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problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av 
enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien - ”Kozloduj-programmet”
(KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0581),

– med beaktande av artikel 30 i akten om villkoren för Republiken Bulgariens och 
Rumäniens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om 
anpassning av fördragen, med avseende på reaktorerna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i 
Bulgarien,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet 
”Kärnteknisk säkerhet i Europeiska unionen” (KOM(2002)0605),

– med beaktande av artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C7-0289/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 107a i Euratomfördraget och artikel 293.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Av säkerhetsskäl har det 
överenskommits om att enheterna 3 och 4 
i kärnkraftverket Kozloduj ska stängas i 
förtid och stängningen bör ta sig uttryck i 
form av att de bestrålade 
bränsleelementen från 
lagringsbassängerna i de bägge blocken 
så snabbt som möjligt ska överföras till 
extern mellanlagring. 

Or. de

Motivering

Av omsorg om skyddet av människor och miljö måste nedläggningen vara oåterkallelig. Det 
är först när alla bränsleelement avlägsnats från reaktorenheten som det blir möjligt att också 
med hjälp av tekniska åtgärder (såsom rivning av säkerhetsanläggningar eller 
byggnadstekniska åtgärder) se till att det inte kan tas i bruk på nytt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europeiska unionen noterar också 
behovet av ekonomiskt stöd för att 
fortsätta lindringsåtgärderna inom 
energisektorn med tanke på den 
omfattande kapacitetsförlusten till följd av
kärnkraftsenheternas stängning, och de 
följder för regionens försörjningstrygghet 
som detta medför.

(6) Europeiska unionen anser också att det 
behövs ekonomiskt stöd för att påskynda 
utvecklingen med tanke på att man i 
Bulgarien inte kommit särskilt långt med 
slutförvaring av vare sig bestrålade 
bränsleelement eller högaktivt avfall samt 
för att man ska kunna frångå 
upparbetningen i Ryssland av bestrålade 
bränsleelement från Bulgarien.

Or. de
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Motivering

Det har redan getts över 259 miljoner EUR i stöd till energiprojekt i Bulgarien. Landet 
upplevde inga problem med sin elförsörjning, också efter det att enheterna 1–4 i 
kärnkraftverket Kozloduj avvecklats. Alltså behövs det ingen ersättande produktionskapacitet 
för att Bulgarien i fortsättningen ska klara elförsörjningen. Ytterligare stöd skulle snedvrida 
konkurrensen till skada för andra stater eller producenter. Sådant är inte tillåtet enligt 
gemenskapslagstiftningen. Däremot behöver Bulgarien av säkerhetsskäl få stöd till sitt arbete 
med slutförvaringen av de bestrålade bränsleelementen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Beloppet på 180 miljoner EUR är 
avsett som stöd till följande projekt: 
(1) Projektförvaltning, 
konstruktionstekniska uppgifter och 
tekniskt stöd till genomförandet av 
avvecklingsprogrammet. (2) Utbetalning 
av löner till 715 experter inom 
kärnkraftverket Kozloduj (drift, 
underhåll, tekniskt stöd, 
projektförvaltning), sysselsatta med 
avvecklingen av enheterna 1–4. 
(3) Bidrag till byggandet av den nationella 
anläggningen för slutförvaring av 
radioaktivt avfall, som är en förutsättning 
för att avvecklingsprogrammet ska kunna 
genomföras. (4) Anläggningsinfrastruktur 
och behandling av avfall från 
nedmonteringen, (bl.a. med hjälp av extra 
anslag för projekt för vilka 
anbudsförfarandet redan löper). 
Uppgraderingen av infrastrukturen enligt 
projekt 4 får innefatta endast åtgärder 
som hänför sig till avvecklingen av 
enheterna 1–4. Resterande 
120 miljoner EUR är avsedda för 
framsteg med direkt slutförvaring och 
snabbare utbyggnad av den kapacitet för 
torr mellanlagring som behövs fram till 
slutförvaringen. 
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Or. de

Motivering

För att medlen effektivt ska användas till att uppfylla höga krav på säkerheten i samband med 
avvecklingen är det på sin plats att det klart anges vilka åtgärder som stödet ska ges till. 
Särskilt gäller, att infrastrukturåtgärder i Kozloduj inte får användas för driften av 
enheterna 5–6. I annat fall kommer EU-medel att användas till annat än vad de är avsedda 
för och andra elproducenter kommer att drabbas av nackdelar inom konkurrensen. 
Bulgariens regering och kommissionen kommer inom kort tillsammans att fastställa vilka 
konkreta åtgärder som ska vidtas för mellanlagring och slutförvaring.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen. Dessa anslag 
bör även användas för att finansiera 
åtgärder för att kompensera den minskade 
produktionskapaciteten i linje med det 
relevanta regelverket.

