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***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget rådets förordning om unionsstöd för stödprogrammen för 
kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Speciellt lagstiftningsföfarande – Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0783),

– med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionen, i enlighet med vilken 
Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0514/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen. 

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

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

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I de program som upprättades för 
perioden 2007–2013 har kommissionens 
tillsyn varit inriktad på 
budgetgenomförandet av anslagen och på 
projektgenomförandet och inte på vilka 
framsteg som gjorts mot att uppnå 
programmålen som helhet. Otillräcklig 
mätning av förverkligandet av 
programmålen och otillfredsställande 
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övervakning av huruvida resurserna 
används ändamålsenligt har betytt att 
ingen har varit riktigt ansvarig för 
programmets övergripande resultat.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Efter kravet på ytterligare finansiering 
från Bulgarien, Litauen och Slovakien, har 
möjligheter getts i kommissionens förslag 
för nästa fleråriga budgetram för perioden 
2014-2020: Av denna planeras en summa 
på 500 miljoner euro i 2011 års priser, 
vilket är cirka 553 miljoner euro i löpande 
priser, för ett nytt program för att 
ytterligare stödja avvecklingen av 
kärnkraftverken Bohunice V1, enheterna 
1-2 och Ignalina, enheterna 1-2 mellan 
2014 och 2017, och Kozloduy, enheterna 
1-4, under perioden från 2014 till 2020. 
Finansiering inom detta program bör göras 
tillgängligt på ett gradvist avtagande sätt.

(6) Efter kravet på ytterligare finansiering 
från Bulgarien, Litauen och Slovakien, har 
möjligheter getts i kommissionens förslag 
för nästa fleråriga budgetram för perioden 
2014-2020: Av denna planeras en summa 
på 500 miljoner euro i 2011 års priser, 
vilket är cirka 553 miljoner euro i löpande 
priser, för ett nytt program för att 
ytterligare stödja avvecklingen av 
kärnkraftverken Bohunice V1, enheterna 
1-2 och Ignalina, enheterna 1-2 mellan 
2014 och 2017, och Kozloduy, enheterna 
1-4, under perioden från 2014 till 2020. 
Finansiering inom detta program bör göras 
tillgängligt på ett gradvist avtagande sätt.
Det stöd som omfattas av denna 
förordning borde därför bidra till att 
säkerställa kärnkraftsverkens övergång 
från organisationer i drift till 
avvecklingsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En effektiv reglering av utvecklingen 
av avvecklingsförfarandet kommer att 

(11) En effektiv reglering av utvecklingen 
av avvecklingsförfarandet kommer att 
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säkerställas av kommissionen för att 
försäkra högsta mervärde för unionen vad 
beträffar medlen som anslås inom denna 
förordning, även om det slutliga ansvaret 
för avvecklingen vilar på medlemsstaterna. 
Detta inbegriper effektiv 
prestationsmätning och bedömning av 
korrigerande åtgärder under programmet.

säkerställas av kommissionen för att 
försäkra högsta mervärde för unionen vad 
beträffar medlen som anslås inom denna 
förordning, även om det slutliga ansvaret 
för avvecklingen vilar på medlemsstaterna. 
Detta inbegriper effektiv 
prestationsmätning och bedömning av 
korrigerande åtgärder under programmet.
Denna reglering bör ske efter det att 
kvalitativt och kvantitativt meningsfulla 
prestationsindikatorer har fastställts, vilka 
lätt kan övervakas och rapporteras om vid 
behov. 

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att hjälpa 
de berörda medlemsstaterna att uppnå ett 
oåterkalleligt tillstånd i 
avvecklingsförfarandet för kärnkraftverken 
Kozloduy, enheterna 1 till 4, Ignalina, 
enheterna 1 och 2 och Bohunice V1, 
enheterna 1 och 2, i enlighet med deras 
respektive avvecklingsplaner, samtidigt 
som högsta säkerhetsnivå upprätthålls.

