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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem opublikowanego projektu dyrektywy jest „osiągnięcie, utrzymanie i ciągła poprawa 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie, a także wzmocnienie roli organów 
regulacyjnych”. Jednakże wniosek nie ma na celu wprowadzenia uprawnień, które 
umożliwiłyby osiągnięcie tego celu, i nie przyniesie on wartości dodanej w zakresie 
bezpieczeństwa.

Wniosek Komisji jest trzecią w ciągu dekady próbą wprowadzenia nowych zasad w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. Pierwsza, podjęta w listopadzie 2002 r., została sformułowana 
następująco:

„W celu osiągnięcia celów Wspólnoty dotyczących (...) ochrony przed promieniowaniem 
należy w pierwszej kolejności bezwzględnie zdefiniować podstawowe zobowiązania i ogólne 
zasady dotyczące bezpieczeństwa instalacji jądrowych (...). Na późniejszym etapie zostanie to 
uzupełnione ustanowieniem wspólnych norm i mechanizmów kontrolnych w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa (...).”

To, co w 2002 r. uznano za istotne, teraz wydaje się jednak nieważne. W wyniku dokonanych 
w 2003 r. zmian usunięto wymóg wprowadzenia podstawowych obowiązków i wspólnych 
norm, zastępując go wspólnotowymi mechanizmami zapewniającymi przestrzeganie 
wspólnych zasad bezpieczeństwa jądrowego, w tym zwłaszcza wspólnotowego systemu 
weryfikacji. 

Jednak w najnowszym wniosku dotyczącym dyrektywy wyłączono obecnie ten mechanizm 
i nie będzie wspólnotowej weryfikacji. Na mocy projektu dyrektywy egzekwować się będzie 
natomiast tylko wymogi Konwencji bezpieczeństwa jądrowego Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej. Wymaga to jedynie publikacji rocznego sprawozdania w sprawie stanu 
sektora jądrowego i poddania tego sprawozdania wzajemnej weryfikacji przez inne strony 
omawianej konwencji. Stronami konwencji są już wszystkie państwa członkowskie 
eksploatujące elektrownie jądrowe. Komisja nie podaje przykładów naruszenia konwencji 
przez jedno z państw członkowskich UE.

Głównym zarzutem wobec obecnego projektu jest to, że proponuje się w nim przepisy prawne 
będące tylko sztuką dla sztuki i że nie przyniesie on żadnych dodatkowych wymogów 
bezpieczeństwa. Pogląd ten wyraziła nawet ustanowiona przez Komisję Rada ds. Oceny 
Skutków Regulacji, która dwukrotnie zgłosiła obawy w sprawie braku wartości dodanej 
omawianej dyrektywy.

Istnieją realne i uzasadnione obawy dotyczące norm bezpieczeństwa jądrowego oraz 
stosowanych w UE praktyk. Wraz ze zbliżaniem się końca czasu życia przewidzianego 
w projektach instalacji jądrowych występuje ogólna tendencja do zmniejszania się ich 
marginesów bezpieczeństwa. Jak zauważono, „dla dużej liczby obecnie eksploatowanych 
w UE obiektów koniec pierwotnie przewidzianego okresu życia nadejdzie przed 2030 r.”.1

                                               
1 Komisja Europejska, 2008 r.; dokument roboczy Komisji, dokument uzupełniający wniosek dotyczący 
dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego – ocena skutków, 
SEC(2008) 2892, 26 stycznia 2008 r.
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W konsekwencji istnieje realne zapotrzebowanie na środki, które pomogą zmniejszyć 
zagrożenia jądrowe.

Zamiast wprowadzać wątpliwej wartości mechanizm egzekwowania istniejącej konwencji 
międzynarodowej w projekcie dyrektywy należy zaproponować mechanizm wprowadzenia i 
egzekwowania wspólnych norm bezpieczeństwa, które wymagają stosowania aktualnej 
wiedzy technologicznej lub najlepszych dostępnych technologii, praktyk oraz systemów 
operacyjnych i regulacyjnych we wszystkich instalacjach jądrowych eksploatowanych w UE. 
Dopiero wtedy obywatele UE będą mogli mieć pewność, że uczyniono wszystko, co możliwe 
na rzecz zmniejszenia ryzyka awarii jądrowych. Dyrektywę można będzie przyjąć tylko pod 
warunkiem zrealizowania tego celu.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu osiągnięcia celów Wspólnoty 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, należy w 
pierwszej kolejności zdefiniować 
podstawowe zobowiązania i zasady ogólne 
dotyczące bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych w niniejszej dyrektywie 
ramowej. Powinno to na późniejszym 
etapie zostać uzupełnione przyjęciem 
wspólnych norm i mechanizmów 
kontrolnych, które zostaną opracowane 
przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA)
oraz w ścisłej współpracy z Europejską 
Grupą Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami i w 
porozumieniu z Parlamentem 
Europejskim, w celu zapewnienia 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa, 
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który uwzględnia najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i określa aktualny „stan 
wiedzy technicznej”.