(8) Gemenskapens budgetanslag för 
avveckling bör inte leda till snedvridning 
av konkurrensen för 
energiförsörjningsföretag på 
energimarknaden i unionen.

Or. de

Motivering

Det ges inget stöd till kompensationsåtgärder inom energisektorn.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 

I denna förordning fastställs ett program 
med detaljerade 
genomförandebestämmelser för 
gemenskapens ekonomiska bidrag till 
avvecklingen av enheterna 1–4 i 
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kärnkraftverket Kozloduj, och följderna 
för Bulgarien av stängningen av dessa 
enheter (nedan kallat 
Kozloduj-programmet).

kärnkraftverket Kozloduj, inklusive 
slutförvaring av alla radioaktiva ämnen 
som hänger samman därmed (nedan kallat 
Kozloduj-programmet).

Or. de

Motivering

I stället för stöd till kompensationsåtgärder inom energisektorn ska ekonomiska medel anslås 
för att en trygg slutförvaring snabbare ska fås till stånd.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj, åtgärder för 
miljöuppgradering i linje med regelverket 
och för modernisering av den 
konventionella produktionskapaciteten 
för att ersätta produktionskapaciteten för 
de fyra reaktorerna vid kärnkraftverket 
Kozloduj samt andra åtgärder som följer 
av beslutet att stänga och avveckla detta 
kärnkraftverk och som bidrar till den 
nödvändiga omstruktureringen, 
miljöuppgraderingen och 
moderniseringen av energiproduktionen 
och överförings- och 
distributionssektorerna i Bulgarien samt 
till att förbättra 
energiförsörjningstryggheten och 
energieffektiviteten i Bulgarien.

Syftet med gemenskapens stöd till 
Kozloduj-programmet i enlighet med 
denna förordning är att ekonomiskt stödja 
åtgärder inom ramen för avvecklingen av 
kärnkraftverket Kozloduj samt den 
nödvändiga utvecklingen av en modell för 
slutförvaring samt arbetet med att söka 
efter, fastställa och undersöka 
förläggningsplats för slutlagret.

Or. de

Motivering

Stöd kommer att ges endast till projekten 1–4 i kapitel 5.1.1 i motiveringen till kommissionens 
förslag samt till nödvändiga åtgärder inriktade på direkt slutförvaring samt till framsteg som 
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går att nå på kort sikt med slutförvaringen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionens personal och extern 
personal med fullmakt från kommissionen 
ska ges lämplig tillgång till mottagarens 
kontorslokaler och till alla upplysningar, 
även i elektronisk form, som behövs för att 
utföra granskningen.

2. Kommissionens personal och extern 
personal med fullmakt från kommissionen 
ska ges lämplig tillgång till mottagarens 
kontorslokaler och till alla upplysningar, 
även i elektronisk form, som behövs för att 
utföra granskningen. I granskningen ska 
också ingå en undersökning av rådande 
tillståndsläge för avvecklingen.

Or. de

Motivering

För att garantera att insatsen av resurserna sker i rätt tid och att det bättre övervakas att de 
används till det de är avsedda för.
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MOTIVERING

I samband med de central- och östeuropeiska staternas anslutning blev frågan om hur 
kärnkraften användes där samt om hur det radioaktiva avfallet hanterades aktuell inom 
Europeiska unionen. Anslutningsländerna hade objektivt sett mindre rigorösa normer för 
säkerhet och detta gav anledning till påverkan och ekonomiskt stöd för att förbättra skyddet 
för människor och miljö.

Det var mestadels först efter anslutningen som man började införa olika juridiska och tekniska 
bestämmelser för kärnkraftsavveckling. Och nu liksom förr finns det endast en begränsad 
kapacitet att tillgå för omhändertagande av det avfall som uppkommer i samband med 
avvecklingen.

Somliga av de stater som anslutit sig har inte ens i dag, lika litet som förr, fastställt om de 
bestrålade bränsleelementen ska upparbetas eller gå till direkt geologisk slutförvaring.1 Detta 
kommer utan tvivel att påverka hur energiskt man i dessa stater driver på framstegen i frågan 
om slutförvaring, framför allt av högaktivt avfall och bestrålade bränsleelement. Detta gäller 
framför allt också för Bulgarien. Inte heller har dessa stater någon obligatorisk planering av 
hur mer långlivat låg- och medelaktivt avfall ska hanteras. 