1. Programmets allmänna mål är att hjälpa 
de berörda medlemsstaterna att uppnå ett 
oåterkalleligt tillstånd i 
avvecklingsförfarandet för kärnkraftverken 
Kozloduy, enheterna 1 till 4, Ignalina, 
enheterna 1 och 2 och Bohunice V1, 
enheterna 1 och 2, i enlighet med deras 
respektive avvecklingsplaner, samtidigt 
som högsta säkerhetsnivå upprätthålls, 
i enlighet med rådets direktiv 
96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om 
fastställande av grundläggande 
säkerhetsnormer för skydd av 
arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning1.
____________________

1 EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led iii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) En säker hantering för långvarig 
förvaring och bortskaffande av 
avvecklingsavfallet i enlighet med en 
detaljerad avfallshanteringsplan, vilket 
ska mätas genom kvantiteten och typen av 
deponerat och bortskaffat avfall jämfört 
med allt producerat avfall. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b – led iii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) En säker hantering för långvarig 
förvaring och bortskaffande av 
avvecklingsavfallet i enlighet med en 
detaljerad avfallshanteringsplan, vilket 
ska mätas genom kvantiteten och typen av 
deponerat och bortskaffat avfall jämfört 
med allt producerat avfall. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led iii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) En säker hantering vid långvarig 
förvaring och bortskaffande av 
avvecklingsavfallet i enlighet med en 
detaljerad avfallshanteringsplan, vilket 
ska mätas genom kvantiteten och typen av 
deponerat och bortskaffat avfall jämfört 
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med allt producerat avfall. 

Or. en

Motivering

Långvarig förvaring av avfall bör stämma överens med lagringsdirektivet. Spårbarhet hos 
avfall kommer att öka säkerheten och undvika att okontrollerat förorenat avfall sprids. När 
det gäller geologisk lagring bör grundvattendirektivet beaktas. Kontakter med 
teknikplattformen för genomförande av geologisk deponering kan vara användbara om denna 
plattforn ska kunna användas för att stödja förtroendeskapande åtgärder när det gäller 
säkerheten och genomförandet av lösningar för geologisk slutförvaring.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ekonomiska ramen för genomförandet 
av programmet för perioden 2014 till 2020 
ska vara 552 947 000 euro i löpande priser.

Den ekonomiska ramen för genomförandet 
av programmet för perioden 2014 till 2020 
ska vara [552 947 000] euro i löpande 
priser.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 208 503 000 euro för 
Kozloduyprogrammet för perioden 2014 
till 2020.

(a) [208 503 000] euro för 
Kozloduyprogrammet för perioden 2014 
till 2020.;

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 229 629 000 euro för 
Ignalinaprogrammet för perioden 2014 till 
2017.

(b) [229 629 000] euro för 
Ignalinaprogrammet för perioden 2014 till 
2017;

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) 114 815 000 euro för 
Bohuniceprogrammet för perioden 2014 
till 2017.

(c) [114 815 000] euro för 
Bohuniceprogrammet för perioden 2014 
till 2017.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kommer att granska 
programmets prestationer och bedöma 
framstegen i Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen mot delmålen och 
måldatum som det hänvisas till i artikel 2.3 
senast vid slutet av 2015, inom ramverket 
för interimsutvärderingen som det hänvisas 
till i artikel 8. Grundat på resultaten av 
denna bedömning kan kommissionen 
granska mängden anslag som tilldelas 
programmet, liksom fördelningen mellan 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen.

2. Grundat på ett detaljerat program som 
fastställs på förhand kommer
kommissionen att granska programmets 
prestationer och bedöma framstegen i 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen mot delmålen och 
måldatum som det hänvisas till i artikel 2.3 
senast vid slutet av 2015, inom ramverket 
för interimsutvärderingen som det hänvisas 
till i artikel 8. Grundat på resultaten av 
denna bedömning kan kommissionen 
granska mängden anslag som tilldelas 
programmet, liksom fördelningen mellan 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen.

Or. en



PR\905128SV.doc 11/21 PE491.251v01-00

SV

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansiella tilldelningen för 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen kan även omfatta 
utgifter gällande förberedande, 
övervaknings-, reglerings-, gransknings-
och utvärderingsverksamheter vilka krävs 
för hantering av programmet och att uppnå 
dess mål, i synnerhet studier, expertmöten, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripande 
företagskommunikation av den Europeiska 
unionens politiska prioriteringar vad gäller 
denna förordnings allmänna mål, utgifter 
kopplade till IT-nätverk som fokuserar på 
informationsbearbetning och -utbyte, 
tillsammans med alla övriga tekniska och 
administrativa stödutgifter som 
kommissionen ådragit sig för hanterandet 
av programmet.

