
PR\905128DA.doc PE491.251v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0363(NLE)

16.7.2012

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om EU-støtte til programmerne for bistand til 
nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen
og Slovakiet
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Giles Chichester



PE491.251v01-00 2/21 PR\905128DA.doc

DA

PR_NLE-CN_art55am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear 
nedlukning i Bulgarien, Litauen
og Slovakiet
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0783),

– der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Union, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C7-0514/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

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.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ifølge de programmer, der er fastlagt 
for perioden 2007-2013, har 
Kommissionens tilsyn fokuseret på 
budgetgennemførelsen af de finansielle 
bevillinger og projektgennemførelse, frem 
for på omfanget af de fremskridt, der er 
sket hen imod programmernes mål som 
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helhed. Utilstrækkelig måling af 
fremskridt hen imod virkeliggørelsen af 
programmernes mål og utilstrækkelig 
overvågning af den effektive udnyttelse af 
ressourcer har betydet, at ingen reelt har 
været ansvarlig for programmets samlede 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde.

(6) Efter anmodningen om yderligere 
finansiering fra Bulgarien, Litauen og 
Slovakiet er der i Kommissionens forslag 
til den næste flerårige finansielle ramme 
for perioden 2014-2020: ''Et budget for 
Europa 2010'' afsat et beløb på 700 mio. 
EUR fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget til nuklear sikkerhed og 
nedlukning. Ud af dette beløb er 500 mio. 
EUR i 2011-priser, hvilket er ca. 553 mio. 
EUR i løbende priser, afsat til et nyt 
program med henblik på yderligere støtte 
til nedlukningen af kernekraftværkerne 
Bohunice V1, enhed 1-2, og Ignalina, 
enhed 1-2, i perioden fra 2014 til 2017 og 
Kozloduy, enhed 1-4, i perioden fra 2014 
til 2020. Finansieringen i henhold til dette 
nye program bør stilles til rådighed på en 
gradvis faldende måde. Den støtte, der er 
omfattet af denne forordning, bør bidrage 
til at sikre en vellykket overgang for 
kernekraftværkerne fra et operativsystem 
til en nedlukningsorganisation.

Or. en
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Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den 
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling og vurdering af 
korrigerende foranstaltninger under 
programmet.

(11) Kommissionen vil sikre en effektiv 
kontrol af udviklingen i 
nedlukningsprocessen for at garantere den 
højeste merværdi for EU af den 
finansiering, der er bevilget i henhold til 
denne forordning, selv om det endelige 
ansvar for nedlukningen fortsat ligger hos 
medlemsstaterne. Dette omfatter 
resultatmåling og vurdering af 
korrigerende foranstaltninger under 
programmet. Denne kontrol skal baseres 
på oprettelsen af kvalitativt og kvantitativt 
meningsfulde resultatindikatorer, der vil 
være lette at overvåge og aflægge 
beretning om efter behov.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål for programmet er 
at bistå de berørte medlemsstater med at nå 
et uigenkaldeligt stadium i 
nedlukningsprocessen for 
kernekraftværkerne Kozloduy, enhed 1 til 
4, Ignalina, enhed 1 og 2, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares.

1. Det overordnede mål for programmet er 
at bistå de berørte medlemsstater med at nå 
et uigenkaldeligt stadium i 
nedlukningsprocessen for 
kernekraftværkerne Kozloduy, enhed 1 til 
4, Ignalina, enhed 1 og 2, og Bohunice V1, 
enhed 1 og 2, i overensstemmelse med 
deres respektive nedlukningsplaner, 
samtidig med at det højeste 
sikkerhedsniveau bevares i 
overensstemmelse med Rådets direktiv 
96/29/Euratom af 13. maj 1996 om 
fastsættelse af grundlæggende 
sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes 
sundhed mod de farer, som er forbundet 
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med ioniserende stråling.1
____________________

1 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – punkt iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) sikker forvaltning af 
langtidsopbevaring og bortskaffelse af 
nedlukningsaffald i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type opbevaret og 
bortskaffet affald i forhold til den samlede 
mængde producerede affald 

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b – punkt iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) sikker forvaltning af 
langtidsopbevaring og bortskaffelse af 
nedlukningsaffald i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type opbevaret og 
bortskaffet affald i forhold til den samlede 
mængde producerede affald 