Den nuvarande strategin går ut på att bestrålade bränsleelement från Bulgarien i huvudsak 
upparbetas i Ryssland.2 Detta innebär att belastningen av människor och miljö vid hanteringen 
av den farligaste produkten från användningen av kärnkraft väsentligen förläggs till en stat 
som inte är medlem av EU. Upparbetningen innefattar dels stora säkerhetstekniska risker 
(mycket höga utsläpp vid normal drift och risk för svåra olyckor) och dels en stor risk för 
kärnvapenspridning, alltså för att kärnkraften används för militära ändamål. Upparbetning kan 
inte accepteras som metod för bortskaffning av bestrålade bränsleelement.

De bristfälligheter som beskrivits i det föregående tangerar också Europeiska unionens 
säkerhetsintressen. Därför är det viktigt att de central- och östeuropeiska staterna snabbt gör 
framsteg med slutförvaringen av bestrålade bränsleelement och högaktivt avfall.

Det förslag till förordning som kommissionen lagt fram i dokument KOM(2009)0581 syftar 
till att trygga ekonomiskt stöd till nedläggningen av reaktorerna 1–4 i kärnkraftverket i 
Kozloduj i Bulgarien samt till hanteringen av de radioaktiva ämnen som blir aktuella i 
samband med denna.

Kommissionen motiverar sitt förslag med att republiken Bulgarien av historiska skäl inte 
avsatt tillräckliga resurser för nedmonteringen av reaktorerna samt med de skyldigheter i 
fråga om förtida stängning av Kozloduj 1–4, vilka ingår i anslutningsakten.

Föredraganden instämmer med denna motivering och betonar att vardera parten måste rätta 
sig efter anslutningsaktens bestämmelser om nedläggning av reaktorerna Kozloduj 1–4. Om 
det inte ges något ekonomiskt stöd från gemenskapen kan följden enligt kommissionen bli att 

                                               
1 KOM(2008)0542.
2 Republiken Bulgarien: Third National Report on Fulfilment of the Obligations on the Joint Convention on the 
safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sofia, september 2008.
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säkerheten på ort och ställe ytterligare försämras och att enheterna 3 och 4 åter tas i bruk och 
detta är något vi måste undvika.

Grunden för att det har fattats beslut om nedläggning av Kozloduj 1–4 är det internationellt 
erkända faktum att reaktorer av typ WWER 440/230 har svåra brister i konstruktionen. Dessa 
brister påverkar säkerheten och det går inte att effektivt avhjälpa dem till rimliga kostnader. 
Kommissionen hade fastställt att det i fråga om enheterna Kozloduj 1–4 ”inte är sannolikt att 
man kommer att kunna uppnå en hög kärnteknisk säkerhetsnivå” och under 2002 bekräftat att 
de måste avvecklas1, vilket än en gång bekräftats 20092. Föredraganden stöder denna 
uppfattning, men konstaterar dessutom att just denna reaktortyp visserligen utmärks av 
särskilt otillräcklig säkerhet, men att säkerheten också för alla andra reaktortyper är begränsad 
och att svåra olyckor inte går att utesluta för någon enda reaktortyp eller i något enda land. 

Enheterna 1–2 i Kozloduj stängdes som ett led i förberedelserna inför avveckling vid 
utgången av 2002 och samma skedde med enheterna 3–4 vid utgången av 2006. I de båda 
enheterna som stängdes 2002 kunde avvecklingsåtgärderna inför en omedelbar nedmontering 
genomföras utan avbrott. I enheterna 3–4 kan avvecklingsåtgärder vidtas endast i begränsad 
skala, eftersom det fortfarande finns bestrålade bränsleelement i lagringsbassängerna. För att 
öka säkerheten vid anläggningen och förhindra att dessa bägge enheter eventuellt åter tas i 
bruk måste man så fort som möjligt överföra bränsleelementen till extern mellanlagring och 
nedmonteringen sättas i gång med detsamma.

Sammanlagt kommer det att behövas 1 800 miljoner EUR för avvecklingen av Kozloduj 1–4, 
medräknat omhändertagandet av avfallet och mellanlagringen av bränsleelementen3. Detta 
uppskattade värde kan jämföras exempelvis med kostnaderna för två anläggningar i 
Greifswald i Tyskland, som vardera hade två reaktorer av samma reaktortyp. Utgående från 
de kostnader som angetts för Greifswald kan man härleda sig till en kostnad på 
1 780 miljoner EUR för fyra reaktorer, med hänsyn tagen till att villkoren delvis är 
annorlunda4. 