Den finansiella tilldelningen för 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen kan även omfatta 
utgifter gällande förberedande, 
övervaknings-, reglerings-, gransknings-
och utvärderingsverksamheter vilka krävs 
för hantering av programmet och att uppnå 
dess mål, i synnerhet studier, expertmöten, 
informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripande 
företagskommunikation av den Europeiska 
unionens politiska prioriteringar vad gäller 
denna förordnings allmänna mål. Utgifter 
kopplade till IT-nätverk som fokuserar på 
informationsbearbetning och -utbyte, 
tillsammans med alla övriga tekniska och 
administrativa stödutgifter som 
kommissionen ådragit sig för hanterandet 
av programmet kan också omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Allt bör göras för att fortsätta den 
medfinansieringspraxis som etablerades i 
samband med föranslutningsstödet och 
det stöd som under perioden 2007–2013 
gick till alla tre länders 
avvecklingsverksamhet, och för att allt 
efter behov attrahera medfinansiering 
från andra källor.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – introductory part

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska Bulgarien, 
Litauen och Slovakien uppfylla följande 
förhandsvillkor:

1. Senast den 1 januari 2014 ska Bulgarien, 
Litauen och Slovakien vidta lämpliga 
åtgärder som ser till att de uppfyller
följande förhandsvillkor:

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att följa unionens regelverk, i 
synnerhet inom området för kärnsäkerhet 
genom införandet i nationell lag av rådets 
direktiv 2009/71/Euratom om kärnsäkerhet 
och rådets direktiv 2011/70/Euratom om 
hantering av utbränt bränsle och radioaktivt 
avfall.

(a) Att följa Euratomfördragets regelverk 
inom området för kärnsäkerhet, i synnerhet 
vad gäller efterlevnad av unionens 
regelverk, i synnerhet införandet i nationell 
lag av rådets direktiv 2009/71/Euratom om 
kärnsäkerhet och rådets direktiv 
2011/70/Euratom om omhändertagande av 
utbränt bränsle och radioaktivt avfall.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upprätta ett nationellt rättsligt ramverk 
för att införa adekvata bestämmelser för 
ansamling i tid av nationella finansiella 
medel för ett säkert slutförande av 
avvecklingen i enlighet med gällande 
regler om statligt stöd.

(b) Upprätta en övergripande 
finansieringsplan som visar de totala 
kostnaderna för ett säkert slutförande av 
avvecklingen av de kärnreaktorenheter 
som omfattas av denna förordning, där 
det tydligt framgår vilka som är 
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finansieringskällorna, med förankring i 
ett nationellt rättsligt ramverk och i 
enlighet med gällande regler om statligt 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att till kommissionen inlämna en 
ändrad detaljerad avvecklingsplan

(c) Att till kommissionen inlämna en 
ändrad detaljerad avvecklingsplan som 
fördelas efter avvecklingsnivå, tidsplan 
och motsvarande kostnadsstruktur i 
enlighet med en internationellt erkänd 
standard för kostnadsberäkningar för 
avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast den 1 januari 2014 ska 
Bulgarien, Litauen och Slovakien förse 
kommissionen med information som visar 
att de har uppfyllt ovan nämnda 
förhandsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett gemensamt 
årligt arbetsprogram för Kozloduy-, 
Ignalina- och Bohuniceprogrammen som 
anger målen, de förväntade resultaten, de 
tillhörande indikatorerna och tidsplanen 
för användningen av medlen inom varje 
årligt budgetåtagande.

1. I början av varje år under perioden 
2014–2020 ska kommissionen anta ett 
gemensamt årligt arbetsprogram för 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen som anger målen, de 
förväntade resultaten, de tillhörande 
prestationsindikatorerna och tidsplanen 
för användningen av medlen inom varje 
årligt budgetåtagande.

Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I slutet av varje år under perioden 
2014–2020 ska kommissionen överlämna 
en utvärderingsrapport om 
genomförandet av de gemensamma årliga 
arbetsprogrammen. Rapporten kommer 
att utgöra grunden för antagandet av de 
nästa årliga arbetsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 anta detaljerade 
genomförandeförfaranden för programmets 
varaktighet. Akten som fastställer 
genomförandeförfarandena ska även i 
närmare detalj definiera de förväntade 
resultaten, verksamheterna och de 

2. Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 anta detaljerade 
genomförandeförfaranden för programmets 
varaktighet. Akten som fastställer 
genomförandeförfarandena ska även i 
närmare detalj definiera de förväntade 
allmänna och specifika resultaten, 
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motsvarande prestationsindikatorerna för 
Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen. Den kommer att 
innehålla de ändrade avvecklingsplanerna 
enligt artikel 4.1 c som ska tjäna som 
basnivå för övervakningen av framstegen 
som görs och att de förväntade resultaten 
uppnås i tid.

verksamheterna, detaljerade etappmål och 
de motsvarande prestationsindikatorerna 
för Kozloduy-, Ignalina- och 
Bohuniceprogrammen. Den kommer att 
innehålla de ändrade avvecklingsplanerna 
enligt artikel 4.1 c som ska tjäna som 
basnivå för övervakningen av framstegen 
som görs och att de förväntade resultaten 
uppnås i tid.

Or. en

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Halvtidsutvärdering

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast vid slutet av 2015 ska en 
utvärderingsrapport tas fram av 
kommissionen om hur målen, på resultat-
och konsekvensnivå, har uppnåtts för alla 
åtgärderna, effektiviteten vid användning 
av medel och dess mervärde för unionen, 
med hänsyn till ett beslut som ändrar eller 
upphäver åtgärderna. Utvärderingen ska 
dessutom diskutera ramen för förenkling, 
dess inre och yttre samstämmighet, den 
fortsatta relevansen för alla mål. Den ska ta 
hänsyn till utvärderingsresultat om 
konsekvenser på lång sikt för de 
föregående åtgärderna.

1. Senast vid slutet av 2015 ska en 
halvtidsutvärderingsrapport tas fram av 
kommissionen, i nära samarbete med 
medlemsstaterna och stödmottagarna, om 
hur målen, på resultat- och 
konsekvensnivå, har uppnåtts för alla 
åtgärderna, effektiviteten vid användning 
av medel och dess mervärde för unionen, 
med hänsyn till ett beslut som ändrar eller 
upphäver åtgärderna. Grundat på 
resultaten av denna bedömning kan 
kommissionen granska lämpligheten av 
de anslag som tilldelas programmet, 
liksom hur de fördelas mellan Kozloduy-, 
Ignalina- och Bohunice. Utvärderingen 
ska dessutom diskutera ramen för 
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förenkling, dess inre och yttre 
samstämmighet, den fortsatta relevansen 
för alla mål. Den ska ta hänsyn till 
utvärderingsresultat om konsekvenser på 
lång sikt för de föregående åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utföra en 
efterhandsutvärdering i nära samarbete 
med medlemsstaterna och 
stödmottagarna. Efterhandsutvärderingen 
ska granska programmets effektivitet och 
ändamålsenlighet och dess konsekvenser 
för avvecklingen.

utgår

Or. en

(flyttad till artikel 8 a. 1 (ny))

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utvärderingarna ska ta hänsyn till 
framsteg som gjorts mot 
prestationsindikatorer enligt artikel 2.2.

3. Halvtidsutvärderingarna ska ta hänsyn 
till framsteg som gjorts mot 
prestationsindikatorer enligt artikel 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Slutlig utvärdering

1. Kommissionen ska utföra en 
efterhandsutvärdering i nära samarbete 
med medlemsstaterna och 
stödmottagarna. Efterhandsutvärderingen 
ska granska programmets effektivitet och 
ändamålsenlighet och dess konsekvenser 
för avvecklingen.
2. Senast den 31 december 2020 ska 
kommissionen upprätta, i nära samarbete 
med medlemsstaterna och 
stödmottagarna, en slutlig 
utvärderingsrapport om programmets 
effektivitet och ändamålsenlighet samt om 
finansierade åtgärders effektivitet i fråga 
om effekter, resursanvändning och 
mervärde för unionen.
3. Den slutliga utvärderingen ska ta 
hänsyn till framsteg som gjorts mot 
prestationsindikatorer enligt artikel 2.2.
4. Kommissionen ska översända 
slutsatserna från denna utvärdering till 
Europaparlamentet och rådet.
5. Kommissionen ska ta hänsyn till de 
olika typer av kunskaper om och 
strategier för avveckling som dessa 
medlemsstater har använt och undersöka 
hur avvecklingsstrategier kan 
harmoniseras i unionen för att i tid samla 
in den kunskap som behövs för att öka 
konkurrenskraften på detta område för 
unionens kärnkraftsindustri.

