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Poprawka 44
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że dyrektywa zapewnia wprowadzenie i skuteczne egzekwowanie najwyższych 
obowiązujących norm technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego w państwach 
członkowskich UE, nie ma żadnej wartości dodanej, i w związku z tym nie ma potrzeby 
regulowania bezpieczeństwa jądrowego za pomocą oddzielnej dyrektywy.

Poprawka 45
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Preambuła

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 
UNII EUROPEJSKIEJ,

Or. en

Uzasadnienie

Art. 175 ust. 1 TWE należy dodać jako podstawę prawną niniejszej dyrektywy. W tym 
przypadku obowiązuje procedura współdecyzji, która pozwala na pełne zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.
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Poprawka 46
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając brak konsultacji z grupą 
ekspertów, których opinii Komisja musi 
zasięgnąć przed wydaniem wniosku na 
podstawie art. 31,

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy art. 31 wymagane jest, aby Komisja Europejska, przed przedstawieniem wniosku 
legislacyjnego, przeprowadziła konsultacje z grupą ekspertów powołaną na podstawie art. 
31. Takie konsultacje stanowią ważny wymóg proceduralny, a zatem nie można przedkładać 
Parlamentowi Europejskiemu projektu dyrektywy przed ich przeprowadzeniem.

Poprawka 47
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31 i 32,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 31, art. 32 i art. 203,

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa dotyczy nie tylko aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w art. 30, które 
ograniczają się do ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa, ale również ochrony 
środowiska naturalnego, dla której Traktat Euratom nie zawiera wyraźnej podstawy prawnej. 
Jeżeli chodzi o te aspekty, dla których Traktat nie daje niezbędnych kompetencji, art. 203 
stanowi odpowiednią podstawę prawną.
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Poprawka 48
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe, jak zdefiniowano w proponowanej dyrektywie, realizuje podwójny 
cel, tj. ochrony zdrowia ludzkiego („pracownicy, ogół społeczeństwa”) i ochrony środowiska 
naturalnego („powietrze, woda i gleba”). Jednak traktat Euratom nie stanowi podstawy 
prawnej do przyjęcia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę taką 
stanowi natomiast art. 175 ust. 1 Traktatu WE.

Poprawka 49
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego1,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną 
w art. 251 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską,

Or. en

Uzasadnienie

Za podstawę prawną niniejszej dyrektywy należy również przyjąć art. 175 ust. 1 TWE. W tym 
przypadku obowiązuje procedura współdecyzji, która pozwala na pełne zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.
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Poprawka 50
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 203 Traktatu Euratom stanowi, 
że jeżeli działanie Wspólnoty okaże się 
niezbędne do osiągnięcia jednego z celów 
Wspólnoty, a Traktat Euratom nie 
przewidział kompetencji do działania 
wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc 
jednomyślnie i po konsultacji z 
Parlamentem, podejmuje właściwe 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa dotyczy nie tylko aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w art. 30, które 
ograniczają się do ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa, ale również ochrony 
środowiska naturalnego, dla której Traktat Euratom nie zawiera wyraźnej podstawy prawnej. 
Jeżeli chodzi o te aspekty, dla których Traktat nie daje niezbędnych kompetencji, art. 203 
stanowi odpowiednią podstawę prawną.

Poprawka 51
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Art. 174 Traktatu WE stanowi, że 
polityka Wspólnoty w dziedzinie 
środowiska naturalnego przyczynia się do 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, jak również do 
ochrony zdrowia ludzkiego i stawia sobie 
za cel wysoki poziom ochrony.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa stawia sobie cele związane z ochroną środowiska, jak również z ochroną zdrowia i 
bezpieczeństwa. Za podstawę prawną należy przyjąć również art. 175 ust. 1, który umożliwia 
przyjmowanie prawodawstwa WE, aby osiągnąć cele z zakresu polityki ochrony środowiska, 
o których mowa w art. 174 TWE. W tym przypadku obowiązuje procedura współdecyzji, która 
pozwala na pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.

Poprawka 52
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wprawdzie system ochrony przed 
promieniowaniem, ustanowiony według 
obowiązujących podstawowych norm 
bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu 
bieżącego stanu wiedzy naukowej, 
zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludności, powinien on jednak być dalej 
uzupełniany w celu zapewnienia 
utrzymania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, jego 
rozwoju i ciągłej poprawy. Utrzymanie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 
począwszy od projektowania do likwidacji 
obiektów jądrowych, jest warunkiem sine 
qua non pełnego osiągnięcia celów 
ochrony zdrowia, określonych w art. 2 lit. 
b) Traktatu. W związku z tym należy 
zapewnić skuteczną ochronę przed 
zagrożeniami radiologicznymi i zapobiegać 
awariom, które mogłyby mieć 
konsekwencje radiologiczne.

(5) Wprawdzie system ochrony przed 
promieniowaniem, ustanowiony według 
obowiązujących podstawowych norm 
bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu 
bieżącego stanu wiedzy naukowej, 
zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludności, powinien on jednak być dalej 
uzupełniany poprzez rygorystyczne 
stosowanie wobec obiektów jądrowych 
zgodnych z najnowszym stanem wiedzy 
norm bezpieczeństwa w celu 
przewidywania i kontrolowania stopnia 
narażenia społeczeństwa na ryzyko.
Utrzymanie zgodnego z najnowszym 
stanem wiedzy poziomu bezpieczeństwa 
na wszystkich etapach, począwszy od 
projektowania do likwidacji obiektów 
jądrowych, jest warunkiem sine qua non 
pełnego osiągnięcia celów ochrony 
zdrowia, określonych w art. 2 lit. b) 
Traktatu Euratom oraz ochrony 
środowiska określonego w art. 174 
Traktatu WE. W związku z tym należy 
zapewnić skuteczną ochronę przed 
zagrożeniami radiologicznymi i zapobiegać 
awariom i incydentom, które mogłyby 
mieć konsekwencje radiologiczne.

Or. en
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Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe, jak zdefiniowano w proponowanej dyrektywie, realizuje podwójny 
cel, tj. ochrony zdrowia ludzkiego („pracownicy, ogół społeczeństwa”) i ochrony środowiska 
naturalnego („powietrze, woda i gleba”). Jednak traktat Euratom nie stanowi podstawy 
prawnej do przyjęcia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę taką 
stanowi natomiast art. 175 ust. 1 Traktatu WE. W tym przypadku obowiązuje procedura 
współdecyzji, która pozwala na pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego jako 
współprawodawcy.

Poprawka 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) O ile każde państwo członkowskie ma 
prawo do swobodnego decydowania o 
swoim koszyku energetycznym, to po 
okresie refleksji wzrosło zainteresowanie 
budową nowych obiektów i niektóre 
państwa członkowskie postanowiły wydać 
stosowne zezwolenia. Co więcej, oczekuje 
się, że w nadchodzących latach posiadacze 
zezwoleń będą składać wnioski o 
przedłużenie okresu istnienia elektrowni 
jądrowych.

(6) Każde państwo członkowskie ma 
prawo do swobodnego decydowania o 
swoim koszyku energetycznym.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest utrzymanie zasady, że każde państwo członkowskie ma prawo do swobodnego 
decydowania o swoim koszyku energetycznym. Ponadto należy również podkreślić, że 
zachęcanie państw członkowskich do włączania energii jądrowej do ich koszyka 
energetycznego nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy. Dlatego zasadniczą część 
fragmentów usuniętych z punktu 6 preambuły należy przesunąć do punktu 7, aby wprowadzić 
to rozróżnienie.
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Poprawka 54
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) O ile każde państwo członkowskie ma 
prawo do swobodnego decydowania o 
swoim koszyku energetycznym, to po 
okresie refleksji wzrosło zainteresowanie 
budową nowych obiektów i niektóre 
państwa członkowskie postanowiły wydać 
stosowne zezwolenia. Co więcej, oczekuje 
się, że w nadchodzących latach posiadacze 
zezwoleń będą składać wnioski o 
przedłużenie okresu istnienia elektrowni 
jądrowych.

(6) O ile każde państwo członkowskie ma 
prawo do swobodnego decydowania o 
swoim koszyku energetycznym oraz o ile 
od 1989 r. całkowita liczba elektrowni w 
UE spadła, to zainteresowanie budową 
nowych obiektów w niektórych państwach 
członkowskich wzrosło, a kilka państw 
członkowskich postanowiło wydać 
stosowne zezwolenia na budowę nowych 
obiektów lub wznowienie budowy 
obiektów niedokończonych. Co więcej, 
oczekuje się, że w nadchodzących latach 
posiadacze zezwoleń będą składać wnioski 
o przedłużenie okresu istnienia elektrowni 
jądrowych, co pogłębi obawy o stan 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W 1989 r. na terenie 27 obecnych państw członkowskich działało w sumie 177 reaktorów 
jądrowych. Pod koniec 2007 r. liczba ta zmniejszyła się do 146.

Poprawka 55
Lena Ek, Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym należy opracować 
najlepsze praktyki, które będą służyły 
organom regulacyjnym za wskazówki w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących przedłużenia okresu istnienia 

(7) Bezpieczeństwo jądrowe leży w 
interesie Wspólnoty, co należy wziąć pod 
uwagę w przypadku decyzji o zezwoleniu 
na budowę nowych obiektów lub 
przedłużeniu działania instalacji 
jądrowych. W związku z tym należy 
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obiektów jądrowych. opracować najlepsze praktyki, które będą 
służyły organom regulacyjnym oraz 
państwom członkowskim  za wskazówki w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących zezwolenia na nowe obiekty, 
jak również przedłużenia okresu istnienia 
obiektów jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe leży we wspólnym interesie Wspólnoty, a zatem powinno uzasadniać 
rozwijanie najlepszych praktyk, a nie fakt, że niektóre państwa członkowskie pragną zezwolić 
na budowę nowych obiektów. Należy ponadto wspomnieć, że takie najlepsze praktyki powinny 
stanowić również wytyczne dla państw członkowskich, a nie tylko dla organów regulacyjnych.

Poprawka 56
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W związku z tym należy opracować 
najlepsze praktyki, które będą służyły 
organom regulacyjnym za wskazówki w
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących przedłużenia okresu istnienia 
obiektów jądrowych.

(7) W związku z tym należy opracować 
zgodne z najnowszym stanem wiedzy 
normy bezpieczeństwa, które będą służyły 
organom regulacyjnym za wskazówki w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących przedłużenia okresu istnienia 
obiektów jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Normy bezpieczeństwa potencjalnych nowych, jak i istniejących obiektów jądrowych muszą 
mieć najwyższy poziom, zgodny z najnowszym unijnym stanem wiedzy w dziedzinie 
technologii, prawa i eksploatacji. A zatem takie normy muszą mieć również zastosowanie do 
decyzji organów regulacyjnych dotyczących przedłużenia okresu istnienia obiektów 
jądrowych.
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Poprawka 57
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Państwa członkowskie wdrożyły już 
środki umożliwiające im osiągnięcie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
jądrowego na terytorium Wspólnoty.

(8) Niektóre państwa członkowskie 
wdrożyły już środki umożliwiające im 
osiągnięcie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego na terytorium 
Wspólnoty, podczas gdy w innych 
obowiązują znacznie niższe normy.

Or. en

Uzasadnienie

Między państwami członkowskimi występują znaczne różnice pod względem poziomu 
bezpieczeństwa. Nie można zatem powiedzieć, że państwa członkowskie mają wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

Poprawka 58
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zasada ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego wymaga, aby ustanowione 
systemy zarządzania oraz posiadacze 
zezwoleń zapewniali wysoki poziom 
bezpieczeństwa ludności.

(9) Zasada ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego wymaga, aby ustanowione 
systemy zarządzania oraz posiadacze 
zezwoleń i podmioty gospodarujące 
odpadami zapewniali najwyższy możliwy
poziom bezpieczeństwa ludności.

Or. en

Uzasadnienie

Normy bezpieczeństwa potencjalnych nowych, jak i istniejących obiektów jądrowych muszą 
mieć najwyższy poziom, zgodny z najnowszym unijnym stanem wiedzy w dziedzinie 
technologii, prawa i eksploatacji. Ta sama podstawowa zasada powinna obowiązywać w 
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procesie gospodarowania odpadami jądrowymi.

Poprawka 59
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pomimo istniejącej harmonizacji, w 
dalszym ciągu poszczególne państwa 
członkowskie stosują w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego różne 
procedury i praktyki. Ze względu na 
zróżnicowanie środków nie można obecnie 
zapewnić stosowania we Wspólnocie, w 
możliwie najbardziej spójny sposób, 
wymogów dotyczących ochrony zdrowia, o 
których mowa w art. 2 lit. b) Traktatu. 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej, 
przystępując do Konwencji bezpieczeństwa 
jądrowego, która weszła w życie w dniu 24 
października 1996 r., zobowiązała się do 
przestrzegania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego, uznanego w 
skali międzynarodowej. Aby Wspólnota 
mogła zapewnić obowiązywanie zasad tej 
konwencji na poziomie wspólnotowym 
oraz stosowanie jednolitych norm 
bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami 
art. 2 lit. b) Traktatu, należy uzupełnić 
podstawowe normy dotyczące ochrony 
przed promieniowaniem wspólnymi 
zasadami bezpieczeństwa.

(12) Pomimo istniejących dążeń na rzecz
harmonizacji, w dalszym ciągu 
poszczególne państwa członkowskie i 
różne obiekty stosują w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego różne 
procedury, praktyki i normy. Ze względu 
na zróżnicowanie środków i norm nie 
można obecnie zapewnić stosowania we 
Wspólnocie, w możliwie najbardziej 
spójny i satysfakcjonujący sposób, 
wymogów dotyczących ochrony zdrowia, o 
których mowa w art. 2 lit. b) Traktatu. 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej, 
przystępując do Konwencji bezpieczeństwa 
jądrowego, która weszła w życie w dniu 24 
października 1996 r., zobowiązała się do 
przestrzegania wysokiego poziomu zasad 
bezpieczeństwa jądrowego, uznanego w 
skali międzynarodowej. Aby Wspólnota 
mogła zapewnić obowiązywanie zasad tej 
konwencji na poziomie wspólnotowym 
oraz stosowanie jednolitych i zgodnych z 
najnowszym stanem wiedzy norm 
bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami 
art. 2 lit. b) Traktatu, należy uzupełnić 
podstawowe normy dotyczące ochrony 
przed promieniowaniem wspólnymi 
normami bezpieczeństwa, aby 
wyeliminować zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi oraz środowiska.

Or. en



AM\771348PL.doc 13/105 PE421.201v01-00

PL

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 60
Rebecca Harms

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 w 
niniejszej dyrektywie ramowej 
podstawowe zobowiązania i zasady ogólne 
dotyczące bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych.
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, 
który uwzględnia najnowsze osiągnięcia 
technologiczne i określa aktualny „stan 
wiedzy technicznej”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
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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 61
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Bezpieczna likwidacja obiektów 
jądrowych, w tym długoterminowe 
gospodarowanie odpadami 
promieniotwórczymi oraz wypalonym 
paliwem jądrowym wymaga znacznych 
nakładów finansowych. Zagwarantowanie 
dostępności wystarczających środków 
finansowych na poziomie Wspólnoty 
celem zakończenia likwidacji i 
gospodarowania odpadami obiektów 
jądrowych zgodnie z normami 
bezpieczeństwa jest niezbędne, aby 
uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska. W tym celu należy 
wprowadzić szczególne przepisy 
przewidujące utworzenie funduszu na 
likwidację i gospodarowanie odpadami, do 
którego podmioty eksploatujące obiekty 
jądrowe zobowiązane będą odprowadzać 
składki przez cały okres działania 
obiektów. Utworzenie funduszy 
posiadających własną osobowość prawną 
i odrębnych od podmiotów 
eksploatujących obiekty jądrowe jest 
niezbędne w celu zagwarantowania 
dostępności odpowiednich środków na 
likwidację i gospodarowanie odpadami. 
Komisja winna w ciągu sześciu miesięcy 
przedstawić wnioski legislacyjne, zgodnie 
z Traktatem WE, gwarantujące 
dostępność środków na przyszłe likwidacje 
i aby uniknąć przeszkód dla sprawiedliwej 
konkurencji na rynku energii. Państwa 
członkowskie przyjmują oddzielną 
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rachunkowość w odniesieniu do 
finansowania przyszłych działań z zakresu 
likwidacji elektrowni lub gospodarowania 
odpadami. Niezależny organ, jak np. 
organy nadzorcze lub regulacyjne, 
dokonuje raz w roku przeglądu i audytu 
tych środków w celu sprawdzenia czy 
dochody i narosłe odsetki zebrane na 
rzecz tych przyszłych działań są 
wykorzystywane wyłącznie do tych celów, 
czyli na działania związane z likwidacją 
bądź gospodarowaniem odpadami, a nie 
są bezpośrednio lub pośrednio 
wykorzystywane do finansowania działań 
na rynku.