Republiken Bulgariens regering hade ursprungligen yrkat på 202 miljoner EUR för nästa fas 
inom avvecklingen av de fyra reaktorerna. Kommissionen har för perioden 2010–2013 
föreslagit 180 miljoner EUR i stöd till avvecklingen. Det internationella samfundet (i allt 
väsentligt EU) ställde fram till 2006 340 miljoner EUR till förfogande (Phare), under 2007 
och 2008 253 miljoner EUR (EBRD) och för 2009 89,5 miljoner EUR. Fram till 2013 
kommer sammanlagt ca 860 miljoner EUR att ha getts som stöd till avvecklingen. Också fast 
man i dagens läge inte exakt känner till hur stort stödet var fram till 2006 samt under 2009 
måste man utgå från att kostnaderna fram till 2013 för avvecklingen samt för hanteringen av 
det radioaktiva avfallet och den hittills planerade mellanlagringen av bestrålade 
bränsleelement i stort sett är täckta.

                                               
1 KOM(2002)0605.
2 SEK(2009)1431.
3 Kommissionens svar av den 25 januari 2010 på frågor från föredraganden Rebecca Harms (ledamot av 
Europaparlamentet).
4 Förbundsrepubliken Tysklands strålskyddsverk: Undersökning av sparpotentialen i samband med avveckling 
och nedmontering av tyska kärnanläggningar, projekt O2 S 7778, på uppdrag från förbundsrepublikens 
ministerium för utbildning och forskning. 
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Med beaktande av att Bulgarien självt ska stå för en del av kostnaderna får det bidrag på 
180 miljoner EUR som kommissionen föreslagit för den fortsatta avvecklingen anses som 
lämpligt.

Det ovannämnda finansieringsbehovet på 1 800 miljoner EUR innefattar inga kostnader för 
och det av kommissionen föreslagna ekonomiska stödet på 300 miljoner EUR inget projekt 
för slutförvaring av bränsleelementen. Bulgariens aktuella strategi för upparbetning utanför 
Europeiska unionen kan, såsom det påtalats i det föregående, inte accepteras, vare sig av 
omsorg om kärnsäkerheten eller säkerhetsskyddet. I den tredje rapporten i anslutning till den 
gemensamma konventionen angavs som grunder till beslutet om upparbetning i stället för 
direkt slutförvaring dels att det inte fanns tillräckliga ekonomiska resurser att tillgå och dels 
att man ville undvika att utsätta kommande generationer för en oskälig belastning.

Argumentet om en belastning av kommande generationer håller inte streck. Vid 
upparbetningen förintas ju inga av de ämnen som uppkommer vid användningen av kärnkraft: 
alltså finns de också kvar för kommande generationer.

För att upparbetningen ska kunna frångås så fort som möjligt bör de ekonomiska resurser som 
saknas ställas till förfogande av EU. Några nya avtal om upparbetning bör inte ingås och det 
bör ses efter om det skulle gå att säga upp de avtal som redan finns. Enligt uppgifter från 
kommissionen1 har man med hjälp av det stöd som redan beviljats kunnat finansiera 
upprättandet av mellanlagret och skaffa CONSTOR-behållare till alla bränsleelement från 
enheterna 1–4. Den budget på 120 miljoner EUR som ställts till förfogande för hanteringen av 
bestrålade bränsleelement fram till 2013 bör användas till åtgärder för att den sammanlagda 
mellanlagringskapaciteten snabbare ska kunna ställas till förfogande samt för att arbetet med 
att välja slutförvaringsplats snabbt slutföras, liksom också till åtgärder för undersökning av 
geologisk lämplighet.

I kommissionens förslag till förordning om ekonomiskt stöd inom ramen för 
Kozloduj-projektet ingår också stöd till energiprojekt. Detta tillbakavisas av föredraganden. 