Or. en

Motivering

Alltfler kärnkraftverk i EU håller redan på att avvecklas eller kommer att avvecklas på kort 
eller medellång sikt. EU:s industri bör samla kunskapen på detta område för att bli 
världsledande. Mycket talar för att en tredjedel av EU:s 43 reaktorer måste stängas ned före 
2025 (KOM(2007)0794).
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MOTIVERING

De tre länderna Litauen, Slovakien och Bulgarien har haft gamla kärnreaktorer som det 
internationella samfundet har ansett för omoderna för att kunna renoveras på ett 
kostnadseffektivt sätt och uppfylla minimisäkerhetsstandarderna. I samband med 
förhandlingarna om anslutning till EU åtog sig de tre länderna att stänga och därefter avveckla 
kärnreaktorerna på fastställda datum. På grund av de mycket allvarliga sociala, miljömässiga, 
ekonomiska och finansiella problem som en förtida stängning skulle innebära åtog sig EU att 
ge ekonomiskt stöd fram till slutet av 2013 för att bidra till avvecklingen av dessa 
reaktorenheter och hantera konsekvenserna av en förtida stängning. 
Under föranslutningsperioden har Litauen och Slovakien fått stöd via PHARE-programmet1 . 
Efter anslutningen tillhandahölls under perioden 2004–2006 stöd enligt anslutningsakternas 
protokoll, och sedan 2007 har rådets förordningar för Litauen2 och Slovakien3 säkerställt ett 
fortsatt stöd för perioden 2007–2013.
När det gäller Bulgarien bidrog EU under föranslutningsperioden fram till 2007 till 
avvecklingen av kärnkraftverket Kozloduy genom PHARE-programmet. Stöd för perioden 
2007–2009 tillhandahölls sedan enligt anslutningsfördragets protokoll. 2009 begärde 
Bulgarien förlängning av finansieringen för att kunna fortsätta med en reviderad strategi för 
omedelbar avveckling, och rådets förordning4 garanterar att stödet fortsätter under perioden 
2010–2013.
Det totala stödet från den europeiska unionen till de tre medlemsstaterna fram till slutet av 
2013 är planerat att uppgå till 2 847,8 miljoner euro (1 367 miljoner euro till Litauen, 
613 miljoner euro till Slovakien och 867,8 miljoner euro till Bulgarien) 

I Mars 2011 reviderade de mottagande medlemsstaterna sina beräknade avvecklingskostnader 
till 5 300 miljoner euro, vilket betydde att det saknades omkring 2 500 miljoner euro i 
förhållande till den finansiering som för närvarande finns tillgänglig på nationell nivå och 
programnivå. Otillräckliga finansieringssystem är ett hot mot slutförandet av 
avvecklingsprocessen.

Rättslig grund
I Litauens fall förutser anslutningsfördraget från 2003 uttryckligen möjligheten för ytterligare 
finansiering av avvecklingen (Ignalina, enheterna 1 och 2) efter 2006. 
I Bulgariens fall (Kozludoy, enheterna 1–4)hänvisar artikel 30 i anslutningsakten från 2005 
endast till perioden 2007–2009. 
I Slovakiens fall (Bohunice, enheterna 1 och 2) hänvisar anslutningsfördraget från 2003 
endast till perioden 2004–2006. 
Akten och fördraget ger inte en särskild rättslig grund för Bulgarien och Slovakien för ett 
fortsatt stöd efter 2009/2006 som det gjorde i Litauens fall. Anslutningsfördraget och artikel 

                                               
1 Stödprogram för central- och östeuropeiska länder.
2 EUT L 411, 30.12.2006, s. 10.
3 EUT L 131, 23.5.2007, s. 1.
4 EUT L 189, 13.7.2010, s. 9.
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30 i anslutningsakten kan därför inte utgöra en korrekt rättslig grund för att sätta in ytterligare 
finansiering efter 2013.