Or. en

Poprawka 62
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odpowiednie i terminowe 
informowanie ludności o ważnych 
aspektach dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego powinno opierać się na 
wysokim poziomie przejrzystości aspektów 
związanych z bezpieczeństwem obiektów 
jądrowych.

(13) Odpowiednie i terminowe 
informowanie pracowników sektora 
jądrowego i ludności o ważnych aspektach 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 
powinno opierać się na wysokim poziomie 
przejrzystości aspektów związanych z 
bezpieczeństwem obiektów jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 30 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, który przewiduje, że na obszarze Wspólnoty należy ustanowić podstawowe normy 
ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego, jak również z dyrektywami UE w sprawie informowania i konsultacji z 
pracownikami.
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Poprawka 63
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odpowiednie i terminowe 
informowanie ludności o ważnych 
aspektach dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego powinno opierać się na 
wysokim poziomie przejrzystości aspektów 
związanych z bezpieczeństwem obiektów 
jądrowych.

(13) Odpowiednie i terminowe 
informowanie pracowników i ludności o 
ważnych aspektach dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego powinno 
opierać się na wysokim poziomie 
przejrzystości aspektów związanych z 
bezpieczeństwem obiektów jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 30 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, który przewiduje, że na obszarze Wspólnoty należy ustanowić podstawowe normy 
ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego, jak również z dyrektywami UE w sprawie informowania i konsultacji z 
pracownikami.

Poprawka 64
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych
państwa członkowskie powinny ustanowić 
niezależne organy regulacyjne. Organy 
regulacyjne należy wyposażyć w 
odpowiednie kompetencje i środki, by 
mogły one wypełniać swoje obowiązki.

(15) W celu zapewnienia skutecznych
regulacji dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie powinny 
ustanowić organy regulacyjne niezależne 
od interesów, które mogłyby wywierać 
niewłaściwy wpływ na decyzje w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Organy regulacyjne należy 
wyposażyć w odpowiednie kompetencje i 
przyznać im wystarczające środki 
finansowe i zasoby kadrowe, by mogły one 
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wypełniać swoje obowiązki.

Or. lt

Poprawka 65
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
niezależne organy regulacyjne. Organy 
regulacyjne należy wyposażyć w 
odpowiednie kompetencje i środki, by 
mogły one wypełniać swoje obowiązki.

(15) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
jeden niezależny „krajowy organ 
regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego”. Krajowy 
organ regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego należy 
wyposażyć w odpowiednie kompetencje i 
środki, by mógł on wypełniać swoje 
obowiązki.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.

Poprawka 66
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych 
państwa członkowskie powinny ustanowić 

(15) W celu zapewnienia skutecznych
regulacji dotyczących bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych państwa członkowskie 
powinny ustanowić niezależne organy 
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niezależne organy regulacyjne. Organy 
regulacyjne należy wyposażyć w 
odpowiednie kompetencje i środki, by 
mogły one wypełniać swoje obowiązki.

regulacyjne. Organy regulacyjne należy 
wyposażyć w odpowiednie kompetencje i 
środki, by mogły one wypełniać swoje 
obowiązki.

Or. en

Poprawka 67
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Europejska Grupa Wysokiego 
Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami została 
powołana, aby przyczynić się do
osiągnięcia celów Wspólnoty w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. W związku z 
tym powinna ona wspierać opracowanie 
instrumentów niezbędnych do utrzymania i 
ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego, które powinny mieć 
zastosowanie do działalności w zakresie
projektowania, poszukiwania lokalizacji, 
budowy, konserwacji, eksploatacji i 
likwidacji obiektów jądrowych, w 
przypadku której należy przestrzegać 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego. 

(18) Europejska Grupa Wysokiego 
Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami została 
powołana, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów Wspólnoty w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. W związku z 
tym powinna ona wspierać opracowanie
instrumentów niezbędnych do utrzymania i 
ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego, które powinny mieć 
zastosowanie do działalności w zakresie 
projektowania, poszukiwania lokalizacji, 
budowy, konserwacji, eksploatacji i 
likwidacji obiektów jądrowych, w 
przypadku której należy przestrzegać 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego. Przedstawiciele 
pracowników powinni zatem być we 
właściwy sposób reprezentowani w grupie 
wysokiego szczebla.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy są bezpośrednio narażeni na ryzyko promieniowania na wszystkich etapach 
eksploatacji obiektów nuklearnych, w tym podczas likwidacji i przy obróbce i 
przechowywaniu odpadów. Pracownicy mają gruntowną wiedzę na temat bezpieczeństwa 
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obiektów jądrowych. Przedstawiciele pracowników powinni zatem być odpowiednio 
reprezentowani w grupie wysokiego szczebla, na przykład przez uznanych europejskich 
partnerów społecznych.

Poprawka 68
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy regulacyjne, odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo obiektów jądrowych w 
państwach członkowskich, powinny przede 
wszystkim współpracować z Europejską 
Grupą Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami, która 
opracowała dziesięć zasad dotyczących 
regulacji kwestii bezpieczeństwa 
jądrowego. Europejska Grupa Wysokiego 
Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami powinna 
wnosić swój wkład do wspólnotowych ram 
bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej 
poprawy jego poziomu,

(19) Organy regulacyjne, odpowiedzialne 
za regulacje dotyczące bezpieczeństwa
obiektów jądrowych w państwach 
członkowskich, powinny przede wszystkim 
współpracować z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami, 
która opracowała dziesięć zasad 
dotyczących regulacji kwestii 
bezpieczeństwa jądrowego. Zasady te mają 
istotne znaczenie dla odpowiedniego 
stosowania dyrektywy. Europejska Grupa 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami 
powinna wnosić swój wkład do 
wspólnotowych ram bezpieczeństwa 
jądrowego w celu ciągłej poprawy jego 
poziomu,

Or. en

Poprawka 69
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy regulacyjne, odpowiedzialne
za bezpieczeństwo obiektów jądrowych w 
państwach członkowskich, powinny przede 
wszystkim współpracować z Europejską 

(19) Krajowy organ regulacyjny i 
nadzorczy ds. bezpieczeństwa jądrowego 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
obiektów jądrowych w państwach 
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Grupą Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami, która 
opracowała dziesięć zasad dotyczących 
regulacji kwestii bezpieczeństwa 
jądrowego. Europejska Grupa Wysokiego 
Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami powinna 
wnosić swój wkład do wspólnotowych ram 
bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej 
poprawy jego poziomu,

członkowskich, powinny przede wszystkim 
współpracować z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami, 
która opracowała dziesięć zasad 
dotyczących regulacji kwestii 
bezpieczeństwa jądrowego. Europejska 
Grupa Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami powinna 
wnosić swój wkład do wspólnotowych ram 
bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej 
poprawy jego poziomu,

Or. ro

Uzasadnienie

 Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.

Poprawka 70
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organy regulacyjne, odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo obiektów jądrowych w 
państwach członkowskich, powinny przede 
wszystkim współpracować z Europejską 
Grupą Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami, która 
opracowała dziesięć zasad dotyczących 
regulacji kwestii bezpieczeństwa 
jądrowego. Europejska Grupa Wysokiego 
Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami powinna 
wnosić swój wkład do wspólnotowych ram 
bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej 
poprawy jego poziomu,

(19) Organy regulacyjne, odpowiedzialne 
za nadzór regulacyjny bezpieczeństwa
obiektów jądrowych w państwach 
członkowskich, powinny przede wszystkim 
współpracować z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami, 
która opracowała dziesięć zasad 
dotyczących regulacji kwestii 
bezpieczeństwa jądrowego. Europejska 
Grupa Wysokiego Szczebla ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami powinna 
wnosić swój wkład do wspólnotowych ram 
bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej 
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poprawy jego poziomu,

Or. sl

Poprawka 71
Herbert Reul

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 
ustanowienie ram prawnych 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii 
Europejskiej. Określa ona podstawy 
środków prawnych i regulacyjnych w 
państwach członkowskich dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego i ma na celu 
osiągnięcie, utrzymanie i ciągłą poprawę
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie 
oraz zwiększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Cel dyrektywy należy wyraźniej zdefiniować. Celem jest utworzenie jednolitych ram 
wspólnotowych. Niniejsza poprawka dotyczy bezpośrednio tej kwestii.

Poprawka 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ram regulacyjnych 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii 
Europejskiej. Dyrektywa określa zasady, 
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regulacyjnych. na których opierają się ramy prawne i 
regulacyjne państw członkowskich w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, 
celem osiągnięcia, utrzymania i ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego we 
Wspólnocie oraz zwiększenia roli 
krajowych organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

 Należy lepiej zdefiniować cel niniejszej dyrektywy – cel stanowią jednolite ramy prawne, co 
dzięki poprawce zostało jasno powiedziane.

Poprawka 73
Atanas Paparizov

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 
ustanowienie ram regulacyjnych 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii 
Europejskiej. Dyrektywa określa zasady, 
na których opierają się ramy prawne i 
regulacyjne państw członkowskich w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, 
celem osiągnięcia, utrzymania i ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego we 
Wspólnocie oraz zwiększenia roli 
krajowych organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka lepiej określa cel polegający na wprowadzeniu jednolitych ram regulacyjnych.



AM\771348PL.doc 23/105 PE421.201v01-00

PL

Poprawka 74
Rebecca Harms

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 i ciągła poprawa 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie 
oraz zwiększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych poprzez określenie 
podstawowych obowiązków i ogólnych 
zasad gwarantujących najwyższy poziom 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a 
także stworzenie niezbędnych ram dla 
przyjęcia wspólnych dla całej UE norm 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa obiektów jądrowych, niniejsza dyrektywa 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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 
utworzenie zharmonizowanych ram 
legislacyjnych na szczeblu UE celem 
ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa 
jądrowego we Wspólnocie oraz 
zapewnienia zgodności z uznanymi na 
skalę międzynarodową normami 
bezpieczeństwa, których przestrzegania 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej 
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podjęła się.

Or. ro

Uzasadnienie

Aby zapewnić jak najbardziej spójne stosowanie wymogów ochrony zdrowia wyrażonych w 
art. 2 lit. b Traktatu, niezbędne jest wprowadzenie jasnych ram legislacyjnych.

Poprawka 76
Vladimir Urutchev

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. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego, w celu osiągnięcia, 
utrzymania i ciągłej poprawy
bezpieczeństwa obiektów jądrowych w 
państwach członkowskich oraz 
zwiększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 77
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności w zakresie projektowania,
poszukiwania lokalizacji, budowy, 
konserwacji, eksploatacji, likwidacji oraz 
gospodarowania odpadami wszystkich 
obiektów jądrowych



AM\771348PL.doc 25/105 PE421.201v01-00

PL

członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 2 oraz w odróżnieniu od infrastruktury jądrowej, 
wszystkie obiekty jądrowe wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy. Odbywa się to z 
zastrzeżeniem krajowych ram prawnych, które określają warunki zezwolenia na każdym 
etapie budowy, eksploatacji i likwidacji obiektu jądrowego.

Poprawka 78
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności w zakresie projektowania, 
poszukiwania lokalizacji, budowy, 
konserwacji, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych oraz do prac 
wykonywanych przez podwykonawców na 
zlecenie podmiotów eksploatujących 
obiekty jądrowe, które wymagają
uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy zaangażowani w prace związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem 
obiektów jądrowych stanowią potencjalny czynnik ryzyka oraz są potencjalnie narażeni na 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Takie prace są często zlecane wykonawcom 
zewnętrznym oraz podwykonawcom. Ich pracownicy są najgorzej przeszkoleni i najsłabiej 
poinformowani oraz nie podlegają stosowanym przez podmiot eksploatujący obiekty jądrowe 
procedurom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dyrektywa musi jasno określić, że wszystkie 
podmioty związane z eksploatacją obiektów jądrowych ponoszą ogromną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i kulturę bezpieczeństwa.
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Poprawka 79
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności w zakresie projektowania, 
poszukiwania lokalizacji, budowy, 
konserwacji, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych oraz do prac 
wykonywanych przez podwykonawców na 
zlecenie podmiotów eksploatujących 
obiekty jądrowe, które wymagają
uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa 
zgodnie z ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy zaangażowani w prace związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem 
obiektów jądrowych stanowią potencjalny czynnik ryzyka oraz są potencjalnie narażeni na 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Takie prace są często zlecane wykonawcom 
zewnętrznym oraz podwykonawcom. Ich pracownicy są najgorzej przeszkoleni i najsłabiej 
poinformowani oraz nie podlegają stosowanym przez podmiot eksploatujący obiekty jądrowe 
procedurom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dyrektywa musi jasno określić, że wszystkie 
podmioty związane z eksploatacją obiektów jądrowych ponoszą ogromną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i kulturę bezpieczeństwa.

Poprawka 80
Atanas Paparizov

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, rozruchu, eksploatacji i 
likwidacji obiektów jądrowych, która 
wymaga uwzględnienia kwestii 
bezpieczeństwa zgodnie z ramami 
legislacyjnymi i regulacyjnymi danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy powinien również obejmować rozruch obiektów jądrowych, a proces ten 
powinny regulować wyraźne przepisy prawne dotyczące wydawania zezwoleń.

Poprawka 81
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „obiekt jądrowy” oznacza zakład 
produkcji paliwa jądrowego, reaktor 
badawczy (łącznie z zestawami 
podkrytycznymi i krytycznymi), 
elektrownię jądrową, centrum 
przechowywania wypalonego paliwa, 
zakład wzbogacania lub zakład 
przetwarzania;

(1) „obiekt jądrowy” oznacza zakład 
produkcji paliwa jądrowego, reaktor 
badawczy (łącznie z zestawami 
podkrytycznymi i krytycznymi), 
elektrownię jądrową, centrum 
przechowywania wypalonego paliwa, 
zakład wzbogacania lub zakład 
przetwarzania, w tym zakład obróbki i 
przerobu substancji radioaktywnych 
powstających podczas eksploatacji obiektu 
jądrowego;

Or. en



PE421.201v01-00 28/105 AM\771348PL.doc

PL

Poprawka 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „obiekt jądrowy” oznacza zakład 
produkcji paliwa jądrowego, reaktor 
badawczy (łącznie z zestawami 
podkrytycznymi i krytycznymi), 
elektrownię jądrową, centrum 
przechowywania wypalonego paliwa, 
zakład wzbogacania lub zakład 
przetwarzania;

(1) „obiekt jądrowy” oznacza zakład 
produkcji paliwa jądrowego, reaktor 
badawczy (łącznie z zestawami 
podkrytycznymi i krytycznymi), 
elektrownię jądrową, przechowalnik
wypalonego paliwa, zakład wzbogacania 
lub zakład przerobu wypalonego paliwa;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka 83
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „bezpieczeństwo jądrowe” oznacza 
zapewnienie odpowiednich warunków 
działalności dzięki zastosowaniu środków 
mających na celu zapobieganie awariom 
lub łagodzenie ich skutków, czego 
wynikiem jest ochrona pracowników,
ludności, a także powietrza, wody i gleby 
przed nadmiernym zagrożeniem 
promieniotwórczym stwarzanym przez 
obiekty jądrowe;

(2) „bezpieczeństwo jądrowe” oznacza 
zapewnienie odpowiednich warunków 
działalności, zapobieganie awariom lub 
łagodzenie ich skutków, czego wynikiem 
jest ochrona pracowników oraz ludności, a 
także powietrza, wody i gleby przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego 
wytwarzanego przez obiekty jądrowe;

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy definicję bardziej zbliżoną do definicji sugerowanej przez Międzynarodową 
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Agencję Bezpieczeństwa Atomowego w glosariuszu „Safety Glossary” (2007).