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – punkt iii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) sikker forvaltning af 
langtidsopbevaring og bortskaffelse af 
nedlukningsaffald i overensstemmelse 
med en detaljeret affaldsforvaltningsplan; 
måles ved mængde og type opbevaret og 
bortskaffet affald i forhold til den samlede 
mængde producerede affald 

Or. en

Begrundelse

Langvarig opbevaring af affald bør overholde direktivet om opsamling. Sporbarhed af affald 
vil øge sikkerheden og forhindre ukontrolleret cirkulation af forurenet affald. Ved geologisk 
lagring bør direktivet om grundvand tages i betragtning. Kontakter med Implementing 
Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform kunne være nyttig. Denne 
platform skal være et værktøj til at understøtte tilliden til sikkerheden og gennemførelsen af 
løsninger til dyb geologisk deponering. 

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2014 til 2020 
er på 552 947 000 EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af programmet for perioden 2014 til 2020 
er på [552 947 000] EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) 208 503 000 EUR til Kozloduy-
programmet for perioden 2014 til 2020

(a) [208 503 000] EUR til Kozloduy-
programmet for perioden 2014 til 2020

Or. en



PE491.251v01-00 10/21 PR\905128DA.doc

DA

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) 229 629 000 EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2017

(b) [229 629 000] EUR til Ignalina-
programmet for perioden 2014 til 2017

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) 114 815 000 EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2017.

(c) [114 815 000] EUR til Bohunice-
programmet for perioden 2014 til 2017.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vil gennemgå 
programmets resultater og vurdere 
fremskridtene i Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne i forhold til de 
milepæle og måldatoer, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 3, inden udgangen af 2015 
inden for rammerne af den foreløbige 
vurdering, der er omhandlet i artikel 8. På 
grundlag af resultaterne af denne vurdering 
kan Kommissionen revidere størrelsen af 
de bevillinger, der er afsat til programmet, 
samt programperioden og fordelingen 
mellem Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne.

2. På baggrund af et detaljeret, 
forudarbejdet program vil Kommissionen 
gennemgå programmets resultater og 
vurdere fremskridtene i Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne i 
forhold til de milepæle og måldatoer, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 3, inden 
udgangen af 2015 inden for rammerne af 
den foreløbige vurdering, der er omhandlet 
i artikel 8. På grundlag af resultaterne af 
denne vurdering kan Kommissionen 
revidere størrelsen af de bevillinger, der er 
afsat til programmet, samt 
programperioden og fordelingen mellem 
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Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
videreformidling af Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører de generelle målsætninger i 
denne forordning, udgifter i tilknytning til 
IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet.

Den finansielle bevilling til Kozloduy-, 
Ignalina- og Bohunice-programmerne kan 
også dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
vurderingsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opnåelsen af dets mål, især undersøgelser, 
ekspertmøder, informations- og 
kommunikationsforanstaltninger, herunder 
videreformidling af Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, for så vidt som 
de vedrører de generelle målsætninger i 
denne forordning. Udgifter i tilknytning til 
IT-netværk med fokus på 
informationsbehandling og –udveksling 
samt alle andre tekniske og administrative 
bistandsudgifter, som Kommissionen har 
afholdt i forbindelse med forvaltningen af 
programmet, kan også dækkes.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der bør udfoldes alle bestræbelser på 
at fortsætte den samfinansieringspraksis, 
der er indført som led i 
førtiltrædelsesbistanden og bistanden i 
perioden 2007-2013 til alle tre 
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medlemsstaters indsats for nedlukningen, 
samt om nødvendigt at tiltrække 
medfinansiering fra andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bulgarien, Litauen og Slovakiet skal 
inden den 1. januar 2014 opfylde følgende 
forhåndsbetingelser:

1. Bulgarien, Litauen og Slovakiet skal 
inden den 1. januar 2014 træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at de opfylder følgende 
forhåndsbetingelser:

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Overholdelse af EU's regelværk; med 
hensyn til nuklear sikkerhed især 
gennemførelsen i national lovgivning af 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

(a) Overholdelse af Euratomtraktaten med 
hensyn til nuklear sikkerhed; især 
gennemførelsen i national lovgivning af 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
nuklear sikkerhed og Rådets direktiv 
2011/70/Euratom om håndtering af brugt 
nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Etablering af en national retlig ramme 
for at tilvejebringe tilstrækkelige 
hensættelser til en rettidig akkumulering 
af nationale finansielle ressourcer med 
henblik på sikker afslutning af 
nedlukningen i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler.