Den korrekta rättsliga grunden är därför artikel 203 i Euratomfördraget. Artikeln bestämmer 
att ”om en åtgärd från gemenskapen skulle visa sig nödvändig för att uppnå gemenskapens 
mål och detta fördrag inte har gett nödvändiga befogenheter, skall rådet, genom ett enhälligt 
agerande utifrån ett förslag från kommissionen och efter samråd med det Europeiska 
parlamentet, vidta lämpliga åtgärder”.
Det aktuella förslaget förutser flera förenklingar: en enda förordning från rådet förutses för det 
ekonomiska unionsstödet till Bulgarien, Litauen och Slovakien i den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020, där det tidigare funnits tre separata och oberoende förordningar. Föreliggande 
förordning förutser inga undantag till budgetförordningen.

Budgetkonsekvenser
Den övergripande budgetramen som omfattar perioden 2014–2020 är [552 947 000] euro i 
löpande priser och i linje med kommissionens förslag för nästa fleråriga budgetram för 
perioden 2014–2020: Detta belopp skall fördelas enligt följande: [208 503 000] euro för 
Kozloduyprogrammet, [229 629 000] euro för Ignalinaprogrammet och [114 815 000] euro 
för Bohuniceprogrammet.

Förvaltning, revision och kontroll

2007 inrättades en förvaltningskommitté för medlemsstaterna för att bistå kommissionen vid 
genomförandet av stödprogrammen, och kommissionens förfaranden ändrades. Ett 
samförståndsavtal undertecknades mellan kommissionen och Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling, och en gemensam styrkommitté inrättades med 
mottagarländerna för att förbättra samordningen av programmet.
Stödprogrammet har varit föremål för regelbundna revisioner och utvärderingar och dessutom 
har den Europeiska revisionsrätten utfört effektivitetsrevisioner av samtliga tre program, 
Revisionsrättens särskilda rapport (16/2011) finns tillgänglig och slutsatserna bör beaktas när 
unionsstödets omfattning fastslås. 
Kommissionen delegerade förvaltningen av merparten (83 %) av EU:s ekonomiska stöd avsett 
för de landspecifika programmen till EBRD, som ända sedan början av 90-talet har förvaltat 
avvecklingen av kärnkraftsanläggningar. Det är dock kommissionen som har det slutliga 
ansvaret för användningen av EU-medel och de bör därför alltid kunna bära det slutliga 
ansvaret för genomförandet av programmen och hållas ansvarig för användningen av medel. 

Ansvaret för att upprätta programmen ligger på kommissionen, EBRD, CPMA; församlingen 
av bidragsgivare till de internationella stödfonderna för avveckling, verksamhetsutövarna vid 
kärnkraftverk och de berörda medlemsstaterna. Kommissionen såg inte till att de allmänna 
prioriteringar som angavs i anslutningsfördragen och efterföljande rådsförordningar omsattes 
till ett antal sammanhängande, detaljerade mål och indikatorer. 
Inget av organen ovan har infört ett system för att övervaka och bedöma förverkligandet av 
programmens övergripande mål, avvecklingen av de åtta reaktorerna och lindringsåtgärderna 
efter stängningen. Därför var det svårt att övervaka och rapportera programresultat på alla 
nivåer.



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

SV

Kommissionen bör garantera att det finns förutsättningarna för en effektiv, ändamålsenlig och 
ekonomisk användning av EU-medel. Målen måste anpassas till den budget som görs 
tillgänglig och till att man fastställer meningsfulla prestationsindikatorer för 
programgenomförandet som helhet som man därefter kan övervaka och rapportera om vid 
behov. 
För att se till att målen uppfylls och övervakas bör kommissionen, i nära samarbete med 
medlemsstaterna och stödmottagarna, göra en halvtidsutvärdering och en slutlig utvärdering 
om hur målen, på resultat- och konsekvensnivå, har uppnåtts och hur effektiv 
resursanvändningen har varit. Kommissionen bör också ha tillstånd att, grundat på resultaten 
av halvtidsutvärderingen, granska lämpligheten av de anslag som tilldelas programmet, 
liksom hur de fördelas mellan Kozloduy-, Ignalina- och Bohunice.