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu 
o które – po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia 
w życie – zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie, utrzymanie i ciągła poprawa 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie 
oraz zwiększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
osiągnięcie, utrzymanie i ciągła poprawa 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie 
oraz zwiększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych poprzez określenie 
podstawowych obowiązków i ogólnych 
zasad gwarantujących wysoki poziom 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych, a 
także stworzenie niezbędnych ram dla 
przyjęcia wspólnych norm bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu 
o które – po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia 
w życie – zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności w zakresie projektowania, 

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności w zakresie projektowania, 
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poszukiwania lokalizacji, budowy, 
konserwacji, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych, która wymaga 
uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego.

poszukiwania lokalizacji, budowy, 
konserwacji, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych, która wymaga 
uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego, prawem UE i Konwencją 
bezpieczeństwa jądrowego.

Uzasadnienie

Rzeczywiste bezpieczeństwo można zapewnić dzięki zharmonizowanym wiążącym środkom i 
normom bezpieczeństwa.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektów jądrowych 
spoczywa na posiadaczu zezwolenia 
podlegającym kontroli organu 
regulacyjnego. O wyborze środków 
bezpieczeństwa i kontroli, które zostaną 
zastosowane w obiekcie jądrowym, 
decyduje wyłącznie organ regulacyjny, a 
posiadacz zezwolenia wprowadza je w 
życie.

1. Zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektów jądrowych 
spoczywa na posiadaczu zezwolenia 
podlegającym kontroli organu 
regulacyjnego. O wyborze środków 
bezpieczeństwa i kontroli, które zostaną 
zastosowane w obiekcie jądrowym, 
decyduje w oparciu o normy UE i 
międzynarodowe oraz najlepsze dostępne 
rozwiązania technologiczne organ
regulacyjny, a posiadacz zezwolenia 
wprowadza je w życie.

Uzasadnienie

Rzeczywiste bezpieczeństwo można zapewnić dzięki zharmonizowanym wiążącym środkom i 
normom bezpieczeństwa, a każde państwo członkowskie powinno stosować najlepsze dostępne 
rozwiązania technologiczne.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują ramy legislacyjne i regulacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych. Obejmują one krajowe wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa, system 
wydawania zezwoleń i kontroli obiektów 
jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez 
zezwolenia, a także system sprawowania 
nadzoru regulacyjnego wraz z niezbędnymi 
środkami egzekwowania przepisów.

2. Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują ramy legislacyjne i regulacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, oparte na najlepszych 
praktykach dostępnych w UE i na skalę 
międzynarodową. Obejmują one krajowe 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, system 
wydawania zezwoleń i kontroli obiektów 
jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez 
zezwolenia, a także system sprawowania 
nadzoru regulacyjnego wraz z niezbędnymi 
środkami egzekwowania przepisów.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa w całej Europie, należy dokonać 
harmonizacji wymogów i środków w celu ich przestrzegania, a najlepsze dostępne praktyki 
powinny być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
rzeczywistą niezależność organu 
regulacyjnego od wszystkich organizacji 
zajmujących się promocją lub eksploatacją 
obiektów jądrowych lub wykazywaniem 
ich korzyści społecznych, a także, by organ 
ten nie podlegał jakiemukolwiek 
wpływowi, który może mieć skutki dla 
bezpieczeństwa.

1. Państwa członkowskie gwarantują 
rzeczywistą niezależność organu 
regulacyjnego od wszystkich organizacji 
zajmujących się promocją, 
projektowaniem, budową, eksploatacją 
obiektów jądrowych lub zajmujących się 
wzbogacaniem paliwa, przechowywaniem 
zużytego paliwa lub przetwarzaniem; lub 
wykazywaniem ich korzyści społecznych, 
a także, by organ ten nie podlegał 
jakiemukolwiek wpływowi, który może 
mieć skutki dla bezpieczeństwa.
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Uzasadnienie

Należy zapewnić wszystkie wstępne warunki dla podjęcia niezależnej decyzji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co najmniej raz na dziesięć lat organ 
regulacyjny poddaje swoją organizację i 
krajowy system regulacyjny wzajemnej 
weryfikacji międzynarodowej, 
przeprowadzanej w celu stałego 
udoskonalania infrastruktury regulacyjnej.

5. Co najmniej raz na pięć lat organ 
regulacyjny poddaje swoją organizację i 
krajowy system regulacyjny wzajemnej 
weryfikacji międzynarodowej, 
przeprowadzanej w celu stałego 
udoskonalania infrastruktury regulacyjnej.