Poprawka 84
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „bezpieczeństwo jądrowe” oznacza 
zapewnienie odpowiednich warunków 
działalności dzięki zastosowaniu środków 
mających na celu zapobieganie awariom 
lub łagodzenie ich skutków, czego
wynikiem jest ochrona pracowników, 
ludności, a także powietrza, wody i gleby
przed nadmiernym zagrożeniem 
promieniotwórczym stwarzanym przez 
obiekty jądrowe;

(2) „bezpieczeństwo jądrowe” oznacza 
zapewnienie odpowiednich warunków 
działalności, zapobieganie awariom lub 
łagodzenie ich skutków, czego wynikiem 
jest ochrona pracowników, ludności, a 
także środowiska przed nadmiernym 
zagrożeniem promieniotwórczym;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem niniejszej dyrektywy definicja „bezpieczeństwa jądrowego” WE powinna być 
w pełni zgodna z odpowiadającą jej definicją MAEA (zob. „Safety Glossary”, wydanie z 
2007 r., s. 133). Definicja ta zawiera wyraźne odniesienie do ochrony środowiska, jako 
kluczowego elementu „bezpieczeństwa jądrowego”, co wiąże się również z kwestią podstawy 
prawnej.

Poprawka 85
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „normy bezpieczeństwa zgodne z 
najnowszym stanem wiedzy” oznaczają 
system techniczny, regulacyjny i 
eksploatacyjny zgodny z najlepszymi z 
możliwych praktykami obecnie 
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stosowanymi lub opracowywanymi w 
Unii. 

Or. en

Uzasadnienie

W działających lub potencjalnych nowych obiektach jądrowych trzeba stosować najwyższe 
normy bezpieczeństwa. Muszą mieć one poziom odpowiadający najnowszemu stanowi wiedzy 
technicznej, regulacyjnej i eksploatacyjnej w Unii. Podobny wymóg musi być wspólny dla 
państw członkowskich i musi ulegać ciągłej poprawie.

Poprawka 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „materiał radioaktywny” oznacza każdy 
materiał zawierający jeden lub więcej 
nuklidów promieniotwórczych o takiej
aktywności lub stężeniu, które nie mogą 
być pominięte z punktu widzenia ochrony 
przed promieniowaniem;

(3) (3) „materiał radioaktywny” oznacza 
każdy materiał zawierający jeden lub 
więcej nuklidów promieniotwórczych o 
aktywności lub stężeniu niepodlegającym 
wykluczeniu sprecyzowanym w 
dokumencie „International Basic Safety 
Standards for Protection against Ionizing 
Radiation and for the Safety of Radiation 
Sources” (MAEA Wiedeń, 1996, seria 
norm bezpieczeństwa, nr 115);

Or. pl

Uzasadnienie

Powołanie na dokument uwalnia od dowolności określania „punktu widzenia".
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Poprawka 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „materiał radioaktywny” oznacza 
każdy materiał zawierający jeden lub 
więcej nuklidów promieniotwórczych o 
takiej aktywności lub stężeniu, które nie 
mogą być pominięte z punktu widzenia 
ochrony przed promieniowaniem;

(3) „substancja radioaktywna” oznacza 
każdy materiał zawierający jeden lub 
więcej nuklidów promieniotwórczych o 
takiej aktywności lub stężeniu, które nie 
mogą być pominięte z punktu widzenia 
ochrony przed promieniowaniem;

Or. en

Uzasadnienie

 Termin „substancja radioaktywna” został zastosowany w dyrektywie 96/29/Euratom 
ustanawiającej podstawowe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników 
oraz ogółu społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku promieniowania 
jonizującego.

Poprawka 88
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) „środki na likwidację” oznaczają 
niezależnie zarządzane środki finansowe 
przeznaczone konkretnie na pokrycie 
niezbędnych wydatków związanych z 
likwidacją obiektów jądrowych, w tym na 
długoterminowe gospodarowanie 
odpadami radioaktywnymi oraz 
wypalonym paliwem, jak również na 
zapewnienie zgodności z normami 
bezpieczeństwa;

Or. en



PE421.201v01-00 32/105 AM\771348PL.doc

PL

Uzasadnienie

W ninejszej dyrektywie należy zdefiniować środki na likwidację.

Poprawka 89
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w postaci 
gazowej, ciekłej lub stałej, w przypadku 
których nie przewiduje się dalszego 
wykorzystywania przez państwo 
członkowskie i które, jako odpady 
promieniotwórcze, podlegają kontroli 
organu regulacyjnego zgodnie z krajowymi 
ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
państwa członkowskiego;

(5) „odpady radioaktywne” oznaczają 
wypalone paliwo, materiały 
promieniotwórcze w postaci gazowej, 
ciekłej lub stałej pochodzące z 
przetworzenia wszelkich innych 
materiałów radioaktywnych w postaci 
gazowej, płynnej lub stałej, w przypadku 
których nie przewiduje się dalszego 
wykorzystywania przez państwo 
członkowskie lub osobę fizyczną lub 
prawną, których decyzja jest akceptowana 
przez państwo członkowskie i które, jako 
odpady promieniotwórcze, podlegają 
kontroli organu regulacyjnego zgodnie z 
krajowymi ramami legislacyjnymi i 
regulacyjnymi państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Podczas normalnej eksploatacji obiektu jądrowego konieczne jest unieszkodliwianie dużych 
ilości odpadów w postaci płynnej lub stałej, powstających na niższym i średnim etapie 
przetwarzania, a wysoce radioaktywne zużyte rdzenie jądrowe muszą być izolowane od 
biosfery przez setki tysięcy, a czasem miliony lat. Trzeba je traktować jako odpady jądrowe.
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Poprawka 90
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „wypalone paliwo” oznacza paliwo 
jądrowe, które zostało napromieniowane w 
rdzeniu reaktora, a następnie trwale z niego 
usunięte; wypalone paliwo może być 
uznane za zasoby użyteczne, które mogą 
być poddane ponownemu przetworzeniu, 
lub może zostać przeznaczone do 
ostatecznego unieszkodliwienia bez dalszej 
możliwości wykorzystania i potraktowane 
jako odpady promieniotwórcze;

(6) „wypalone paliwo” oznacza paliwo 
jądrowe, które zostało napromieniowane w 
rdzeniu reaktora, a następnie trwale z niego 
usunięte;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie zdecydowały się na ponowne przetwarzanie, chociaż utrudnia 
to gospodarkę odpadami jądrowymi, tworząc liczne rodzaje odpadów – zarówno stałych jak i 
płynnych – a pewne z nich są usuwane do środowiska. Podczas ponownego przetwarzania 
powstaje pluton, który może być wykorzystywany w broni, co w przyszłości może stanowić 
utrzymujące się zagrożenie. Przechowywanie wypalonego paliwa jądrowego jest technicznie 
wykonalne, mniej szkodliwe dla środowiska i nie gmatwa kwestii gospodarowania odpadami 
jądrowymi. Przetworzone odpady należy również traktować jako odpady jądrowe.

Poprawka 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „promieniowanie jonizujące” oznacza 
transfer energii w formie cząsteczek lub fal 
elektromagnetycznych o długości 100 
nanometrów lub mniejszej, bądź o 
częstotliwości 3 x 1015 Hertzów lub 
większej, zdolnych do wytwarzania jonów 

(7) (7) „promieniowanie jonizujące” 
oznacza transfer energii w formie 
cząsteczek jądrowych lub fal 
elektromagnetycznych o długości 100 
nanometrów lub mniejszej, bądź o 
częstotliwości 3 x 1015 Hertzów lub 
większej, zdolnych do wytwarzania jonów 
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w sposób bezpośredni lub pośredni; w sposób bezpośredni lub pośredni; 

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jednoznaczne wskazanie o jaki rodzaj cząsteczek chodzi.

Poprawka 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
organy uprawnione przez państwo 
członkowskie do wydawania zezwoleń w 
tym państwie członkowskim oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 
jądrowych;

(8) „krajowy organ regulacyjny i 
nadzorczy ds. bezpieczeństwa jądrowego” 
oznacza organ uprawniony przez państwo 
członkowskie do wydawania zezwoleń w 
tym państwie członkowskim oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 
jądrowych oraz do podejmowania 
niezbędnych kroków w razie niemożności 
pełnego zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego, powodującej zagrożenie dla 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa;

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.
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Poprawka 93
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
organy uprawnione przez państwo 
członkowskie do wydawania zezwoleń w 
tym państwie członkowskim oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 
jądrowych;

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
organy posiadające w państwie 
członkowskim zdolność prawną do 
regulowania bezpieczeństwa w drodze 
procesu wydawania zezwoleń 
obejmujących lokalizację, projektowanie, 
budowę, rozruch, eksploatację lub 
likwidację obiektów jądrowych, w tym 
również przeprowadzenie kontroli i 
sprawowanie władzy wykonawczej;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję definicja „organu regulacyjnego” nie obejmuje wszystkich 
uprawnień, w jakie powinien być wyposażony organ regulacyjny. Dlatego należy zmienić 
określenie „sprawowanie nadzoru”, gdyż nie oznacza ono możliwości przeprowadzania 
kontroli. „Wydawanie zezwoleń” należy zmienić na „proces wydawania zezwoleń”, aby 
wskazać wszystkie środki, które można zastosować w procesie wydawania zezwoleń (takie jak 
lokalizacja, projektowanie, budowa, rozruch, eksploatacja lub likwidacja obiektów 
jądrowych).

Poprawka 94
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
organy uprawnione przez państwo 
członkowskie do wydawania zezwoleń w 
tym państwie członkowskim oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
system organów posiadających w państwie 
członkowskim zdolność prawną do 
regulowania bezpieczeństwa w drodze 
procesu wydawania zezwoleń 
obejmujących lokalizację, projektowanie, 
budowę, rozruch, eksploatację lub 
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jądrowych; likwidację obiektów jądrowych, w tym 
również przeprowadzenie kontroli i 
sprawowanie władzy wykonawczej;

Or. en

Poprawka 95
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „organ regulacyjny” oznacza organ lub 
organy uprawnione przez państwo 
członkowskie do wydawania zezwoleń w 
tym państwie członkowskim oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 
jądrowych;

(8) „organ regulacyjny” oznacza 
europejski organ regulacyjny uprawniony 
przez Komisję Europejską, posiadający 
należną władzę, kompetencje oraz zasoby 
finansowe i kadrowe do pełnienia swoich 
zobowiązań, wydawania zezwoleń oraz do 
sprawowania nadzoru nad lokalizacją, 
projektowaniem, budową, rozruchem, 
eksploatacją lub likwidacją obiektów 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 96
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „zezwolenie” oznacza każde 
upoważnienie wydane wnioskodawcy 
przez organ regulacyjny, mające na celu 
nałożenie na wnioskodawcę 
odpowiedzialności za lokalizację, 
projektowanie, budowę, rozruch, 
eksploatację lub likwidację obiektów 
jądrowych;

(9) „zezwolenie” oznacza każde 
upoważnienie wydane wnioskodawcy 
przez krajowy organ regulacyjny i 
nadzorczy ds. bezpieczeństwa jądrowego, 
mające na celu nałożenie na wnioskodawcę 
odpowiedzialności za lokalizację, 
projektowanie, budowę, rozruch, 
eksploatację lub likwidację obiektów 
jądrowych, zgodnie z polityka państwa 
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członkowskiego, na którego terenie 
zlokalizowany jest dany obiekt jądrowy.

Or. ro

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma kwestia poszanowania polityki państwa członkowskiego i UE pod 
względem koszyka energetycznego oraz lokalizacji obiektu jądrowego.

Poprawka 97
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „zezwolenie” oznacza każde 
upoważnienie wydane wnioskodawcy 
przez organ regulacyjny, mające na celu 
nałożenie na wnioskodawcę 
odpowiedzialności za lokalizację, 
projektowanie, budowę, rozruch, 
eksploatację lub likwidację obiektów 
jądrowych;

(9) „zezwolenie” oznacza każde 
upoważnienie wydane wnioskodawcy 
przez niezależny organ regulacyjny, 
mające na celu nałożenie na wnioskodawcę 
odpowiedzialności za lokalizację, 
projektowanie, budowę, rozruch, 
eksploatację lub likwidację obiektów 
jądrowych;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca nadaje odpowiedzialność za wydawanie zezwoleń rządowi każdego z państw 
członkowskich. Podczas gdy decyzja o wykorzystywaniu energii jądrowej leży w gestii 
każdego państwa członkowskiego, do kompetencji niezależnego organu, działającego w 
przejrzysty sposób powinno należeć podejmowanie decyzji o warunkach wydania 
odpowiedniego zezwolenia, aby decyzja taka była wolna od wszelkich politycznych względów 
i oparta wyłącznie na kryteriach bezpieczeństwa obiektu i ludności. 
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Poprawka 98
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „nowe reaktory energetyczne” 
oznaczają jądrowe reaktory energetyczne, 
na których eksploatację wydano 
zezwolenie po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

(10) „nowe elektrownie jądrowe” 
oznaczają elektrownie jądrowe , na których 
budowę wydano zezwolenie po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 99
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „nowe reaktory energetyczne” 
oznaczają jądrowe reaktory energetyczne, 
na których eksploatację wydano 
zezwolenie po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

(10) „nowe reaktory energetyczne” 
oznaczają jądrowe reaktory energetyczne, 
na których budowę wydano zezwolenie po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 2 ust. 10 „nowe reaktory energetyczne” zdefiniowano jako reaktory, których 
eksploatacja będzie możliwa po wejściu w życie dyrektywy. Ponieważ nowe wymogi, 
szczególnie pod względem projektowania, nie mogą zostać wprowadzone po zakończeniu 
budowy, definicja „nowych reaktorów energetycznych” powinna dotyczyć reaktorów, na 
których budowę wydano zezwolenie po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.



AM\771348PL.doc 39/105 PE421.201v01-00

PL

Poprawka 100
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „normy bezpieczeństwa zgodne z 
najnowszym stanem wiedzy” oznaczają 
normy systemu technicznego, 
regulacyjnego i eksploatacyjnego zgodne z 
najlepszymi z możliwych praktykami 
obecnie stosowanymi lub 
opracowywanymi w Unii. Ponadto 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
ciągłej poprawy stosowanych norm 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „norm bezpieczeństwa zgodnych z najnowszym stanem wiedzy” jest niezbędna w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 101
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

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. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby z energii jądrowej korzystano zgodnie 
z przyjętymi na skalę międzynarodową 
normami bezpieczeństwa, w tym aby 
zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektów jądrowych 
spoczywała na posiadaczu zezwolenia oraz 
aby ta odpowiedzialność trwała przez cały 
okres istnienia obiektu jądrowego, aż do 
zwolnienia tego obiektu z kontroli 
regulacyjnej. Powyższa odpowiedzialność 
posiadacza licencji nie może być 
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delegowana.

Zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo spoczywa na posiadaczu 
zezwolenia przez cały okres istnienia 
obiektu jądrowego, aż do zwolnienia tego 
obiektu z kontroli regulacyjnej. Powyższa 
odpowiedzialność posiadacza licencji nie 
może być delegowana.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie bardziej wszechstronnej i jasnej definicji 
odpowiedzialności i ram bezpieczeństwa obiektów jądrowych; z tego względu należy wyraźnie 
odwołać się do przyjętych na skalę międzynarodową norm bezpieczeństwa. Ponadto 
proponowane początkowo sformułowanie „podlegającym kontroli organu regulacyjnego” nie 
jest właściwe w tym przypadku, gdyż odpowiedzialności za bezpieczeństwo obiektów 
jądrowych nie można dzielić.

Poprawka 102
Vladimir Urutchev

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. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby z energii jądrowej korzystano zgodnie 
z przyjętymi na skalę międzynarodową 
normami bezpieczeństwa, w tym aby 
zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektów jądrowych 
spoczywała na posiadaczu zezwolenia. 
Propozycję środków bezpieczeństwa, które 
zostaną zastosowane w obiekcie jądrowym, 
przedkłada organom regulacyjnym do 
zatwierdzenia posiadacz zezwolenia..
Następnie posiadacz zezwolenia 
wprowadza je w życie pod kontrolą 
organu regulacyjnego, zgodnie z 
przepisami art. 4 i 5 niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 krajowego organu 
regulacyjnego i nadzorczego ds. 
bezpieczeństwa jądrowego. O wyborze 
środków bezpieczeństwa i kontroli, które 
zostaną zastosowane w obiekcie jądrowym, 
decyduje wyłącznie krajowy organ 
regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego, a posiadacz 
zezwolenia wprowadza je w życie.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia spójności i umocnienia jego 
roli.

Poprawka 104
Vladimir Urutchev

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 

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 
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jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez 
zezwolenia, a także system sprawowania 
nadzoru regulacyjnego wraz z 
niezbędnymi środkami egzekwowania 
przepisów.

jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez 
zezwolenia, a także system 
przeprowadzania kontroli regulacyjnych
wraz z niezbędnymi środkami 
egzekwowania przepisów. Organ 
regulacyjny jest uprawniony do 
zawieszenia, cofnięcia lub odwołania 
zezwolenia na eksploatację obiektów 
jądrowych oraz do wprowadzania zmian 
do zezwolenia w przypadkach poważnego 
naruszenia warunków jego udzielenia.

Or. en

Poprawka 105
Atanas Paparizov

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. Obejmują one krajowe wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa, system 
wydawania zezwoleń i kontroli obiektów
jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez 
zezwolenia, a także system 
przeprowadzania kontroli regulacyjnych
wraz z niezbędnymi środkami 
egzekwowania przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „kontrole regulacyjne” jest bardziej poprawne z prawnego punktu widzenia 
do celów prawodawstwa europejskiego w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, gdyż 
wprowadza bardziej jasną i wszechstronną definicję odpowiedzialności i ram bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych, gdyż pierwotnie proponowane słowo „nadzór” nie obejmuje prawa do 
przeprowadzania kontroli.
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Poprawka 106
Rebecca Harms

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. Obejmują one europejskie i 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe ramy bezpieczeństwa jądrowego muszą uwzględniać zarówno prawo krajowe, jak i 
prawo europejskie dotyczące norm bezpieczeństwa jądrowego celem zwiększenia 
harmonizacji w całej UE.

Poprawka 107
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy regulacyjne Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia spójności i umocnienia jego 
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roli. Również od samego początku jasne powinny być kompetencje nadzorcze tego organu. 

Poprawka 108
Anni Podimata

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 lub eksploatacją 
obiektów jądrowych lub wykazywaniem 
ich korzyści społecznych, a także, by organ 
ten nie podlegał jakiemukolwiek 
wpływowi, który może mieć negatywny 
wpływ na decyzje dotyczące 
bezpieczeństwa. W tym celu państwa 
członkowskie gwarantują, że w czasie 
wykonywania zadań powierzonych mu na 
mocy niniejszej dyrektywy organ 
regulacyjny jest prawnie oddzielony i 
funkcjonalnie niezależny od każdego 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego, oraz że jego personel i osoby 
odpowiedzialne za zarządzanie działają 
niezależnie od jakichkolwiek interesów 
rynkowych i nie zwracają się o udzielenie 
ani nie przyjmują instrukcji ze strony 
jakichkolwiek organów rządowych ani 
innych podmiotów publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Uznając słuszność zamiaru sprawozdawcy co do podkreślenia niezależności organu 
regulacyjnego, należy ją zapewnić podczas wszystkich jego działań, a nie tylko w ramach 
wykonywania „zobowiązań regulacyjnych”.
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Poprawka 109
Vladimir Urutchev

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 lub eksploatacją 
obiektów jądrowych lub wykazywaniem 
ich korzyści społecznych, a także, by organ 
ten nie podlegał jakiemukolwiek 
wpływowi, który może mieć negatywny 
wpływ na kontrolę regulacyjną 
bezpieczeństwa jądrowego. W tym celu 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organ regulacyjny był niezależny prawnie 
i pod względem działania oraz aby jego 
kierownictwo i pracownicy działali 
niezależnie w ramach wykonywania 
swych obowiązków i zadań związanych z 
regulowaniem bezpieczeństwa jądrowego.

Or. en

Poprawka 110
Rebecca Harms

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 i zapewniają, że wykonuje 
on swoje uprawnienia w sposób 
bezstronny i przejrzysty. W tym celu 
państwo członkowskie dopilnowuje, aby w 
czasie wykonywania zadań regulacyjnych, 
powierzonych mu na mocy niniejszej 
dyrektywy i aktów powiązanych, organ 
regulacyjny:
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a) był prawnie oddzielony i funkcjonalnie 
niezależny od jakiegokolwiek innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego, 
szczególnie od podmiotów zajmujących się 
promocją lub eksploatacją obiektów 
jądrowych lub wykazywaniem ich korzyści 
społecznych, a także nie podlegał 
wpływowi, który może mieć skutki dla 
bezpieczeństwa;

b) zapewniał, aby jego pracownicy oraz 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
nimi:
(i) działał niezależnie od wszelkich 
interesów rynkowych; oraz 
(ii) przy wykonywaniu swoich zadań 
regulacyjnych nie zwracał się 
o bezpośrednie polecenia ani nie 
wykonywał bezpośrednich poleceń 
któregokolwiek rządu lub innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego.
Wymóg ten nie wyklucza ścisłej 
współpracy, w razie potrzeby, z innymi 
odpowiednimi organami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny zagwarantować faktyczną niezależność organu regulacyjnego, 
aby zapewnić wykonywanie jego uprawnień w sposób bezstronny i przejrzysty. Niniejsza 
poprawka jest zgodna z rolą i zadaniami nadanymi krajowym organom regulacyjnym na 
mocy instrumentów wchodzących w zakres pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 111
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
rzeczywistą niezależność organu 
regulacyjnego od wszystkich organizacji 

1. Państwa członkowskie gwarantują 
rzeczywistą niezależność organu 
regulacyjnego od wszystkich organizacji 
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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.

zajmujących się promocją lub 
zniechęcaniem do eksploatacji obiektów 
jądrowych. Organ regulacyjny nie podlega 
jakiejkolwiek presji, która może mieć 
skutki dla jego działalności regulacyjnej.

Or. en

Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 krajowego 
organu regulacyjnego i nadzorczego ds. 
bezpieczeństwa jądrowego 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.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia i umocnienia jego roli.
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Poprawka 113
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny wyposaża się w 
odpowiednie uprawnienia, kompetencje
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w 
zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, a także zapewnia wdrożenie 
wymogów, warunków i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa.

2. Celem ochrony niezależności organu 
regulacyjnego państwa członkowskie 
dopilnowują szczególnie, że organ 
regulacyjny posiada osobowość prawną, 
niezależność finansową oraz odpowiednie 
zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
regulacyjny pełni funkcje nadzorcze i 
regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych, a także zapewnia 
wdrożenie wymogów, warunków i 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w 
tym zawieszenie działania wszelkich 
obiektów jądrowych w przypadku, gdy nie 
można zagwarantować bezpieczeństwa 
oraz cofnięcie zezwolenia na działanie w 
przypadku poważnego lub trwałego 
naruszenia warunków zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny zagwarantować faktyczną niezależność organu regulacyjnego, 
aby zapewnić wykonywanie jego uprawnień w sposób bezstronny i przejrzysty. Niniejsza 
poprawka jest zgodna z rolą i zadaniami nadanymi krajowym organom regulacyjnym na 
mocy instrumentów wchodzących w zakres pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii.

Poprawka 114
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny wyposaża się w 2. Organ regulacyjny wyposaża się w 
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odpowiednie uprawnienia, kompetencje 
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, a także zapewnia wdrożenie 
wymogów, warunków i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa.

odpowiednie uprawnienia, kompetencje 
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
regulacyjny pełni funkcje nadzorcze i 
regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych, a także zapewnia 
wdrożenie wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa oraz stosowanie 
odpowiednich wymogów bezpieczeństwa 
przez posiadacza zezwolenia.

Or. en

Poprawka 115
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny wyposaża się w 
odpowiednie uprawnienia, kompetencje 
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w 
zakresie bezpieczeństwa obiektów
jądrowych, a także zapewnia wdrożenie 
wymogów, warunków i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa.

2. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego wyposaża 
się w odpowiednie uprawnienia, 
kompetencje oraz zasoby finansowe i 
zasoby ludzkie, niezbędne do przyjęcia 
odpowiedzialności i wypełnienia swoich 
obowiązków. Organ ten pełni funkcje 
nadzorcze i regulacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a 
także zapewnia wdrożenie wymogów, 
warunków i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia spójności i umocnienia jego 
roli.
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Poprawka 116
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny wyposaża się w 
odpowiednie uprawnienia, kompetencje 
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w 
zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, a także zapewnia wdrożenie 
wymogów, warunków i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa.

2. Organ regulacyjny wyposaża się w 
odpowiednie uprawnienia, kompetencje 
oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, 
niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności 
i wypełnienia swoich obowiązków. Organ 
ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w 
zakresie bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, kontroli przemieszczania 
materiałów radioaktywnych, a także 
zapewnia wdrożenie wymogów, warunków 
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Francuski niezależny organ bezpieczeństwa jądrowego (Autorité de sûreté nucléaire) 
stwierdził w swoim ostatnim raporcie rocznym, że celem pełnego pełnienia swoich 
obowiązków związanych z obiektami jądrowymi, musi mieć możliwość nadzorowania 
przepływu materiałów radioaktywnych.

Poprawka 117
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych.

3. Organ regulacyjny prowadzi wszelkie 
oceny pod względem wypełnienia 
wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa 
niezbędne do wydania zezwolenia 
określone w prawie krajowym, zgodnie z 
art. 6 i monitoruje stosowanie wydanych 
zezwoleń w zakresie poszukiwania 
lokalizacji, projektowania, budowy, 
rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
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obiektów jądrowych.

Or. en

Poprawka 118
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych.

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych. Organ regulacyjny 
monitoruje również podwykonawców, z 
których usług korzystają podmioty 
eksploatujące obiekty jądrowe, aby 
zapewnić, że spełniają oni wymagane 
normy pod względem bezpieczeństwa i 
kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy zaangażowani w prace związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem 
obiektów jądrowych stanowią potencjalny czynnik ryzyka oraz są potencjalnie narażeni na 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Takie prace są często zlecane wykonawcom 
zewnętrznym oraz podwykonawcom. Ich pracownicy są najgorzej przeszkoleni i najsłabiej 
poinformowani oraz nie w pełni podlegają stosowanym przez podmiot eksploatujący obiekty 
jądrowe procedurom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Organ regulacyjny monitoruje zatem 
takich pracowników, aby zapewnić objęcie ich kulturą bezpieczeństwa oraz ich wkład w tę 
kulturę, jak również, aby zapewnić monitorowanie i nadzór każdego ogniwa w łańcuchu 
jądrowym.
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Poprawka 119
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych.

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych. Organ regulacyjny 
monitoruje również podwykonawców, z 
których usług korzystają podmioty 
eksploatujące obiekty jądrowe, aby 
zapewnić, że spełniają oni wymagane 
normy pod względem bezpieczeństwa i 
kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy zaangażowani w prace związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem 
obiektów jądrowych stanowią potencjalny czynnik ryzyka oraz są potencjalnie narażeni na 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Takie prace są często zlecane wykonawcom 
zewnętrznym oraz podwykonawcom. Ich pracownicy są najgorzej przeszkoleni i najsłabiej 
poinformowani oraz nie w pełni podlegają stosowanym przez podmiot eksploatujący obiekty 
jądrowe procedurom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i 
monitoruje ich stosowanie w zakresie 
poszukiwania lokalizacji, projektowania, 
budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji 
obiektów jądrowych.

3. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego wydaje 
zezwolenia i monitoruje ich stosowanie w 
zakresie poszukiwania lokalizacji, 
projektowania, budowy, rozruchu, 
eksploatacji i likwidacji obiektów 
jądrowych, jak również zapewnia 
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dostępność informacji dotyczących ich 
bezpieczeństwa.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest, aby krajowy organ regulacyjny i nadzorczy ds. bezpieczeństwa jądrowego mógł 
przedstawiać społeczeństwu, w sposób dokładny i szybki, informacje dotyczące ważnych 
kwestii związanych z bezpieczeństwem jądrowym.

Poprawka 121
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne pilnują, by 
posiadacze zezwoleń dysponowali 
odpowiednim pod względem liczebności i 
kwalifikacji personelem.

skreślony

Or. en

Poprawka 122
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne pilnują, by 
posiadacze zezwoleń dysponowali 
odpowiednim pod względem liczebności i 
kwalifikacji personelem.

4. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego pilnuje, by 
posiadacze zezwoleń dysponowali 
odpowiednim pod względem liczebności i 
kwalifikacji personelem.

Or. ro
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Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia spójności i umocnienia jego 
roli.

Poprawka 123
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy regulacyjne pilnują, by
posiadacze zezwoleń dysponowali
odpowiednim pod względem liczebności i 
kwalifikacji personelem.

4. Organy regulacyjne sprawdzają, czy
posiadacze zezwoleń dysponują
odpowiednim pod względem liczebności i 
kwalifikacji personelem.

Or. sl

Poprawka 124
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wystarczająca liczebność i 
kwalifikacje personelu posiadaczy 
zezwoleń, który przeprowadza wszystkie 
działania ważne dla bezpieczeństwa 
jądrowego jest regularnie oceniana przez 
organ regulacyjny, jako warunek wstępny 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego.

Or. en
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Poprawka 125
Rebecca Harms

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepis taki nie posiada żadnej wartości dodanej, gdyż co roku, w ramach Konwencji 
Bezpieczeństwa Jądrowego, państwa członkowskie i Euratom zobowiązane są do przedłożenia 
sprawozdania w sprawie sektora jądrowego, w tym ram prawnych i regulacyjnych.