(b) Etablering af en overordnet 
finansieringsplan, som fastlægger de 
samlede, nødvendige omkostninger ved 
sikker afslutning af nedlukningen af de 
nukleare reaktorenheder omfattet af 
denne forordning med en klar 
identifikation af finansieringskilderne, 
der er forankret i en nationalretlig 
sammenhæng og i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Forelæggelse af en revideret detaljeret 
nedlukningsplan for Kommissionen.

(c) Forelæggelse af en revideret detaljeret 
nedlukningsplan for Kommissionen, der er 
delt op på niveauer af 
nedlukningsaktiviteter, tidsplan og 
tilhørende omkostningsstruktur i 
overensstemmelse med en internationalt 
anerkendt standard for 
omkostningsvurdering af nedlukning.

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bulgarien, Litauen og Slovakiet skal 
inden den 1. januar 2014 forsyne 
Kommissionen med oplysninger, der 
illustrerer, at de opfylder ovennævnte 
forhåndsbetingelser.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager et fælles årligt 
arbejdsprogram for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne med en 
nærmere angivelse af mål, forventede 
resultater, tilhørende indikatorer og frist 
for anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

1. Ved hvert års begyndelse i perioden 
2014-2020 vedtager Kommissionen et 
fælles årligt arbejdsprogram for 
henholdsvis Kozloduy-, Ignalina- og 
Bohunice-programmerne med en nærmere 
angivelse af mål, forventede resultater, 
tilhørende resultatindikatorer og frist for 
anvendelsen af midler i henhold til hver 
årlig finansiel forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved udgangen af hvert år i perioden 
2014-2020 forelægger Kommissionen en 
evalueringsrapport om gennemførelsen af 
de fælles årlige arbejdsprogrammer. 
Denne rapport vil danne grundlag for 
vedtagelsen af de næste årlige 
arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede resultater, 
aktiviteter og tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

2. Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 detaljerede 
gennemførelsesprocedurer for 
programmets varighed. Den retsakt, hvori 
gennemførelsesprocedurerne er angivet, 
skal også indeholde en mere detaljeret 
definition af de forventede generelle og 
specifikke resultater, aktiviteter, 
detaljerede milepæle samt tilsvarende 
resultatindikatorer for Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne. Den skal 
indeholde de reviderede detaljerede 
nedlukningsplaner som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), der skal tjene som 
grundlag for overvågningen af 
fremskridtene og den rettidige opnåelse af 
de forventede resultater.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Foreløbig evaluering

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 

1. Senest ved udgangen af 2015 udarbejder 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagere en 
foreløbig evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
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den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
endvidere omhandle mulighederne for 
forenkling, den interne og eksterne 
samhørighed samt den fortsatte relevans af 
alle målene. Den skal også tage hensyn til 
resultaterne af evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. På grundlag af 
resultaterne af denne vurdering kan 
Kommissionen revidere størrelsen af de 
bevillinger, der er afsat til programmet og 
fordelingen mellem Kozloduy-, Ignalina-
og Bohunice-programmerne.
Evalueringen skal endvidere omhandle 
mulighederne for forenkling, den interne 
og eksterne samhørighed samt den fortsatte 
relevans af alle målene. Den skal også tage 
hensyn til resultaterne af evalueringen af 
de tidligere foranstaltningers virkninger på 
lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. 
Den efterfølgende evaluering skal 
undersøge programmets effektivitet og 
virkningsgrad samt dets konsekvenser for 
nedlukningen.

udgår

Or. en

(Flyttet til 8 a (ny) stk. 1)

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I evalueringerne skal der tages hensyn 
til fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.

3. I de foreløbige evalueringer skal der 
tages hensyn til fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Endelig evaluering

1. Kommissionen foretager efterfølgende 
evalueringer i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne. 
Den efterfølgende evaluering skal 
undersøge programmets effektivitet og 
virkningsgrad samt dets konsekvenser for 
nedlukningen.
2. Senest den 31. december 2020 
udarbejder Kommissionen i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne og 
støttemodtagere en endelig 
evalueringsrapport om programmets 
effektivitet samt effektiviteten af de 
finansielle foranstaltninger, for så vidt 
angår virkninger, ressourceudnyttelse og 
den europæiske merværdi.
3. I den endelige evaluering skal der tages 
hensyn til fremskridtene i forhold til 
resultatindikatorerne i artikel 2, stk. 2.
4. Kommissionen forelægger resultaterne 
af denne evaluering for Europa-
Parlamentet og Rådet.
5. Kommissionen vil tage hensyn til de 
forskellige grader af 
nedlukningsekspertise og -strategier, som 
disse medlemsstater anvender, med 
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henblik på at undersøge mulighederne for 
at harmonisere metoder til nedlukning i 
EU for at sikre en rettidig akkumulering 
af den nødvendige viden for at forbedre 
konkurrenceevnen for EU's nukleare
industri på dette område.

