålet 
brændsel.
De ovenfor beskrevne mangler har også indflydelse på Den Europæiske Unions 
sikkerhedsinteresser. Derfor er det af stor interesse, at der hurtigt gøres fremskridt i de 
central- og østeuropæiske lande inden for slutdeponering af bestrålet brændsel og 
højradioaktivt affald.
Kommissionens forslag til forordning (KOM(2009)0581) skal give garanti for den finansielle 
bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien samt 
sikre behandlingen af det radioaktive affald i den forbindelse. 

Kommissionen begrunder sit forslag med, at der i Republikken Bulgarien af historiske årsager 
ikke findes tilstrækkelige reserver til dækning af omkostningerne ved demonteringen af 
reaktorerne, og med de forpligtelser, der blev indgået i tiltrædelsesakten på grund af den 
fremskyndede nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket.

Ordføreren tilslutter sig denne begrundelse og understreger, at bestemmelserne i 
tiltrædelsesakten vedrørende nedlukning af blok 1-4 Kozloduy-kernekraftværket skal 
overholdes af begge parter. Man bør som anført af Kommissionen undgå eventuelle følger af 
                                               
1 KOM(2008)0542 endelig.
2 Republikken Bulgarien: Tredje nationale rapport om opfyldelse af forpligtelserne i den fælles konvention 
om sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, Sofia, september 2008. 
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en sænkning af sikkerhedsniveauet i anlægget og genoptagelse af driften i blok 3 og 4, 
såfremt EU’s finansielle bistand udebliver. 

Grundlaget for afgørelsen om nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket er den 
internationalt anerkendte kendsgerning, at reaktorer af typen WWER 440/230 udviser 
alvorlige konstruktionsfejl og sikkerhedsrelevante mangler, som det ikke er muligt at udbedre 
effektivt og til en rimelig pris.  Kommissionen fastslog1 i 2002, at blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket ikke kunne opnå et højt sikkerhedsniveau på realistiske vilkår, og at det var 
nødvendigt, at det blev nedlukket, hvilket den igen bekræftede2 i 2009. Ordføreren går ind for 
denne opfattelse men konstaterer endvidere, at sikkerhedsniveauet for denne reaktortype ikke
kun er særdeles utilstrækkeligt men også er begrænset for alle andre reaktortyper, og at det 
ikke kan udelukkes, at der sker alvorlige uheld for hvilken som helst reaktortype og i hvilket 
som helst land.  

Blok 1 og 2 i Kozloduy-kernekraftværket blev taget ud af drift med henblik på nedlukning i 
slutningen af 2002 og blok 3 og 4 i slutningen af 2006. I begge de to blokke, som blev taget 
ud af drift i 2002, kan nedlukningsforanstaltningerne fortsættes med henblik på en direkte 
demontering uden afbrydelser.   I blokkene 3 og 4 er det kun muligt med begrænsede 
nedlukningsforanstaltninger, da der fortsat findes bestrålet nukleart brændsel i lagerbassinet. 
For at øge anlæggets sikkerhed og for at forhindre en eventuel genoptagelse af driften i begge 
disse blokke, skal det nukleare brændsel hurtigst muligt flyttes til en ekstern foreløbig 
deponeringsfacilitet, og den umiddelbare demontering skal iværksættes.

De nødvendige midler til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket, herunder 
affaldsforvaltning og mellemdeponering af nuklear brændsel, siges at andrage 1800 mio. 
EUR3.   Dette overslag kan f.eks. sammenlignes med udgifterne til dobbeltblokanlæg med 
samme reaktortype i Greifswald (Forbundsrepublikken Tyskland). Af de anførte udgifter for 
Greifswald kan man udlede et beløb på 1780 EUR for 4 reaktorer under hensyntagen til 
delvist andre rammebetingelser4. 

Republikken Bulgariens regering har oprindeligt fremsat krav om 202 mio. EUR til næste fase 
af nedlukningen af de fire reaktorer. Den finansielle støtte, som Kommissionen foreslog for 
tidsrummet 2010-2013, beløber sig til 180 mio. EUR. Der blev af det internationale samfund 
(i alt væsentligt EU) stillet et beløb til rådighed på 340 mio. EUR (PHARE) indtil 2006, fra 
2007 til 2008 et beløb på 253 mio. EUR (EBRD) og et beløb på 89,5 mio. EUR for 2009. I alt 
beløber den nedlukningsstøtte, der ydes indtil 2013, sig til ca. 860 mio. EUR. Selv om der 
ikke foreligger nøjagtige tal for andelen af midler indtil 2006 og for 2009, kan man gå ud fra, 
at de udgifter, der opstår indtil 2013, til nedlukning og behandling af det radioaktive affald 
samt den hidtil planlagte mellemdeponering af det bestrålede nukleare brændsel, i stor 
udstrækning vil være dækket. 