Poprawka 126
Vladimir Urutchev

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. Celem ciągłej poprawy infrastruktury 
regulacyjnej, co najmniej raz na dziesięć 
lat przeprowadzana jest wzajemna 
weryfikacja systemu kontroli regulacyjnej 
w dziedzinie jądrowej w każdym państwie 
członkowskim. Decyzję dotyczącą cech i 
zakresu weryfikacji podejmuje organ 
otrzymujący oraz organy podlegające 
wzajemnej weryfikacji, dla danego 
przypadku, zgodnie z zasadami 
opracowanymi w oparciu o niniejszą 
dyrektywę.
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Or. en

Poprawka 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Raz na dziesięć lat krajowy organ 
regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego poddaje swoją 
organizację i krajowy system regulacyjny 
wzajemnej weryfikacji międzynarodowej, 
przeprowadzanej w celu stałego 
udoskonalania infrastruktury regulacyjnej.

Or. ro

Uzasadnienie

Termin „co najmniej raz na dziesięć lat” jest za mało konkretny wobec tempa zmian w 
sektorze energetycznym. Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia 
spójności i umocnienia jego roli.

Poprawka 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organy regulacyjne państw 
członkowskich wymieniają najlepsze 
praktyki regulacyjne i opracowują 
wspólną interpretację wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 
uznanych na skalę międzynarodową.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinno to doprowadzić do harmonizacji wymogów bezpieczeństwa oraz ram procesu 
regulacyjnego w Unii Europejskiej.

Poprawka 129
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organy regulacyjne państw 
członkowskich wymieniają najlepsze 
praktyki regulacyjne i opracowują 
wspólną interpretację wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 
uznanych na skalę międzynarodową.

Or. en

Uzasadnienie

Częsta wymiana najlepszych praktyk między organami regulacyjnymi przyczyni się do 
harmonizacji wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz ram procesu regulacyjnego w Unii 
Europejskiej.

Poprawka 130
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo o procedurach oraz 
wynikach nadzoru nad bezpieczeństwem 
jądrowym. Pilnują one również, by organy 
regulacyjne skutecznie informowały
społeczeństwo o sprawach wchodzących w 
zakres ich kompetencji. Dostęp do 
informacji zapewnia się zgodnie z 

Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo oraz władze lokalne, 
których sprawa dotyczy o procedurach oraz 
wynikach nadzoru nad bezpieczeństwem 
jądrowym. Pilnują one również, by 
krajowy organ regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego skutecznie 
informował społeczeństwo o sprawach 
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odpowiednimi wymogami krajowymi i 
międzynarodowymi.

wchodzących w zakres jego kompetencji 
Dostęp do informacji zapewnia się zgodnie 
z odpowiednimi wymogami krajowymi i 
międzynarodowymi.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest wyraźne zdefiniowanie jednego krajowego organu regulacyjnego i 
nadzorczego ds. bezpieczeństwa jądrowego w celu zapewnienia spójności i umocnienia jego 
roli. Władze lokalne powinny być poinformowane, aby mogły zaangażować się w proces 
decyzyjny oraz wspierać przepisy przyjęte przez organy regulacyjne i nadzoru.

Poprawka 131
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo o procedurach oraz 
wynikach nadzoru nad bezpieczeństwem 
jądrowym. Pilnują one również, by organy 
regulacyjne skutecznie informowały 
społeczeństwo o sprawach wchodzących w 
zakres ich kompetencji. Dostęp do 
informacji zapewnia się zgodnie z 
odpowiednimi wymogami krajowymi i 
międzynarodowymi.

Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo i Komisję o procedurach 
oraz wynikach nadzoru nad 
bezpieczeństwem jądrowym, a w razie 
jakiegokolwiek incydentu bezzwłocznie 
informują społeczeństwo. Pilnują one 
również, by organy regulacyjne skutecznie 
informowały społeczeństwo o sprawach 
wchodzących w zakres ich kompetencji. 
Dostęp do informacji zapewnia się zgodnie 
z odpowiednimi wymogami krajowymi i 
międzynarodowymi.

Or. de
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Poprawka 132
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. Państwa członkowskie stosują zasady 
bezpieczeństwa określone w załączniku do 
niniejszej dyrektywy, które są zgodne z
podstawami bezpieczeństwa MAEA 
(podstawy bezpieczeństwa MAEA: 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria 
norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 
(2006)) w odniesieniu do lokalizacji, 
projektowania, budowy, eksploatacji i 
likwidacji obiektów jądrowych. Państwa 
członkowskie spełniają obowiązki i 
wymogi zawarte w Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego.

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 
ludności i władz państw sąsiadujących.

Or. en
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Poprawka 133
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

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 
ludności i władz państw sąsiadujących.

W szczególności państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie obowiązujących 
zasad, określonych w podstawach 
bezpieczeństwa MAEA i podejmowanie 
odpowiednich działań, w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w 
tym, między innymi, eksploatowania 
obiektów jądrowych zgodnie z normami 
odzwierciedlającymi najnowszy stan 
wiedzy w dziedzinie technicznej, 
regulacyjnej i eksploatacyjnej, 
skutecznych uzgodnień dotyczących 
przeciwdziałania potencjalnym 
zagrożeniom radiologicznym, zapobiegania 
awariom oraz incydentom i reagowania w 
razie ich wystąpienia, zarządzania 
starzejącymi się obiektami, 
długookresowego gospodarowania 
wszystkimi wytwarzanymi materiałami 
radioaktywnymi oraz informowania 
ludności i władz państw sąsiadujących

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby unikać również mniej znaczącym awariom, klasyfikowanym jako incydenty, 
szczególnie jeżeli powodują one skutki radiologiczne.
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Poprawka 134
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy regulujące bezpieczeństwo 
jądrowe, z należytym uwzględnieniem 
wszelkich odnośnych międzynarodowych 
dobrych praktyk, takich jak podstawy, 
normy i wytyczne MAEA.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawa prawna niniejszej dyrektywy, art. 31-32 Traktatu Euratom, nie są w pełni zgodne z 
podstawami bezpieczeństwa MAEA lub poszczególnymi podstawowymi zasadami wyrażonymi 
w tym dokumencie. Aby pasowały do dyrektywy należy je zmodyfikować. Wdrażanie podstaw 
bezpieczeństwa w państwach członkowskich mogłoby spowodować problemy interpretacyjne i 
mogłoby również grozić wnoszeniem spraw do ETS.  Odniesienie do Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego może spowodować zasadniczo takie same problemy, gdyż 
Wspólnota Euratom nie ratyfikowała wszystkich artykułów Konwencji.

Poprawka 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
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Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.) oraz w Konwencji 
bezpieczeństwa postępowania z 
wypalonym paliwem i bezpieczeństwa 
postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi (dokument MAEA 
INFCIR 546 z dnia 24 grudnia 1997 r.). 

Or. pl

Uzasadnienie

Konwencja bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem i bezpieczeństwa 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi (dokument MAEA INFCIR 546 z dnia 24 
grudnia 1997 r.) jest jednym z kluczowych dokumentów w materii, której dotyczy niniejsza 
regulacja.

Poprawka 136
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)). 
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. W odniesieniu do lokalizacji, 
projektowania, budowy, rozruchu, 
eksploatacji i likwidacji obiektów 
jądrowych państwa członkowskie stosują 
podstawy bezpieczeństwa MAEA 
(podstawy bezpieczeństwa MAEA: 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria 
norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 
(2006)), określone w załączniku. Państwa 
członkowskie spełniają obowiązki i 
wymogi zawarte w Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego1.
_________________________________________1

1Dz.U. L 318 z 11.12.1999, s. 20 oraz Dz.U. L 172 z 
6.5.2004, s. 7.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 28 do art. 6 ust. 1 akapit pierwszy projektu sprawozdania. 
Ponadto wszystkie środki związane z zezwoleniami powinny być wyraźnie wymienione 
(lokalizacja, projektowanie, budowa, rozruch, eksploatacja i likwidacja obiektów jądrowych).

Poprawka 137
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)).
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. Państwa członkowskie przestrzegają
tych części podstaw bezpieczeństwa 
MAEA (podstawy bezpieczeństwa MAEA: 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria 
norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 
(2006)), wyszczególnionych w załączniku, 
które są istotne dla utworzenia 
wspólnotowych ram bezpieczeństwa 
jądrowego, a także przestrzegają 
odpowiednich obowiązków i wymogów 
zawartych w Konwencji bezpieczeństwa 
jądrowego (dokument MAEA INFCIRC 
449 z dnia 5 lipca 1994 r.).

Or. de

Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa MAEA i KBJ obejmują również różne rodzaje działań i 
obiektów niewłączonych do proponowanej dyrektywy. Te części podstawowych zasad 
bezpieczeństwa MAEA i KBJ, które są istotne dla niniejszej dyrektywy, i które należy włączyć
do wspólnotowych ram UE są wymienione w załączniku.
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Poprawka 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przestrzegają 
podstaw bezpieczeństwa MAEA (podstawy 
bezpieczeństwa MAEA: podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, seria norm 
bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006)).
Państwa członkowskie przestrzegają 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 
lipca 1994 r.).

1. Państwa członkowskie przestrzegają:

- części podstaw bezpieczeństwa MAEA 
(podstawy bezpieczeństwa MAEA: 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria 
norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 
(2006)), wymienionych w załączniku, 
istotnych dla obiektów jądrowych; oraz
- przestrzegają obowiązujacych 
obowiązków i wymogów zawartych w 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego 
(dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 
5 lipca 1994 r.).

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa MAEA i KBJ obejmują również inne rodzaje 
działań/obiektów niż te, których dotyczy proponowana dyrektywa. Części MAEA SF i 
Konwencji bezpieczeństwa jądrowego istotne dla niniejszej dyrektywy i przystosowane do 
kontekstu UE są szczegółowo określone w załączniku.
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Poprawka 139
Anni Podimata

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 
ludności i władz państw sąsiadujących.

W szczególności państwa członkowskie 
zapewniają wdrożenie obowiązujących 
zasad, określonych w podstawach 
bezpieczeństwa MAEA, i o których mowa 
w załączniku, w celu zagwarantowania 
najwyższego 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 
ludności i władz państw sąsiadujących.

Or. en

Uzasadnienie

To, że szczegółowe zasady są ujęte w załączniku, i przez to są częścią dyrektywy, nie oznacza, 
że przytoczenie ich tutaj jest zbędne.  Zwłaszcza, że można się do nich stosować także przy 
eksploatacji starszych obiektów, w przypadku których problem bezpieczeństwa jest dużo 
poważniejszy. 

Poprawka 140
Herbert Reul

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 

skreślony
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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.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa nie może nakładać na państwa czlonkowskie wymogów dotyczących przyszłych 
wyników, które nie zostały jeszcze określone pod względem treści i czasu trwania. Ponadto
bezpieczeństwo nowych reaktorów objęte jest art. 6 ust. 1, który określa ogólne zasady 
dotyczące bezpieczeństwa nowych reaktorów.

Poprawka 141
Vladimir Urutchev

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. Zachęca się państwa członkowskie do 
opracowania dodatkowych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa nowych 
elektrowni jądrowych, umożliwiających 
ciągłą poprawę bezpieczeństwa oraz w 
ścisłej współpracy z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami. 
Podstawa tych wymogów dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa pochodzi z zasad 
dotyczących organów nadzoru instalacji 
jądrowych i przemysłu, odnoszących się 
do nowych elektrowni, doświadczeń z 
eksploatacji, dobrych praktyk i ocen 
bezpieczeństwa działających elektrowni 
jądrowych, nowoczesnych technik i metod 
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analizowania bezpieczeństwa reaktorów, 
rozwoju technologii jądrowej i badań nad 
bezpieczeństwem.

Or. en

Poprawka 142
Vladimír Remek

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 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. 
Przedstawiciele pracowników są w 
odpowiedni sposób reprezentowani w 
organach europejskich, takich jak 
Europejska Grupa Wysokiego Szczebla 
ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Gospodarowania Odpadami.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy są bezpośrednio narażeni na ryzyko promieniowania na wszystkich etapach 
eksploatacji obiektów jądrowych, w tym podczas likwidacji i przy obróbce i przechowywaniu 
odpadów. Mają oni gruntowną wiedzę o ryzyku i kulturze bezpieczeństwa. Przedstawiciele 
pracowników powinni zatem być odpowiednio reprezentowani w grupie wysokiego szczebla. 
Mogą być reprezentowani poprzez uznanych europejskich partnerów społecznych. Poprawka 
ta obowiązywałaby również gdyby poprawka 30 sprawozdawcy została przyjęta.
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Poprawka 143
Vladimír Remek

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 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. 
Przedstawiciele pracowników i innych 
interesów społeczno-ekonomicznych 
reprezentowni są w odpowiedni sposób w
organach europejskich utworzonych przez 
Komisję Europejską w celu rozpatrzenia 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym i odpadami.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy są bezpośrednio narażeni na ryzyko promieniowania na wszystkich etapach 
eksploatacji obiektów jądrowych, w tym podczas likwidacji i przy obróbce i przechowywaniu 
odpadów. Mają oni gruntowną wiedzę o ryzyku i kulturze bezpieczeństwa. Przedstawiciele 
pracowników powinni zatem być odpowiednio reprezentowani.
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Poprawka 144
Rebecca Harms

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 i do momentu przyjęcia 
ogólnowspólnotowych norm
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie opracowują dodatkowe 
wymoge dotyczące 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.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązujących w całej UE norm w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
wymagało będzie zwiększenia istniejących wymogów bezpieczeństwa i wprowadzenia 
wiążących zasad bezpieczeństwa. Proces wprowadzenia jednych i drugich można rozpocząć 
jednocześnie.

Poprawka 145
Eugenijus Maldeikis

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 

2. Zgodnie z zasadą ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa, państwa członkowskie 
opracowują i utrzymują system wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowych 
reaktorów energetycznych, na podstawie 
poziomów bezpieczeństwa określonych 
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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.

przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych (WENRA) oraz w 
ścisłej współpracy z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego i Gospodarowania Odpadami.

Or. en

Poprawka 146
Paul Rübig

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 nowych jądrowych 
reaktorów energetycznych, na podstawie 
poziomów bezpieczeństwa określonych 
przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych (WENRA) oraz w 
ścisłej współpracy z Europejskim 
Organem Regulacyjnym.

Or. en

Poprawka 147
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja upewnia się, że wszystkie 
kraje trzecie zamierzające przystąpić do 
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procesu negocjacji akcesyjnych, lub które 
już ten proces rozpoczęły, spełniają 
przynajmniej wymogi określone w 
niniejszej dyrektywie i zasady 
przedstawione w załączniku, ustalone 
przez MAEA.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ konsekwencje awarii jądrowych są zawsze transgraniczne konieczne jest 
zagwarantowanie, że kraje sąsiadujace z UE spełniają przynajmniej te same standardy 
bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 148
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby ograniczyć konsekwencje 
groźnych awarii w obiektach jądrowych 
państwa członkowskie upewniaja się, że 
spełnione są zawsze następujące kryteria 
ograniczające konsekwencje:
- nie przeprowadza się natychmiatowej 
interwencji ochronnej ani 
długoterminowej akcji w odległości 
większej niż 800 m od obiektu jądrowego; 
- nie przeprowadza się w żadnym 
momencie opóźnionego działania w 
odległości większej niż 3000 m od obiektu 
jądrowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie konsekwencj groźnych awarii jest głównym elementem zapewnienia 
bezpieczeństwa europejskich obywateli. Należy ograniczyć maksymalne emisje z obiektów 
jądrowych. Można to uzyskać ograniczając ewentualne konsekwencje awarii. Jeśli zastosuje 
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się wszystkie techniczne normy bezpieczeństwa interwencje powinny zostać ograniczone także 
w przypadku poważnej awarii, aby uniknąć wszystkim niepotrzebnych obciążeń. Kryteria te 
należy zastosować w przypadku istniejących jak i nowych reaktorów.

