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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Forsvarsministeri-
ets grundnotat vedrørende Kommissionens forslag til Rådets forordning om 
gennemførelse af protokol nr. 4 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, 
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens 
og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Ignalina-
kernekraftværket i Litauen ("Ignalina-programmet") samt  forslag til Rådets 
forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkåre-
ne for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Po-
lens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bo-
hunice V1-kernekraftværket i Slovakiet, KOM(2004) 624 endelig 
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Grundnotat 
Vedr. Kommissionens  

– forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 4 til akten vedrørende vilkårene 
for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slo-
vakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Ignalina-kernekraftværket i Litauen ("Ignalina-

programmet") 
– forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene 
for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slo-

vakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet 

 
KOM(2004) 624 endelig 

    

    

 
Til Folketingets Europaudvalg 
 
1. Baggrund og indhold 
Kommissionen har den 29. september 2004 fremlagt forslag til rådsforordning om 
gennemførelse af protokoller til tiltrædelsestraktaten. Protokollerne vedrører ydelse 
af EU-støtte til lukning af Ignalina kernekraftværket i Litauen og Bohunice kerne-
kraftværket i Slovakiet. 
 
I forbindelse med optagelsesforhandlingerne mellem Kommissionen og Litauen 
samt Slovakiet blev det aftalt, at de to lande skulle lukke henholdsvis Ignalinavær-
kets 2 reaktorer og Bohuniceværkets reaktor 1 og 2 af sikkerhedsmæssige årsager og 
tidligere end oprindelig planlagt. Som kompensation herfor blev det aftalt, at 
Kommissionen i et vist omfang skulle yde støtte til lukningen af reaktorerne og 
andre kompenserende foranstaltninger. 
 
De fremsendte forslag vedrører implementeringen af disse aftaler i årene 2007-
2013. Forslaget omfatter en bevilling på i alt 1052 mio. EUR i denne periode. 
 
Kommissionens næste skridt 
 
Der er som led i forhandlingerne med Bulgarien udarbejdet et udkast til en protokol 
om tidlig lukning af 4 af reaktorerne på Kozloduy-værket. I perioden 2007-2009 
forventes der ydet en støtte på 210 mio. EUR til finansiering af demontering af 
disse 4 reaktorer. Eftersom der ikke er planer om at fortsætte finansieringen efter 
2009, vurderer Kommissionen, at vedtagelse af en forordning herom ikke er nød-
vendig på nuværende tidspunkt. 
 
2. Gældende danske regler 
Forslagene har ikke retlige konsekvenser for Danmark. 
 
3. Høring 
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Der ses ikke behov for høringer i Danmark, da forslagene kun har begrænsede kon-
sekvenser for Danmark. 
 
4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser 
Forslagene finansieres af en del af EU’s budget, der implementerer allerede indgåe-
de aftaler. Den samlede bevilling til finansiering af demontering af de nævnte reak-
torer er fordelt med: 

- 815 mio. Euro til finansiering af demontering af Ignalinaværket 

- 237 mio. Euro til finansiering af demontering af de to reaktorer på Bohunice-
værket 

 
For begge forslag gælder, at bevillingerne ”kan revideres i perioden fra den 1. januar 
2007 til den 31. december 2013 i takt med gennemførelsen af programmet, således 
at det sikres, at programmeringen og tildelingen af ressourcer virkelig baseres på det 
faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.” 
 
Danmark har tidligere ydet særskilte bidrag til de internationale fonde til støtte til 
nedlæggelse af de pågældende reaktorer: 

- Ignalinaværkets med 2,7 mio. EUR i 2001 

- Kozloduyværkets med 1,6 mio. EUR i 2001 

- Bohuniceværkets med 1,6 mio. EUR i 2001 
 
5. Samfundsøkonomiske konsekvenser 
Forslagene forventes ikke at indebære nogen samfundsøkonomiske konsekvenser. 
 
6. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg 
Forslagene har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 
 

7. Nærheds- og proportionalitetsprincippet. 
Overvejelser om nærheds- og proportionalitetsprincippet skønnes ikke relevant idet 
der er tale om gennemførelsesforanstaltninger i forhold til en allerede vedtaget rets-
akt. 
 
 

 
 
 