Or. en

Begrundelse

Der er et stigende antal kernekraftværker i hele EU, der allerede er under nedlukning eller vil 
være det på kort/mellemlang sigt, og EU-industrien skal samle ekspertise på det pågældende 
område for at blive en af verdens førende.  Det er sandsynligt, at en tredjedel af de 143 EU-
reaktorer skal lukkes ned inden 2025. (KOM (2007) 794 endelig)
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BEGRUNDELSE

De tre lande Litauen, Slovakiet og Bulgarien, drev gamle atomreaktorer, som det 
internationale samfund konkluderede var for gamle og ikke omkostningseffektivt kunne 
moderniseres, således at de opfyldte minimumssikkerhedskravene. Som et led i 
forhandlingerne om medlemskab af Den Europæiske Union forpligtede de tre lande sig til at 
lukke og efterfølgende nedlukke disse kernekraftreaktorer på fastlagte tidspunkter. I 
erkendelse af den store sociale, miljømæssige, økonomiske og finansielle byrde, som en tidlig 
lukning udgjorde, forpligtede Den Europæiske Union sig til at yde finansiel bistand indtil 
udgangen af 2013 til nedlukningen af disse reaktorenheder og for at bidrage til at afhjælpe 
følgerne af tidlig lukning. 

I førtiltrædelsesperioden blev der ydet hjælp til Litauen og Slovakiet gennem PHARE1-
programmet. Efter tiltrædelsen mellem 2004-2006 blev der ydet hjælp under protokollerne til 
tiltrædelsesakten, og siden 2007 sikrer Rådets forordninger for Litauen2 og Slovakiet3, at 
bistanden fortsætter i perioden 2007-2013.

For Bulgariens vedkommende havde EU i førtiltrædelsesperioden indtil 2007 bidraget til 
nedlukningen af Kozloduy-værket gennem Phare-programmet, og der blev i perioden 2007-
2009 ydet bistand i henhold til protokollen til tiltrædelsestraktaten. I 2009 anmodede 
Bulgarien om en forlængelse af den finansielle bistand for at kunne fortsætte med en revideret 
strategi for øjeblikkelig nedlukning, og Rådets forordning4 sikrer, at bistanden fortsætter i 
perioden 2010-2013.

Den samlede finansielle bistand fra Den Europæiske Union til de tre medlemsstater indtil 
udgangen af 2013 udgør 2 847,8 mio. EUR (1 367 mio. EUR for Litauen, 613 mio. EUR for 
Slovakiet og 867,8 mio. for Bulgarien). 

I marts 2011 vurderede støttemodtagerne, at deres nedlukningsomkostninger beløb sig til 
5 300 mio. EUR, hvilket giver en anslået mangel på 2 500 mio. EUR, når man sammenligner 
med den finansiering, der i øjeblikket er til rådighed på nationalt niveau og programniveau. 
Manglen på tilstrækkelige finansieringsordninger bringer afslutningen af 
nedlukningensprocesserne i fare.

Retsgrundlag
I Litauens tilfælde indeholder tiltrædelsestraktaten fra 2003 udtrykkeligt muligheden for 
yderligere finansiering af nedlukning (Ignalina enhed 1-2) efter 2006. 
I Bulgariens tilfælde (Kozloduy enhed 1-4) henvises der i artikel 30 i 2005-tiltrædelsesakten 
kun til perioden 2007-2009. 
I Slovakiets tilfælde (Bohunice enhed 1-2) henvises der i 2003-tiltrædelsesakten kun til 
perioden 2004-2006. 