Under hensyntagen til, at Republikken Bulgarien selv skal yde et bidrag, kan det af 
Kommissionen foreslåede beløb på 180 mio. EUR til den videre nedlukning anses for 
rimeligt.

                                               
1 KOM(2002)0605 endelig.
2 SEK(2009)1431.
3 Kommissionens svar af 25.1.2010 på forespørgsler fra ordføreren Rebecca Harms (MEP).
4 Forbundskontoret for strålingsbeskyttelse (Bundesamt für Strahlenschutz): Undersøgelse af eventuelle 
besparelser ved nedlukning og demontering af tyske kernekraftanlæg, projekt O2 S 7778 givet i opdrag af 
Det Tyske Forbundsministerium for Uddannelse og Forskning.



PR\803839DA.doc 13/14 PE438.485v01-00

DA

Det ovennævnte finansieringsbehov på 1.800 mio. EUR omfatter ikke udgifter til 
slutdeponeringen af nukleart brændsel, ligesom den af Kommissionen foreslåede finansielle 
bistand på 300 mio. EUR ikke omfatter et projekt herfor. Den strategi, som Bulgarien i 
øjeblikket følger med hensyn til oparbejdning uden for Den Europæiske Union, er som 
allerede ovenfor nævnt uacceptabel af sikkerhedsrelevante årsager (safety and security). I den 
tredje beretning til den fælles konvention nævnes der som årsager til afgørelsen om 
oparbejdning i stedet for direkte slutdeponering, at der ikke stilles tilstrækkelige finansielle 
midler til rådighed, og at man vil undgå at lægge urimelige byrder på de kommende 
generationer.
Argumentet med, at der pålægges kommende generationer byrder, holder ikke stand.  Ved 
oparbejdningen ødelægges ingen af de stoffer, der opstår ved udnyttelsen af kernekraft, 
hvorved de fortsat vil bestå også for fremtidige generationer. 

EU bør stille de manglende finansielle midler til rådighed, således at oparbejdningen hurtigst 
muligt kan afsluttes. Der bør ikke indgås nye oparbejdningskontrakter, og det bør undersøges, 
om allerede eksisterende kontrakter kan opsiges. Ifølge Kommissionens oplysninger er 
oprettelsen af en midlertidig deponeringsfacilitet samt erhvervelsen af CONSTOR for 
nukleart brændsel fra blok 1-4 allerede finansieret via den bevilgede støtte1. Via det budget på 
120 mio. EUR, der er blevet stillet til rådighed indtil 2013 til behandling af bestrålet nukleart 
brændsel, skal der finansieres foranstaltninger, således at der hurtigere kan stilles en samlet 
midlertidig deponeringskapacitet til rådighed samtidig med, at der hurtigt kan gennemføres en 
udvælgelsesprocedure vedrørende en slutdeponeringsfacilitet og træffes foranstaltninger til en 
undersøgelse af dennes geologiske egnethed.

Kommissionens forslag til forordning om finansiel bistand som et led i Kozloduy-programmet 
omfatter også fremme af energiprojekter. Dette går ordføreren imod. 

Republikken Bulgarien modtog indtil 2009 allerede støtte i form af EBRD-midler på mere end 
259 mio. EUR til energiprojekter. Ifølge Kommissionens oplysninger drejede det sig 
hovedsageligt om en forbedring af energieffektiviteten og fremme af anvendelsen af 
vedvarende energier2. Dermed blev Bulgarien i stand til at sænke CO2-emissionerne fra sine 
elkraftværker og generelt gøre sin elproduktion mere miljøvenlig. Bulgarien har dog på sin 
side vedtaget at udvide sin elproduktionskapacitet gennem anvendelse af kernekraft. Dette 
kunne i begrænset omfang medføre en formindskelse af CO2-emissionerne, hvis Bulgarien 
samtidig ophører med at bruge kul, men det betyder, at mennesker og miljø udsættes for 
radioaktivitet, og at sikkerhedsrisikoen som følge af eventuelle uheld øges.  Da enhver euro, 
der investeres i energieffektivitet, langt hurtigere bidrager til langt ringere 
drivhusgasemissioner end enhver euro, der investeres i udbygningen af kernekraft, er 
resultatet, hvis der holdes fast ved kernekraftstrategien, at der rent faktisk er tale om højere 
emissioner end ved andre strategier. 
Blok 1 og 2 blev allerede taget ud af drift for otte år siden, og blok 3 og 4 blev taget ud af drift 
for mere end tre år siden, hvilket dog kun var fem år inden det tidspunkt, som oprindeligt var 
fastlagt. Der var altså tilstrækkelig tid til at planlægge og opbygge erstatningskapaciteter, og 
takket være den finansielle støtte fra EBRD-midler var dette også muligt.  Hvis der stilles 
yderligere midler til rådighed, ville dette betyde konkurrenceforvridning til skade for andre 
stater eller producenter. Dette er ikke tilladt i henhold til EU-lovgivningen.