Uzasadnienie

Technologia jądrowa rozwija się w szybkim tempie i okres 10 lat jest za długi jeżeli chodzi o 
zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie obowiązujących 
zasad, określonych w podstawach 
bezpieczeństwa MAEA, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w 
tym, między innymi, uzgodnień 
dotyczących przeciwdziałania 
potencjalnym zagrożeniom 
radiologicznym, zapobiegania awariom i 
reagowania w razie ich wystąpienia, 
zarządzania starzejącymi się obiektami, 
długookresowego gospodarowania
wszystkimi wytwarzanymi materiałami 
radioaktywnymi oraz informowania 

W szczególności państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie obowiązujących 
zasad, określonych w podstawach 
bezpieczeństwa MAEA, w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w 
tym, między innymi, uzgodnień 
dotyczących przeciwdziałania 
potencjalnym zagrożeniom 
radiologicznym, zapobiegania awariom i 
reagowania w razie ich wystąpienia, 
zarządzania starzejącymi się obiektami, 
długookresowego gospodarowania 
wszystkimi wytwarzanymi materiałami 
radioaktywnymi oraz informowania 
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ludności i władz państw sąsiadujących. ludności i władz państw sąsiadujących oraz 
innych potencjalnie zagrożonych państw.

Uzasadnienie

Państwa, które znajdą się w zasięgu chmury radioaktywnej lub strumienia wodnego 
wynikających z zagrożenia technologicznego mogą być w większym niebezpieczeństwie (w 
zależności od warunków meteorologicznych) niż kraje sąsiadujące.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z zasadą ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa, zachęca się państwa 
członkowskie do opracowania 
dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa nowych jądrowych 
reaktorów energetycznych, na podstawie 
poziomów bezpieczeństwa określonych 
przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych (WENRA) oraz w 
ścisłej współpracy z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami.

2. Zgodnie z zasadą ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa, zachęca się państwa 
członkowskie do opracowania 
dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa działających, o 
przedłużonym okresie eksploatacji oraz
nowych jądrowych reaktorów 
energetycznych, na podstawie poziomów 
bezpieczeństwa określonych przez 
Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich 
Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych 
(WENRA) oraz w ścisłej współpracy z 
Europejską Grupą Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami.

Uzasadnienie

Środki bezpieczeństwa powinny obowiązywać nie tylko nowe elektrownie jądrowe, ale przede 
wszystkim elektrownie istniejące i elektrownie, którym przedłużono okres eksploatacji, 
ponieważ zazwyczaj działają one w oparciu o starszą technologię.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze zezwoleń przeznaczają 3. Posiadacze zezwoleń przeznaczają 
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odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie w 
celu wypełniania swoich obowiązków.

odpowiednie zasoby finansowe, techniczne
i ludzkie w celu wypełniania swoich 
obowiązków.

Uzasadnienie

Zasoby techniczne mają znaczenie dla zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny ma prawo do 
cofnięcia zezwolenia na eksploatację w 
przypadku poważnych lub powtarzających 
się naruszeń zasad bezpieczeństwa w 
obiekcie jądrowym.

2. Organ regulacyjny ma prawo do 
cofnięcia zezwolenia na eksploatację w 
przypadku poważnych (zgodnie z definicją 
zawartą w regulacjach MAEA) lub więcej 
niż trzech powtarzających się naruszeń 
zasad bezpieczeństwa w obiekcie 
jądrowym.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa należy ustanowić jasne zasady.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, indywidualnie oraz 
w ramach współpracy transgranicznej, 
udostępniają właściwe programy 
kształcenia oraz umożliwiają udział w 
odpowiednich ustawicznych szkoleniach 
teoretycznych i praktycznych z zakresu 
bezpieczeństwa jądrowego.

Państwa członkowskie, indywidualnie oraz 
w ramach współpracy transgranicznej, 
udostępniają właściwe programy 
kształcenia oraz umożliwiają udział w 
odpowiednich ustawicznych szkoleniach 
teoretycznych i praktycznych z zakresu 
najlepszych dostępnych praktyk w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz 
nakładają obowiązek ich odbywania na 
posiadaczy zezwoleń.
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Uzasadnienie

Należy wprowadzić odpowiednie środki w celu uniknięcia błędu człowieka.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wykonania niniejszej 
dyrektywy najpóźniej w ciągu [trzech lat
od jej wejścia w życie], a następnie co trzy 
lata. Na podstawie pierwszego 
sprawozdania Komisja przedstawi Radzie 
sprawozdanie z postępów w wykonaniu 
niniejszej dyrektywy, uzupełnione, w 
stosownych przypadkach, wnioskami 
legislacyjnymi.

W ciągu jednego roku od wejścia w życie
niniejszej dyrektywy, a następnie co rok 
państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z przyjętych środków na 
rzecz wypełnienia ich zobowiązań w 
ramach niniejszej dyrektywy oraz ze stanu 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych 
znajdujących się na ich terytorium.

Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie –
na podstawie sprawozdań przedłożonych 
przez państwa członkowskie –
sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz w sprawie stanu 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu 
o które – po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia 
w życie – zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
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niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 
[dwóch lat po dacie, o której mowa w art. 
13]. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu 
[osiemnastu miesięcy po dacie, o której 
mowa w art. 13]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Dwa lata na transpozycję i tylko jeden rok na przygotowanie sprawozdania z postępów to 
niezrównoważony harmonogram, ponieważ nie zapewnia wystarczającego czasu na ocenę 
postępów przy wdrażaniu tej dyrektywy.
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