                                               
1 Programmet for fællesskabsbistand til de central- og østeuropæiske lande.
2 EUT l 411 af 30.12.2006, s. 10.
3 EUT L 131 af 23.5.2007, s. 1.
4 EUT L 189 af 13.7.2010, s. 9.
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Akten og traktaten indeholder intet specifikt retsgrundlag for, at Bulgarien og Slovakiet 
fortsat skulle kunne modtage støtte efter 2009/2006, som det var tilfældet med Litauen. 
Tiltrædelsestraktaten og tiltrædelsesaktens artikel 30 kan derfor ikke fungere som relevant 
retsgrundlag for yderligere finansiering efter 2013.
Det relevante retsgrundlag herfor er Euratomtraktatens artikel 203. I artiklen hedder det, at 
"såfremt en handling fra Fællesskabets side viser sig påkrævet for at virkeliggøre et af 
Fællesskabets mål, og denne traktat ikke indeholder fornøden hjemmel hertil, udfærdiger 
Rådet på forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet 
med enstemmighed passende forskrifter herom".
Det aktuelle forslag indeholder flere forenklinger: Der er planlagt en enkelt Rådsforordning 
for EU's finansielle støtte til Bulgarien, Litauen og Slovakiet under den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 i stedet for tidligere tre særskilte og selvstændige forordninger. Denne 
forordning indeholder ingen undtagelser fra finansforordningen.

Virkninger for budgettet
Den overordnede budgetramme for perioden 2014-2020 er [552 947 000] EUR i løbende 
priser og i overensstemmelse med Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle 
ramme for perioden 2014-2020. Beløbet fordeles på følgende måde: [208 503 000] EUR til 
Kozloduy-programmet, [229 629 000] EUR til Ignalina-programmet og [114 815 000] til 
Bohunice-programmet.

Forvaltning, overvågning og kontrol

I 2007 blev der nedsat en forvaltningskomité for medlemsstaterne, der skulle bistå 
Kommissionen med gennemførelsen af bistandsprogrammerne, og Kommissionens 
procedurer blev ændret. Der er undertegnet et aftalememorandum mellem Kommissionen og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), og der er nedsat et fælles 
styringsudvalg sammen med modtagerlandene for at forbedre samordningen af programmet.

Bistandsprogrammet har været genstand for regelmæssige revisioner og evalueringer, desuden 
har Den Europæiske Revisionsret gennemført forvaltningsrevision af alle tre programmer, 
Revisionsrettens særberetning (16/2011) er tilgængelig og konklusioner bør overvejes ved 
fastsættelsen af omfanget af EU-støtten. 

Kommissionen uddelegerede forvaltningen af hovedparten (83%) af EU's finansielle bistand 
til landeprogrammerne til EBRD, der har erfaring med forvaltning af nedlukning af nukleare 
anlæg tilbage fra begyndelsen af 1990'erne. Kommissionen er dog i sidste ende ansvarlig for 
brugen af EU-midler og bør derfor altid være i stand til at udøve sit endelige ansvar for 
gennemførelsen af programmerne og blive holdt ansvarlig for anvendelsen af midlerne. 

Ansvaret for oprettelsen af programmerne inddrager Kommissionen, EBRD, CPMA (Central 
Projects Management Agency), forsamlingen af biddragydere til the International 
Decommissioning Support Funds, operatører af atomkraftværker og de berørte medlemsstater. 
Kommissionen har ikke sørget for, at de brede prioriteringer i tiltrædelsestraktaterne og 
Rådets efterfølgende forordninger blev omsat til et sammenhængende sæt detaljerede mål og 
indikatorer. 
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Ingen af de ovennævnte organer har etableret et system til overvågning og vurdering af 
fremskridt hen imod opfyldelsen af de overordnede mål for programmerne, nedlukningen af 
de otte reaktorer og imødegåelse af deres nedlukning. Overvågning og rapportering om 
programmets resultater på alle niveauer var derfor vanskelig.

Det bør sikres af Kommissionen, at betingelserne for en effektiv, virkningsfuld og økonomisk 
anvendelse af EU-midler er på plads. Målsætninger skal afstemmes med det budget, der er til 
rådighed, og med fastlæggelsen af meningsfulde resultatindikatorer, som efterfølgende kan 
overvåges og rapporteres om som nødvendigt for gennemførelsen af programmet som helhed. 

For at sikre, at målene opfyldes og overvåges, bør Kommissionen i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og støttemodtagerne gennemføre både en foreløbig og en endelig evaluering 
af gennemførelsen af målene, omfanget af resultater og virkninger og effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen. På grundlag af resultaterne af den foreløbige vurdering bør 
Kommissionen også kunne revidere størrelsen af de bevillinger, der er afsat til programmet og 
fordelingen mellem Kozloduy-, Ignalina- og Bohunice-programmerne.