                                               
1 Kommissionens yderligere svar af 2.2.2010 på forespørgsler fra ordføreren Rebecca Harms (MEP).
2 KOM(2009)0581 endelig.



PE438.485v01-00 14/14 PR\803839DA.doc

DA

Efter 2007 havde Bulgarien tilstrækkelig kapacitet til rådighed til den fortsatte 
elektricitetsforsyning (efter nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket)1. Derfor 
er det ikke nødvendigt at erstatte produktionskapaciteterne for at opretholde 
forsyningssikkerheden i Bulgarien. Hvis begrebet „region“ i Kommissionens forslag også 
henviser til områder uden for Bulgarien, ville det i første omgang være nødvendigt at 
undersøge forsyningssituationen i disse lande. Da nabolandene med undtagelse af Rumænien 
ikke er medlem af EU, burde man endvidere undersøge, hvorvidt det bør være tilladt at 
fremme deres elforsyning via EU-midler. Endvidere opnår de bulgarske elkraftproducenter 
indtægter fra eksport. Denne eksport bør ikke finansieres via EU-midler.
Under hensyntagen til, at der stilles 120 mio.  EUR til rådighed for den videre behandling af 
bestrålet nukleart brændsel, synes Kommissionens forslag med hensyn til nedlukning at være 
korrekt.

Fortsat tildeling af støtte over EU’s budget er i overensstemmelse med EU’s interesser, for så 
vidt angår sikkerheden ved udnyttelsen af kernekraft.

Tildelingen af finansiel støtte via EBRD er korrekt.
Uden denne støtte ville det ikke være umuligt, at driften af blok 3 og 4 i Kozloduy-
kernekraftværket genoptages, hvilket ville medføre omfattende risici for uheld. Hvis der 
indtræffer uheld, er det ikke kun Republikken Bulgarien, der vil blive udsat for følgerne heraf.

I Republikken Bulgarien er der hidtil ikke blevet henlagt tilstrækkelige reserver til 
nedlukningen. Uden EU-støtte kan der sandsynligvis ikke gives garanti for, at 
nedlukningsforanstaltningerne til beskyttelse af mennesker og miljø vil blive fortsat i stort 
omfang. 

På grund af den nuværende mangel på støttemidler, vil EU-støtten bidrage til, at der i 
forbindelse med nedlukningsforanstaltningerne opnås et højt sikkerhedsniveau til beskyttelse 
af mennesker og miljø. 
Anvendelsen af EU-midler skal begrænses til nedlukningen af blok 1-4 i Kozloduy-
kernekraftværket og i den forbindelse til de planlagte projekter samt en hurtig gennemførelse 
af den tørre mellemdeponering og slutdeponeringen af nukleart brændsel.  De foreslåede 
ændringer/tilføjelser til betragtningerne og artiklerne indeholder mere præcise definitioner på, 
hvorledes midlerne skal anvendes, og hvorledes de skal kobles sammen med EU's prioriterede 
mål, overholdelsen af høje sikkerhedsnormer ved nedlukningen og gennemførelsen af det 
liberaliserede energimarked ved at undgå konkurrenceforvridninger på lang sigt.

Formålet med artikel 6 i forordningen er at gøre det muligt at foretage en effektiv kontrol 
med, hvorvidt EU-midlernes anvendes efter deres formål, og om de anvendes på det rette 
tidspunkt. I den forbindelse er det til stor hjælp, hvis man har kendskab til, hvor langt man er 
nået i godkendelsesproceduren. Endvidere bør det regelmæssigt undersøges, om der opstår 
konkurrenceforvridninger som følge af anvendelsen af EU-midler.

                                               
1 ENTSOE 2009.