Republiken Bulgarien har fram till 2009 redan fått över 259 miljoner EUR från 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling som stöd till energiprojekt. Enligt 
kommissionen har det i huvudsak varit frågan om förbättring av energieffektiviteten och 
användning av förnybar energi.2 På det sättet kunde Bulgarien producera el med mindre 
utsläpp av koldioxid och överlag på ett miljövänligare sätt. Bulgarien har dock för sin del 
beslutat att öka elproduktionskapaciteten genom att använda kärnkraft. Om man samtidigt 
frångår kol som bränsle skulle detta i begränsad omfattning kunna minska koldioxidutsläppen, 
men det innebär dock en ökad belastning på människor och miljö till följd av radioaktiviteten 
och ökade risker för säkerheten till följd av eventuella incidenter. Nu är det dock så, att varje 
euro som investeras i energieffektivitet avsevärt snabbare minskar koldioxidutsläppen 
avsevärt mera än varje euro som investeras i kärnkraft och därför blir följden i själva verket 
större utsläpp om man har kvar kärnkraften än om man följer andra strategier. 

                                               
1 Kommissionens ytterligare svar av den 2 februari 2010 på frågor från föredraganden Rebecca Harms (ledamot 
av Europaparlamentet).
2 KOM(2009)0581.
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Nu har det redan gått åtta år sedan enheterna 1–2 stängdes och enheterna 3–4 stängdes för mer 
än tre år sedan, alltså bara fem år före den tidpunkt som ursprungligen inplanerats. Man hade 
alltså tillräckligt med tid på sig för att hinna planera och förverkliga en ersättande kapacitet 
och tack vare stödet från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling fanns det 
också möjligheter till detta. Ytterligare stöd skulle snedvrida konkurrensen till skada för andra 
stater eller producenter. Sådant är inte tillåtet enligt gemenskapslagstiftningen.

Efter 2007 (det år då enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj stängdes) hade Bulgarien inga 
problem med sin elförsörjning.1 Alltså behövs det ingen ersättande produktionskapacitet för 
att landet i fortsättningen ska klara elförsörjningen. Om begreppet ”region” i kommissionens 
förslag också avser områden utanför Bulgarien, då skulle det först och främst behövas 
undersökningar av elförsörjningen i dessa stater. Eftersom grannländerna, med undantag för 
Rumänien, inte är medlemmar av EU, skulle man dessutom få lov att se efter i vad mån det 
vore tillåtet att stödja deras elförsörjning med medel från EU. De driftsansvariga för 
kraftverken i Bulgarien får dessutom intäkter genom exporten. Denna export får inte 
finansieras med EU-medel.

Med hänsyn tagen till att 120 miljoner EUR ställts till förfogande för den fortsatta hanteringen 
av bestrålade bränsleelement förefaller kommissionens förslag i fråga om avvecklingen att 
vara ändamålsenligt.

Fortsatt stöd ur EU:s budget motsvarar EU:s intresse av säkerhet vid användningen av 
kärnkraft.

Det är på sin plats att stödmedlen tilldelas via Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

Om det inte gavs något stöd skulle man inte kunna utesluta att enheterna Kozloduj 3–4 togs i 
bruk på nytt, vilket skulle innebära avsevärda risker för incidenter. Svåra incidenter skulle få 
konsekvenser inte bara för Bulgarien.

Bulgarien har hittills inte avsatt tillräckligt med resurser för avvecklingen. Utan EU-medel 
finns det troligen inga garantier för att avvecklingsåtgärderna till skydd för människor och 
miljö fortsätts i den utsträckning som behövs. 

Eftersom anslagen i dagens läge är så pass små bidrar EU-medlen till att det i samband med 
avvecklingsåtgärderna uppnås en hög nivå av säkerhet till skydd för människor och miljö.

EU-medlen får inte användas till något annat än till avvecklingen av enheterna Kozloduj 1–4 
och då till de projekt som fastställts och till att bränsleelementen snabbt ska kunna föras över 
till torr mellanlagring och till slutförvaring. De ändringar och kompletteringar som föreslagits 
i skälen och artiklarna preciserar hur medlen bör användas och anknyter användningen till 
EU:s prioriterade mål, nämligen till att rigorösa normer för säkerhet ska iakttas vid 
avvecklingen samt att den liberaliserade energimarknaden ska förverkligas genom att 
konkurrenssnedvridningar på längre sikt undviks.

                                               
1 ENTSOE 2009.
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Artikel 6 i förordningen bör möjliggöra en effektiv kontroll av vad EU-medlen används till 
och likaså att de tas i bruk vid lämpliga tidpunkter. Med tanke på detta är det till nytta om 
man hela tiden känner till den aktuella situationen inom tillståndsförfarandet. Dessutom bör 
man regelbundet se efter om EU-medlen snedvrider konkurrensen.