Poprawka 149
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Priorytet bezpieczeństwa

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby 
zagwarantować, że w trakcie wszelkich 
praktyk bezpośrednio związanych z 
obiektami jądrowymi kwestia 
bezpieczeństwa jądrowego ma absolutne 
pierwszeństwo.
2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
środki operacyjnej ochrony ludności, 
zgodnie z art. 44 dyrektywy 
96/29/Euratom uwzględniają aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego na każdym 
etapie jądrowego cyklu paliwowego oraz 
że, w szczególności: 
a) ocena i zatwierdzenie planów obiektów 
jądrowych i proponowanej lokalizacji 
takich obiektów również uwzglednia 
aspekty bezpieczeństwa jądrowego; oraz 
b) zatwierdzenie takich nowych obiektów 
również uwzględnia aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego;
c) zezwolenie na eksploatację obiektów 
jądrowych również uwzględnia aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego.
Państwa członkowskie gwarantują, że 
narażenie ogółu ludności i pracowników 
na promieniowanie jonizujące podczas 
budowy, eksploatacji i likwidacji 
ograniczone jest do najniższego poziomu, 
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jaki jest technicznie możliwy do 
osiągnięcia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł zatytułowany jest „ Priorytet bezpieczeństwa” i w związku z tym konieczne 
jest zagwarantowanie, że wyraźnie poinformowano społeczeństwo, organy regulacyjne i 
podmioty eksploatujące obiekty jądrowe o pierwszeństwie jakie ma bezpieczeństwo jądrowe.

Poprawka 150
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Dla celów udzielania porad i pomocy 
państwom członkowskim w obszarach, o 
których mowa w art. 6, niniejszym 
ustanawia się Europejski Organ 
Regulacyjny. Dokonuje on zwłaszcza 
przeglądu poprawnego wdrażania przez 
państwa członkowskie obowiązków 
bezpieczeństwa i wymogów, o których 
mowa w art. 6 ust. 1.
W skład Europejskiego Organu 
Regulacyjnego wchodzą szefowie organów 
regulacyjnych państw członkowskich i 
przedstawiciele Komisji. 

Or. en
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Poprawka 151
Atanas Paparizov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 4a
Państwa członkowskie gwarantują, że:

1. Posiadacze zezwoleń prowadzą 
działalność w zakresie poszukiwania 
lokalizacji, projektowania, budowy, 
eksploatacji i likwidacji ich obiektów 
jądrowych zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 6 ust. 1 i 2.

1. Posiadacze zezwoleń są odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo ich obiektów jądrowych 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 6 
ust. 1 i 2. 

2. Posiadacze zezwoleń ustanawiają i 
wdrażają systemy zarządzania, które są 
regularnie weryfikowane przez organ 
regulacyjny.

2. Posiadacze zezwoleń ustanawiają i 
wdrażają systemy zarządzania 
bezpieczeństwem jadrowym, które są 
regularnie weryfikowane przez organ 
regulacyjny zgodnie z art. 4.

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

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

4a. Posiadacze zezwoleń stosują się do 
innych zasad określonych w 
prawodawstwie krajowym.

Or. en

(Umieścić po art. 4 jako art. 4a)

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna adresować się do państw członkowskich, a nie do posiadaczy zezwoleń. 
Trzy postanowienia z art. 7, stając się art. 4a (nowy) nie są wyczerpujące i aby 
ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa jądrowego było jaśniejsze i kompleksowe konieczne 
jest dorzucenie „innych zasad określonych w prawodawstwie krajowym” w nowym ust. 4. 
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Poprawka 152
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze zezwoleń prowadzą 
działalność w zakresie poszukiwania 
lokalizacji, projektowania, budowy, 
eksploatacji i likwidacji ich obiektów 
jądrowych zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 6 ust. 1 i 2.

1. Państwa członkowskie upewniają się, że 
posiadacze zezwoleń prowadzą działalność 
w zakresie projektowania, budowy, 
eksploatacji i likwidacji ich obiektów 
jądrowych zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 6 ust. 1 i 2.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna być skierowana do państw członkowskich, a nie do posiadaczy zezwoleń. 

Poprawka 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze zezwoleń prowadzą 
działalność w zakresie poszukiwania 
lokalizacji, projektowania, budowy, 
eksploatacji i likwidacji ich obiektów 
jądrowych zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 6 ust. 1 i 2.

1. Państwa członkowskie upewniaja się, że 
posiadacze zezwoleń są odpowiedzialni za 
projektowanie, budowę, eksploatację i 
likwidację ich obiektów jądrowych 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 6

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna adresować się do państw członkowskich, a nie do posiadaczy zezwoleń.
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Poprawka 154
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze zezwoleń ustanawiają i 
wdrażają systemy zarządzania, które są 
regularnie weryfikowane przez organ 
regulacyjny.

2. Posiadacze zezwoleń ustanawiają i 
wdrażają systemy zarządzania, które są 
regularnie weryfikowane przez krajowy
organ regulacyjny i nadzorczy ds. 
bezpieczeństwa jądrowego.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.

Poprawka 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany załącznik obejmuje aspekty ludzkie. Poza tym, zgodnie z art. 31 i 32 Traktatu 
Euratom, UE nie jest upoważniona do regulowania kwestii finansowych. W związku z tym UE 
nie przystąpiła do art. 11 Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, który reguluje takie aspekty. 
Taki sam argument stosuje się do zasobów ludzich. W dodatku nie potrzeba dalszych regulacji 
w kwestiach finansowych dzięki szczegółowemu zaleceniu w tej sprawie z października 
2006 r.
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Poprawka 156
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kwestie zasobów ludzkich są objęte zaleceniami w proponowanym załączniku. Zgodnie z art. 
31 i 32 Traktatu Euratom UE nie jest upoważniona do określania przepisów w kwestiach 
finansowych. UE nie zatwierdziła zatem art. 11 Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, 
którego przedmiotem są takie kwestie. Taki sam argument stosuje się do wykorzystywania 
zasobów ludzkich.

Poprawka 157
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Posiadacze zezwoleń przeznaczają 
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie w 
celu wypełniania swoich obowiązków. 
Posiadacz zezwolenia regularnie 
przedstawia właściwemu organowi 
regulacyjnemu ocenę kwestii 
zatrudnienia, jak zdrowie i bezpieczeństwo 
oraz kultura bezpieczeństwa, kwalifikacje 
i szkolenie, liczba zatrudnionych osób i 
wykorzystanie podwykonawców. 

Or. en
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Uzasadnienie

Powszechnie uznaje się, że czynnik ludzki jest ważnym ryzykiem działań jądrowych. Podczas 
gdy odpowiedzialność posiadacza zezwolenia jest jasna, można ulepszyć sprawozdawczość na 
temat kultury bezpieczeństwa związanej z czynnikiem ludzkim. Regularne sprawozdania 
pozwolą uzyskać poprawę. Poprawka ta jest spójna z poprawką 35 sprawozdawy i uzupełnia 
ją.

Poprawka 158
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Posiadacze zezwoleń przeznaczają 
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie w 
celu wypełniania swoich obowiązków. 
Posiadacz zezwolenia regularnie 
przedstawia właściwemu organowi 
regulacyjnemu ocenę kwestii 
zatrudnienia, jak zdrowie i bezpieczeństwo 
oraz kultura bezpieczeństwa, kwalifikacje 
i szkolenie, liczba zatrudnionych osób i 
wykorzystanie podwykonawców. 

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie uznaje się, że czynnik ludzki jest ważnym ryzykiem działań jądrowych. Podczas 
gdy odpowiedzialność posiadacza zezwolenia jest jasna, można ulepszyć sprawozdawczość na 
temat kultury bezpieczeństwa związanej z czynnikiem ludzkim. Regularne sprawozdania 
pozwolą uzyskać poprawę.
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Poprawka 159
Eugenijus Maldeikis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Posiadacze zezwoleń przeznaczają 
odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie w 
celu wypełniania swoich obowiązków i 
upewniają się, że zatrudnieni pracownicy 
posiadają wszystkie niezbędne 
kwalifikacje.

Or. en

Poprawka 160
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy regulacyjne 
przedstawiają co trzy lata Komisji 
Europejskiej i europejskim partnerom 
społecznym sprawozdanie w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego i kultury 
bezpieczeństwa. Komisja, w porozumieniu 
z europejskimi partnerami społecznymi, 
może zaproponować ulepszenia w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym ochrony zdrowia, na najwyższym 
możliwym poziomie w UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa, do których odnosi się Komisja Europejska, i jeśli 
zostaną przyjęte wraz z poprawką 43 sprawozdawcy, nie określają jak ulepsza się 
doświadczenie w związku z bezpieczeństwem jądrowym, zwłaszcza zdrowiem i 
bezpieczeństwem. Państwa członkowskie, organy regulacyjne, Komisja Europejska, podmioty 



PE421.201v01-00 80/105 AM\771348PL.doc

PL

eksploatujące i przedstawiciele pracowników korzystają z regularnej wymiany informacji i 
doświadczeń pozwalającej na uzyskanie ulepszeń i ustanowienie kultury bezpieczeństwa na 
poziomie UE. Dotyczy to tych partnerów społecznych, którzy uczestniczą w sektorowym i 
międzysektorowym dialogu społecznym sektora energii elektrycznej. 

Poprawka 161
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy regulacyjne 
przedstawiają co trzy lata Komisji 
Europejskiej i europejskim partnerom 
społecznym sprawozdanie w sprawie
bezpieczeństwa jądrowego i kultury 
bezpieczeństwa. Komisja, w porozumieniu 
z europejskimi partnerami społecznyumi, 
może zaproponować ulepszenia w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, w 
tym ochrony zdrowia na najwyższym 
możliwym poziomie w UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa, do których odnosi się Komisja Europejska, i jeśli 
zostaną przyjęte wraz z poprawką 43 sprawozdawcy, nie określają jak ulepsza się 
doświadczenie w związku z bezpieczeństwem jądrowym, zwłaszcza zdrowiem i 
bezpieczeństwem. Państwa członkowskie, organy regulacyjne, Komisja Europejska, podmioty 
eksploatujące i przedstawiciele pracowników korzystają z regularnej wymiany informacji i 
doświadczeń pozwalającej na uzyskanie ulepszeń i ustanowienie kultury bezpieczeństwa na 
poziomie UE. Dotyczy to tych partnerów społecznych, którzy uczestniczą w sektorowym i 
międzysektorowym dialogu społecznym sektora energii elektrycznej. 
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Poprawka 162
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Posiadacze zezwoleń stosują się do 
wszystkich innych zasad określonych w 
prawodawstwie krajowym.

Or. en

Poprawka 163
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ regulacyjny przeprowadza w 
obiektach jądrowych oceny, badania i 
kontrole dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego oraz, w razie potrzeby, 
podejmuje działania związane z 
egzekwowaniem przepisów w całym 
okresie istnienia obiektu, w tym podczas 
jego likwidacji.

1. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego
przeprowadza w obiektach jądrowych 
oceny, badania i kontrole dotyczące 
bezpieczeństwa jądrowego oraz, w razie 
potrzeby, podejmuje działania związane z 
egzekwowaniem przepisów w całym 
okresie istnienia obiektu, w tym podczas 
jego likwidacji.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.
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Poprawka 164
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ regulacyjny przeprowadza w 
obiektach jądrowych oceny, badania i 
kontrole dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego oraz, w razie potrzeby, 
podejmuje działania związane z 
egzekwowaniem przepisów w całym 
okresie istnienia obiektu, w tym podczas 
jego likwidacji.

1. Organ regulacyjny przeprowadza w 
obiektach jądrowych oceny, badania i 
regularne kontrole dotyczące 
bezpieczeństwa jądrowego oraz, w razie 
potrzeby, podejmuje działania związane z 
egzekwowaniem przepisów w całym 
okresie istnienia obiektu, w tym podczas 
jego likwidacji.

Or. en

Poprawka 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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. W przypadku poważnych lub 
powtarzających się naruszeń zasad 
bezpieczeństwa w obiekcie jądrowym 
organ regulacyjny zobowiązany jest do 
skutecznego oddziaływania na posiadacza 
zezwolenia w celu doprowadzenia obiektu 
jądrowego do wymaganego poziomu.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie jest możliwym cofnięcie zezwolenia na eksploatację przechowalnika wypalonego paliwa, 
zakładu produkcji paliwa jądrowego, zakładu wzbogacania, zakładu przerobu paliwa lub 
nawet reaktora (nie elektrowni jądrowej) nawet po ich wyłączeniu (nie wstrzymaniu 
eksploatacji). Przechowalnik wypalonego paliwa, zakład produkcji paliwa jądrowego, zakład 
wzbogacania, zakład przerobu oraz wyłączony reaktor są obiektami jądrowymi, które 
wymagają nadzoru i zapewnienia ich bezwzględnego bezpieczeństwa.
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Poprawka 166
Silvia-Adriana Ţicău

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. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego ma prawo 
do cofnięcia zezwolenia na eksploatację w 
przypadku poważnych lub powtarzających 
się naruszeń zasad bezpieczeństwa w 
obiekcie jądrowym.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.

Poprawka 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny ma prawo do 
wydania nakazu wstrzymania eksploatacji 
każdej elektrowni jądrowej, jeżeli uzna, że 
bezpieczeństwo nie zostało w pełni 
zagwarantowane.

3. Organ regulacyjny ma prawo do 
wydania nakazu wyłączenia każdego 
reaktora jądrowego, zestawu krytycznego 
lub podkrytycznego, jeżeli uzna, że 
bezpieczeństwo nie zostało w pełni 
zagwarantowane.

Or. pl

Uzasadnienie

Regulacja obejmuje swoim zasięgiem wszystkie obiekty jądrowe: reaktory energetyczne, 
reaktory badawcze oraz zestawy krytyczne. W przypadku naruszeń zasad bezpieczeństwa 
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jądrowego obiekty te należy wyłączyć, co zmniejsza tylko zagrożenie. Obiekty te muszą być 
nadal nadzorowane.

Poprawka 168
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny ma prawo do 
wydania nakazu wstrzymania eksploatacji 
każdej elektrowni jądrowej, jeżeli uzna, że 
bezpieczeństwo nie zostało w pełni 
zagwarantowane.

3. Krajowy organ regulacyjny i nadzorczy 
ds. bezpieczeństwa jądrowego ma prawo 
do wydania nakazu wstrzymania 
eksploatacji każdej elektrowni jądrowej, 
jeżeli uzna, że bezpieczeństwo nie zostało 
w pełni zagwarantowane.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest jasne określenie jednego organu w celu zapewnienia spójności i umocnienia 
jego roli.

Poprawka 169
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Zasoby finansowe

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
odpowiednie kroki dla zapewnienia 
właściwych zasobów finansowych na 
utrzymanie bezpieczeństwa każdego 
obiektu jądrowego przez cały okres jego 
istnienia i po jego likwidacji.
2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zasoby finansowe wystarczające dla 
pokrycia kosztów likwidacji i 
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gospodarowania odpadami każdego 
obiektu jądrowego, przy wzięciu pod 
uwagę długości wymaganego okresu, są 
dostępne w formie środków w 
przewidywanym czasie.  Środki te muszą 
spełniać minimalne kryteria ustalone w 
załączniku oraz w odpowiednich 
przepisach wspólnotowych. Ponadto 
Komisja musi, w ciągu sześciu miesięcy, 
przedstawić wnioski legislacyjne, zgodnie 
z Traktatem WE, gwarantujące 
dostępność środków na przyszłe likwidacje 
i aby uniknąć przeszkód dla sprawiedliwej 
konkurencji na rynku energii. Państwa 
członkowskie przyjmują oddzielną 
rachunkowość w odniesieniu do 
finansowania przyszłych działań z zakresu 
likwidacji elektrowni lub gospodarowania 
odpadami. Niezależny organ, jak np. 
organy nadzorcze lub regulacyjne, 
dokonuje raz w roku przeglądu i audytu 
tych środków w celu sprawdzenia czy 
dochody i związane z nimi odsetki, 
zebrane dla tych przyszłych działań, są 
wykorzystywane wyłącznie dla tych celów, 
czyli na działania związane z likwidacją 
bądź gospodarowaniem odpadami, a nie 
są bezpośrednio lub pośrednio 
wykorzystywane do finansowania działań 
na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Już w marcu 2002 r. Parlament zauważył w pierwszym czytaniu dyrektywy w sprawie 
wewnętrznego rynku energii, że zarządzanie środkami finansowymi na likwidację obiektów 
jądrowych i gospodarowanie odpadami ma wpływ na działanie rynku energii, z powodu 
ewentualnych korzyści finansowych dla obiektów, które mają dostęp do ich środków na 
likwidację i gospodarowanie odpadami i wykorzystują je do działań nabywczych na rynku. W 
rezultacie, aby znieść to zakłócenie rynku, trzeba wprowadzić jaśniejsze wskazówki i 
mechanizmy zapewniania zgodności z przepisami, zgodnie z Traktatem WE.
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Poprawka 170
Edit Herczog

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 szkoleniach w celu 
budowania odpowiednich zasobów 
ludzkich, które zadbają o bezpieczeństwo 
obiektów jądrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wydaje się obejmować tylko szkolenie aktualnych pracowników i nie 
uwzględnia konieczności wspierania bezpieczeństwa jądrowego w państwach członkowskich 
przez przyszłe pokolenia ekspertów.

Poprawka 171
Anne Laperrouze

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 obowiązkowej współpracy 
transgranicznej, udostępniają właściwe 
programy kształcenia oraz umożliwiają 
udział w odpowiednich ustawicznych 
szkoleniach teoretycznych i praktycznych z 
zakresu bezpieczeństwa jądrowego, w tym 
w programach wymian.

Or. fr
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Uzasadnienie

Współpraca transgraniczna jest niezbędna dla zapewnienia spójnych poziomów kompetencji, 
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Systematyczne wprowadzanie programów 
wymian to dobry sposób zapewnienia praktycznych kompetencji i dzielenia sie dobrymi 
praktykami.

Poprawka 172
Vladimir Urutchev

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 
bezpieczeństwa jądrowego i kultywowania 
wiedzy w dziedzinie jądrowej.

Or. en

Poprawka 173
Rebecca Harms

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.

Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, a następnie co rok 
państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie ze środków przyjętych na 
rzecz wypełnienia ich zobowiązań w 
ramach niniejszej dyrektywy oraz ze stanu 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych 
znajdujących się na ich terytorium.
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa obiektów jądrowych, niniejsza dyrektywa 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 174
Vladimir Urutchev

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.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wykonania niniejszej 
dyrektywy w tym samym czasie, co w 
przypadku sprawozdań krajowych 
składanych zgodnie z Konwencją 
bezpieczeństwa jądrowego. Na podstawie 
tych sprawozdań Komisja regularnie 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z postępów w 
wykonaniu niniejszej dyrektywy, 
uzupełnione, w stosownych przypadkach, 
wnioskami legislacyjnymi.

Or. en
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Poprawka 175
Hannes Swoboda

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.

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

Or. de

Poprawka 176
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Przegląd

Na podstawie pierwszego sprawozdania 
przedłożonego przez państwa 
członkowskie na mocy art. 11 Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie – w ciągu dwóch lat po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy – wniosek o 
przyjęcie wiążących norm bezpieczeństwa.
Te wiążące normy bezpieczeństwa 
opierają się na poziomach bezpieczeństwa 
opracowanych przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA) 
w ścisłej współpracy z Europejską Grupą 
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa 
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Jądrowego i Gospodarowania Odpadami i 
są uzupełniane przez ustanowienie 
mechanizmów kontrolnych 
obowiązujących w całej UE. Takie 
wymogi i mechanizmy gwarantują wysoki 
poziom bezpieczeństwa zgodnie z 
najnowszymi osiągnięciami 
technologicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast wprowadzać wątpliwej wartości mechanizm egzekwowania istniejącej konwencji 
międzynarodowej, w dyrektywie należy przyjąć mechanizm ustanowienia i skutecznego 
egzekwowania wspólnych norm bezpieczeństwa, które wymagają stosowania aktualnej wiedzy 
technologicznej lub najlepszych dostępnych technologicznych praktyk oraz systemów 
operacyjnych i regulacyjnych we wszystkich obiektach jądrowych eksploatowanych w UE, 
czego wymagała również Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
z listopada 1998 r. oraz zalecenie komitetu paryskiego 91/4 w sprawie radioaktywnych 
wycieków wydane w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego w rejonie 
północno-wschodniego Atlantyku (Konwencja OSPAR).

Poprawka 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik
CEL ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowy cel zapewnienia 
bezpieczeństwa to ochrona pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed szkodliwym 
wpływem promieniowania jonizującego, 
które mogą powodować obiekty jądrowe.
1. Aby zapewnić ochronę pracowników i 
ogółu społeczeństwa obiekty jądrowe 
eksploatowane są w sposób pozwalający 
na osiągnięcie najwyższych standardów 
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bezpieczeństwa, jakie mogą być uzyskane, 
uwzględniając czynniki ekonomiczne i 
ludzkie.
Oprócz środków dotyczących ochrony 
zdrowia, określonych w podstawowych 
normach Euratom (dyrektywa 
96/92/Euratom), przyjmuje się 
następujące środki:
- ograniczenie prawdopodobienstwa 
zdarzeń mogących prowadzić do utraty 
kontroli nad rdzeniem reaktora 
jądrowego, jądrową reakcją łańcuchową, 
źródłem radioaktywnym oraz
- złagodzenie konsekwencji takich 
zdarzeń, gdyby miało do nich dojść.
2. Należy uwzględniać podstawowy cel 
zapewnienia bezpieczeństwa we 
wszystkich obiektach jądrowych, na 
wszystkich etapach ich istnienia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zasada 1: Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo
Każde państwo członkowskie gwarantuje, 
że zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektu jądrowego 
spoczywa na posiadaczu stosownego 
zezwolenia, a także podejmuje właściwe 
kroki w celu zagwarantowania, że każdy 
posiadacz zezwolenia wywiązuje się ze 
swych zobowiązań.
1.1 Każde państwo członkowskie upewnia 
sie, że posiadacz zezwolenia wdrożył 
przepisy mające na celu:
- ustanowienie i utrzymanie koniecznych 
kompetencji;
- zapewnienie odpowiedniego szkolenia i 
informaji;
- ustanowienie procedur i środków w celu 
utrzymania bezpieczeństwa w każdych 
warunkach;
- sprawdzenie odpowiednich projektów i 
należytej jakości obiektów jądrowych;
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- zapewnienie bezpiecznej kontroli 
wszelkich materiałów radioaktywnych, 
które są wykorzystywane, produkowane 
lub przechowywane;
- zapewnienie bezpiecznej kontroli 
wszelkich wytwarzanych odpadów 
promieniotwórczych,
aby wywiązać się za swoich obowiązków w 
zakresie bezpieczeństwa obiektu 
jądrowego.
Obowiązki te należy spełnić zgodnie z 
obowiązującymi celami i wymogami w 
zakresie bezpieczeństwa, ustanowionymi 
lub zatwierdzonymi przez organ 
regulacyjny, a ich spełnienie należy 
zapewnić przez wdrożenie systemu 
zarządzania.
Zasada 2: Kierownictwo i zarządzanie z 
myślą o bezpieczeństwie
W organizacjach odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo jądrowe należy 
wprowadzić i utrzymać system 
skutecznego kierownictwa i zarządzania z 
myślą o bezpieczeństwie.
Aspekty związane z bezpieczeństwem 
muszą być widoczne na najwyższych 
szczeblach kierowniczych organizacji. 
Wprowadza się i utrzymuje skuteczny 
system zarządzania łączący wszystkie 
elementy zarządzania, tak aby wymogi 
bezpieczeństwa były opracowywane i 
stosowane spójnie z innymi wymogami, w 
tym z wymogami związanymi z 
wydajnością, jakością i bezpieczeństwem 
działań ludzkich, a także by inne 
wymagania lub żądania nie zagrażały 
bezpieczeństwu.
System zarządzania zapewnia także 
wspieranie kultury bezpieczeństwa, 
regularną ocenę wyników w zakresie 
bezpieczeństwa oraz wykorzystywanie 
nabytych doświadczeń.
2.2 Kultura bezpieczeństwa, kształtująca 
postawy i zachowania wszystkich 
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zainteresowanych organizacji oraz 
jednostek w kwestiach bezpieczeństwa, jest  
zintegrowana z systemem zarządzania. 
Kultura bezpieczeństwa obejmuje:
- indywidualne i zbiorowe zobowiązanie
do zapewnienia bezpieczeństwa ze strony 
kierownictwa, zarządu i personelu na 
wszystkich poziomach;
- odpowiedzialność organizacji i jednostek 
na wszystkich szczeblach za 
bezpieczeństwo;
- środki zachęcające do zdobywania 
informacji i przyswajania wiadomości na 
temat bezpieczeństwa oraz zwalczające 
obojętność wobec kwestii bezpieczeństwa.
2.3 System zarządzania uznaje cały szereg 
wzajemnych oddziaływań między 
jednostkami a technologią i 
organizacjami, na wszystkich poziomach.  
Aby zapobiec znacznym błędom ludzkim i 
organizacyjnym związanym z 
bezpieczenstwem, należy wziąć pod uwagę 
czynnik ludzki, a także wspierać dobre 
praktyki i osiągnięcia.
Zasada 3: Ocena bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do budowy i 
rozruchu obiektu jądrowego oraz w czasie 
jego istnienia przeprowadza się szeroko 
zakrojone i systematyczne oceny 
bezpieczeństwa. Wykorzystuje się 
stopniowe podejście uwzględniające 
stopień potencjalnego ryzyka 
wynikającego z działalności obiektów 
jądrowych.
3.1 Organ regulacyjny nakłada obowiązek
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa 
jądrowego wszystkich obiektów jądrowych 
przy zastosowaniu stopniowego podejścia. 
Ta ocena bezpieczeństwa obejmuje 
systematyczną analizę normalnej 
eksploatacji i jej skutków, przyczyn 
ewentualnych awarii i konsekwencji 
takich awarii. Oceny bezpieczeństwa 
obejmują środki bezpieczeństwa niezbędne 
do kontroli zagrożenia; ocenie podlegają 
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również projektowe i konstrukcyjne 
elementy bezpieczeństwa w celu 
wykazania, że spełniają one swoje funkcje 
związane z bezpieczeństwem. Jeżeli do 
utrzymania bezpieczeństwa konieczne są 
środki kontrolne lub działania podmiotu 
eksploatującego, przeprowadza się 
wstępną ocenę bezpieczeństwa w celu 
wykazania, że podjęte środki są stabilne i 
niezawodne. Państwo członkowskie 
wydaje pozwolenie na budowę obiektu 
jadrowego tylko wtedy, gdy organowi 
regulacyjnemu przedstawione zostaną 
wystarczające dowody na to, że środki 
bezpieczeństwa proponowane przez 
posiadacza zezwolenia są właściwe.
3.2 Wymaganą ocenę bezpieczeństwa 
powtarza się w zależności od potrzeb, w 
całości lub częściowo, na późniejszym 
etapie eksploatacji w celu uwzględnienia 
zmienionych warunków (np. zastosowanie 
nowych standardów lub postęp naukowy i 
technologiczny), doświadczeń z 
eksploatacji, modyfikacji i skutków 
upływu czasu. Przy dłuższych okresach 
eksploatacji oceny są weryfikowane i 
powtarzane w miarę konieczności. 
Kontynuowanie eksploatacji podlega tym 
ponownym ocenom, które wykazują, że 
środki bezpieczeństwa pozostają 
odpowiednie.
3.3 W ramach wymaganej oceny 
bezpieczeństwa identyfikuje się i analizuje 
zwiastuny awarii (początkowe zdarzenie, 
które może doprowadzić do awarii) oraz 
podejmuje środki, aby zapobiec awariom. 
3.4 Aby bardziej wzmocnić bezpieczenstwo 
wprowadza się proces analizy 
doświadczeń z eksploatacji we własnym 
obiekcie i w innych obiektach, w tym 
początkowych zdarzeń, zwiastunów 
awarii, sytuacji niebezpiecznych, awarii i 
niedozwolonych działań, tak aby 
wyciągnąą z tego wnioski, dzielić się nimi 
i podejmować działania z ich 
uwzględnieniem.
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Zasada 4: Optymizacja bezpieczeństwa
Panstwa członkowskie upewniają się, że 
obiekty jądrowe są zoptymalizowane, aby 
zapewnić najwyższy praktycznie możliwy 
poziom bezpieczeństwa bez zbytniego 
ograniczania ich eksploatacji. 
4.1 Optymalizacja bezpieczeństwa 
wymaga rozpatrzenia względnego 
znaczenia różnych czynników, m.in.:
- prawdopodobieństwa wystapienia 
przewidywalnych zdarzeń i ich skutków;
- wielkości i rozkładu pochłoniętych 
dawek promieniowania;
- czynników ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych wynikających z ryzyka 
promieniowania;
Optymalizacja bezpieczeństwa oznacza 
także stosowanie dobrych praktyk i 
zdrowego rozsądku, o ile jest to 
praktycznie możliwe, w codziennej 
działalności.
Zasada 5: Zapobieganie i łagodzenie 
skutków
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dołożono wszelkich możliwych starań w 
celu uniknięcia incydentów jądrowych i 
awarii w obiektach jądrowych oraz 
złagodzenia ich skutków.
5.1 Każde państwo członkowskie upewnia 
się, że posiadacze zezwoleń dokładają 
wszelkich możliwych starań, aby
- zapobiegać nieprawidłowościom lub 
incydentom mogącym prowadzic do utraty 
kontroli;
- zapobiegać eskalacji powstałych 
nieprawidłowości lub incydentów; oraz
- załagodzić szkodliwe konsekwencje 
awarii
poprzez wdrożenie „obrony głębokiej”.
5.2 Zastosowanie pojęcia obrony głębokiej 
stanowi gwarancję, że żaden pojedynczy 
błąd techniczny, ludzki lub organizacyjny 
nie może doprowadzić do szkodliwych 
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skutków, a prawdopodobieństwo 
wystąpienia sekwencji błędów, która 
mogłaby przynieść znaczne szkodliwe 
skutki, jest bardzo niskie.
5.3 Obrona głęboka jest wdrażana poprzez 
połączenie szeregu następujących po sobie 
i niezależnych od siebie poziomów 
ochrony, które musiałyby wszystkie 
zawieść, aby mogły wystąpić szkodliwe 
skutki dla pracowników lub ogółu 
społeczeństwa. Poziomy ochrony głebokiej 
obejmują:
- właściwy wybór lokalizacji
- odpowiednie zaprojektowanie obiektu 
jądrowego, polegające na
wysokiej jakości projektu i budowy
wysokiej niezawodności składników i 
wyposażenia
systemach kontroli, ograniczania i 
ochrony, a także elementach 
nadzorujących;
- odpowiednią organizację wraz z
skutecznym systemem zarządzania z 
wyraźnym zobowiązaniem do kultury 
bezpieczeństwa
kompleksowymi procedurami i 
praktykami eksploatacyjnymi 
kompleksowymi procedurami zarządzania 
w przypadku awarii
ustaleniami dotyczącymi gotowości w 
stanach zagrożenia.
Zasada 6: Gotowość i reagowanie na 
awarie
Państwa członkowskie gwarantuja 
istnienie ustaleń dotyczących gotowości i 
reagowania w razie awarii w obiektach 
jądrowych, zgodnie z dyrektywą 
96/29/Euratom.

Or. en
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Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa MAEA i KBJ obejmują również inne rodzaje 
działań/obiektów niż te, których dotyczy proponowana dyrektywa. Niniejszy załącznik zawiera 
odpowiednie zasady MAEA i KBJ, przystosowane do kontekstu UE, które są objęte niniejszym 
wnioskiem. W ramach dostosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa MAEA i KBJ 
proponowane w innej poprawce wyjaśnienie art.6 ust.1 powinno być związane z załącznikiem.

Poprawka 178
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik
CEL ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowy cel zapewnienia 
bezpieczeństwa to ochrona pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed szkodliwym 
wpływem promieniowania jonizującego, 
które mogą powodować obiekty jądrowe.
1. Aby zapewnić ochronę pracowników i 
ogółu społeczeństwa obiekty jądrowe 
eksploatowane są w sposób pozwalający 
na osiągnięcie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa, jakie mogą być uzyskane, 
uwzględniając czynniki ekonomiczne i 
ludzkie.
Oprócz ochrony ludności, określonej w 
podstawowych normach Euratom 
(dyrektywa 96/92/Euratom), przyjmuje się 
następujące środki:
- ograniczenie prawdopodobienstwa 
zdarzeń mogących prowadzić do utraty 
kontroli nad rdzeniem reaktora 
jądrowego, jądrową reakcją łańcuchową, 
źródłem radioaktywnym oraz
- złagodzenie konsekwencji takich 
zdarzeń, gdyby miało do nich dojść.
2. Należy uwzględniać podstawowy cel 
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zapewnienia bezpieczeństwa we 
wszystkich obiektach jądrowych, na 
wszystkich etapach ich istnienia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zasada 1: Odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo
Każde państwo członkowskie gwarantuje, 
że zasadnicza odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obiektu jądrowego 
spoczywa na posiadaczu stosownego 
zezwolenia, a także podejmuje właściwe 
kroki w celu zagwarantowania, że każdy 
posiadacz zezwolenia wywiązuje się ze 
swych zobowiązań.
1.1 Każde państwo członkowskie upewnia 
sie, że posiadacz zezwolenia wdrożył 
przepisy mające na celu:
- ustanowienie i utrzymanie koniecznych 
kompetencji;
- zapewnienie odpowiedniego szkolenia i 
informaji;
- ustanowienie procedur i środków w celu 
utrzymania bezpieczeństwa w każdych 
warunkach;
- sprawdzenie odpowiednich projektów i 
należytej jakości obiektów jądrowych;
- zapewnieni bezpiecznej kontroli 
wszelkich materiałów radioaktywnych, 
które są wykorzystywane, produkowane 
lub przechowywane;
- zapewnienie bezpiecznej kontroli 
wszelkich wytwarzanych odpadów 
promieniotwórczych,
aby wywiązać się za swoich obowiązków w 
zakresie bezpieczeństwa obiektu 
jądrowego.
Obowiązki te należy spełnić zgodnie z 
obowiązującymi celami i wymogami w 
zakresie bezpieczeństwa, ustanowionymi 
lub zatwierdzonymi przez organ 
regulacyjny, a ich spełnienie należy 
zapewnić przez wdrożenie systemu 
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zarządzania.
Zasada 2: Kierownictwo i zarządzanie z 
myślą o bezpieczeństwie
W organizacjach odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo jądrowe należy 
wprowadzić i utrzymać system 
skutecznego kierownictwa i zarządzania z 
myślą o bezpieczeństwie.
Aspekty związane z bezpieczeństwem 
muszą być widoczne na najwyższych 
szczeblach kierowniczych organizacji. 
Wprowadza się i utrzymuje skuteczny 
system zarządzania, który musi łączyć 
wszystkie elementy zarządzania, tak aby 
wymogi bezpieczeństwa były 
opracowywane i stosowane spójnie z 
innymi wymogami, w tym z wymogami 
związanymi z wydajnością, jakością i 
bezpieczeństwem działań ludzkich, a także 
by inne wymagania lub żądania nie 
zagrażały bezpieczeństwu.
System zarządzania zapewnia także 
wspieranie kultury bezpieczeństwa, 
regularną ocenę wyników w zakresie 
bezpieczeństwa oraz wykorzystywanie 
nabytych doświadczeń.
2.2 Kultura bezpieczeństwa, kształtująca 
postawy i zachowania wszystkich 
zainteresowanych organizacji oraz 
jednostek w kwestiach bezpieczeństwa, jest  
zintegrowana z systemem zarządzania. 
Kultura bezpieczeństwa obejmuje:
- indywidualne i zbiorowe zobowiązanie 
do zapewnienia bezpieczeństwa ze strony 
kierownictwa, zarządu i personelu na 
wszystkich poziomach;
- odpowiedzialność organizacji i jednostek 
na wszystkich szczeblach za 
bezpieczeństwo;
- środki zachęcające do zdobywania 
informacji i przyswajania wiadomości na 
temat bezpieczeństwa oraz zwalczające 
obojętność wobec kwestii bezpieczeństwa.
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2.3 System zarządzania uznaje cały szereg 
wzajemnych oddziaływań między 
jednostkami a technologią i 
organizacjami, na wszystkich poziomach.  
Aby zapobiec znacznym błędom ludzkim i
organizacyjnym związanym z 
bezpieczenstwem, należy wziąć pod uwagę 
czynnik ludzki, a także wspierać dobre 
praktyki i osiągnięcia.
Zasada 3: Ocena bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do budowy i 
rozruchu obiektu jądrowego oraz w czasie 
jego istnienia przeprowadza się szeroko 
zakrojone i systematyczne oceny 
bezpieczeństwa. Wykorzystuje się 
stopniowe podejście uwzględniające 
stopień potencjalnego ryzyka 
wynikającego z działalności obiektów 
jądrowych.
3.1 Organ regulacyjny nakłada obowiązek 
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa 
jądrowego wszystkich obiektów jądrowych 
przy zastosowaniu stopniowego podejścia. 
Ta ocena bezpieczeństwa obejmuje 
systematyczną analizę normalnej 
eksploatacji i jej skutków, przyczyn 
ewentualnych awarii i konsekwencji 
takich awarii. Oceny bezpieczeństwa 
obejmują środki bezpieczeństwa niezbędne 
do kontroli zagrożenia; ocenie podlegają 
również projektowe i konstrukcyjne 
elementy bezpieczeństwa w celu 
wykazania, że spełniają one swoje funkcje 
związane z bezpieczeństwem. Jeżeli do 
utrzymania bezpieczeństwa konieczne są 
środki kontrolne lub działania podmiotu 
eksploatującego, przeprowadza się 
wstępną ocenę bezpieczeństwa w celu 
wykazania, że podjęte środki są stabilne i 
niezawodne. Państwo członkowskie 
wydaje pozwolenie na budowę obiektu 
jadrowego tylko wtedy, gdy organowi 
regulacyjnemu przedstawione zostaną 
wystarczające dowody na to, że środki 
bezpieczeństwa proponowane przez 
posiadacza zezwolenia są właściwe.
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3.2 Wymaganą ocenę bezpieczeństwa 
powtarza się w zależności od potrzeb, w 
całości lub częściowo, na późniejszym 
etapie eksploatacji w celu uwzględnienia 
zmienionych warunków (np. zastosowanie 
nowych standardów lub postęp naukowy i 
technologiczny), doświadczeń z 
eksploatacji, modyfikacji i skutków 
upływu czasu. Przy dłuższych okresach 
eksploatacji oceny są weryfikowane i 
powtarzane w miarę konieczności. 
Kontynuowanie eksploatacji podlega tym 
ponownym ocenom, które wykazują, że 
środki bezpieczeństwa pozostają 
odpowiednie.
3.3 W ramach wymaganej oceny 
bezpieczeństwa identyfikuje się i analizuje 
zwiastuny awarii (początkowe zdarzenie, 
które może doprowadzić do awarii) oraz 
podejmuje środki, aby zapobiec awariom. 
3.4 Aby bardziej wzmocnić bezpieczenstwo 
wprowadza się proces analizy 
doświadczeń z eksploatacji we własnym 
obiekcie i w innych obiektach, w tym 
początkowych zdarzeń, zwiastunów 
awarii, sytuacji niebezpiecznych, awarii i 
niedozwolonych działań, tak aby 
wyciągnąą z tego wnioski, dzielić się nimi 
i podejmować działania z ich 
uwzględnieniem.
Zasada 4: Optymizacja bezpieczeństwa
Panstwa członkowskie upewniają się, że 
obiekty jądrowe są zoptymalizowane, aby 
zapewnić najwyższy praktycznie możliwy 
poziom bezpieczeństwa bez zbytniego 
ograniczania ich eksploatacji. 
4.1 Optymalizacja bezpieczeństwa 
wymaga rozpatrzenia względnego 
znaczenia różnych czynników, m.in.:
- prawdopodobieństwa wystapienia 
przewidywalnych zdarzeń i ich skutków;
- wielkości i rozkładu pochłoniętych 
dawek promieniowania;
- czynników ekonomicznych, społecznych 
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i środowiskowych wynikających z ryzyka 
promieniowania;
Optymalizacja bezpieczeństwa oznacza 
także stosowanie dobrych praktyk i 
zdrowego rozsądku, o ile jest to 
praktycznie możliwe, w codziennej 
działalności.
Zasada 5: Zapobieganie i łagodzenie 
skutków
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
dołożono wszelkich możliwych starań w 
celu uniknięcia incydentów jądrowych i 
awarii w obiektach jądrowych oraz 
złagodzenia ich skutków.
5.1 Każde państwo członkowskie upewnia 
się, że posiadacze zezwoleń dokładają 
wszelkich możliwych starań, aby
- zapobiegać nieprawidłowościom lub 
incydentom mogącym prowadzic do utraty 
kontroli;
- zapobiegać eskalacji powstałych 
nieprawidłowości lub incydentów; oraz
- załagodzić szkodliwe konsekwencje 
awarii
poprzez wdrożenie „obrony głębokiej”.
5.2 Zastosowanie pojęcia obrony głębokiej 
stanowi gwarancję, że żaden pojedynczy 
błąd techniczny, ludzki lub organizacyjny 
nie może doprowadzić do szkodliwych 
skutków, a prawdopodobieństwo 
wystąpienia sekwencji błędów, która 
mogłaby przynieść znaczne szkodliwe 
skutki, jest bardzo niskie.
5.3 Obrona głęboka jest wdrażana poprzez 
połączenie szeregu następujących po sobie 
i niezależnych od siebie poziomów 
ochrony, które musiałyby wszystkie 
zawieść, aby mogły wystąpić szkodliwe 
skutki dla pracowników lub ogółu 
społeczeństwa. Poziomy ochrony głebokiej 
obejmują:
- właściwy wybór lokalizacji
- odpowiednie zaprojektowanie obiektu 
jądrowego, polegające na
wysokiej jakości projektu i budowy
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wysokiej niezawodności składników i 
wyposażenia
systemach kontroli, ograniczania i 
ochrony, a także elementach 
nadzorujących;
- odpowiednią organizację wraz z
skutecznym systemem zarządzania z 
wyraźnym zobowiązaniem do kultury 
bezpieczeństwa
kompleksowymi procedurami i 
praktykami eksploatacyjnymi 
kompleksowymi procedurami zarządzania
w przypadku awarii
ustaleniami dotyczącymi gotowości w 
stanach zagrożenia.
Zasada 6: Gotowość i reagowanie na 
awarie
Państwa członkowskie gwarantuja 
istnienie ustaleń dotyczących gotowości i 
reagowania w razie awarii w obiektach 
jądrowych, zgodnie z dyrektywą 
96/29/Euratom.

Or. xm

Uzasadnienie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa MAEA i KBJ obejmują również różne rodzaje działań i 
obiektów niewłączonych do proponowanej dyrektywy. Niniejszy załącznik włącza te zasady 
MAEA i KBJ, które są istotne dla niniejszej dyrektywy, i które należy uwzględnić we 
wspólnotowych ramach UE. Aby przestrzegać zasad stosowania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa MAEA i KBJ, konieczne jest zastosowanie do załącznika wytłumaczenia z art. 
6 ust 1, jak to już wspomniano w innej poprawce.

Poprawka 179
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik
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ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ
Do środków na likwidację, o których 
mowa w art. 8a niniejszej dyrektywy 
zastosowanie mają poniższe minimalne 
kryteria:
1. Środki pochodzą ze składek 
dokonywanych podczas eksploatacji przez 
podmioty eksploatujące obiekty jądrowe, 
aby w momencie likwidacji dysponować 
zasobami wystarczającymi do pokrycia 
wszystkich kosztów związanych z 
likwidacją i gospodarowania odpadami 
określonych w pkt 2.
2. Składki na te środki są proporcjonalne 
do szacowanego okresu istnienia obiektu i 
wybranych strategii likwidacji i 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi w taki sposób, aby 
pokryć zwłaszcza koszty likwidacji 
obiektu; bezpiecznego i długoterminowego 
gospodarowania odpadami 
konwencjonalnymi i promieniotwórczymi 
z likwidacji; oraz bezpiecznego i 
długoterminowego gospodarowania 
wypalonym paliwem z elektrowni 
jądrowych i odpadami z ponownego 
przetwarzania, niepokrytych jeszcze w 
pełni przez koszty eksploatacyjne.
3. Aktywa środków zarządzane są w 
sposób zapewniający płynność środków 
zgodną z kalendarzem zobowiązań 
likwidacji i gospodarowania odpadami i 
kosztami określonymi w pkt 2.
4. Aktywa środkow mogą być 
wykorzystane jedynie do pokrycia kosztów 
określonych w pkt 2, zgodnie ze strategią 
likwidacji i nie mogą być wykorzystane do 
innych celów. W tym celu środki na 
likwidację są należycie ustanawiane z 
własną osobowością prawną, oddzieloną 
od osobowości prawnej podmiotu 
eksploatującego obiekt.
5. W przypadku obiektu jądrowego, 
którego eksploatacja ustanie przed 
wejściem w życie przepisów 
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ustawodawczych, regulacyjnych i 
administacyjnyc określonych w art. 14 
niniejszej dyrektywy; lub w ciągu [okres, 
który zostanie ustalony] od wejścia w życie 
tych przepisów, można przyjać inne 
podejścia niż wymagane w niniejszej 
dyrektywie ustanowienie środków na 
likwidację.  W przypadku obiektu 
jądrowego, którego eksploatacja ustanie 
przed wejściem w życie przepisów 
ustawodawczych, regulacyjnych i 
administacyjnyc określonych w art. 14 
niniejszej dyrektywy; lub w ciągu [okres, 
który zostanie ustalony] od wejścia w życie 
tych przepisów, można przyjać inne 
podejścia niż wymagane w niniejszej 
dyrektywie ustanowienie środków na 
likwidację i gospodarowanie odpadami. 
6. Państwa członkowskie określają metodę 
przeniesienia zasobów niezbędnych do 
likwidacji i gospodarowania odpadami 
nagromadzonymi przez podmiot 
eksploatujący przed wejściem w życie 
środków podjętych w celu wykonania 
niniejszej dyrektywy.  Przeniesienia te 
muszą się odbyć w ciągu przynajmniej 3 
lat od daty określonej w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Już w marcu 2002 r. Parlament zauważył w pierwszym czytaniu dyrektywy w sprawie 
wewnętrznego rynku energii, że zarządzanie środkami finansowymi na likwidację obiektów 
jądrowych i gospodarowanie odpadami ma wpływ na działanie rynku energii, z powodu 
ewentualnych korzyści finansowych dla obiektów, które mają dostęp do ich środków na 
likwidację i gospodarowanie odpadami i wykorzystują je do działań nabywczych na rynku. W 
rezultacie, aby znieść to zakłócenie rynku, trzeba wprowadzić jaśniejsze wskazówki i 
mechanizmy zapewniania zgodności z przepisami, zgodnie z Traktatem WE.
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