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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego, który 
ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum 
Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-
2011)
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0444)1,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w 
szczególności jego art. 7, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0385/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 119 drugi akapit 
Traktatu Euratom;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

(8a) WCB uczestniczy w europejskich 
sieciach na rzecz bezpieczeństwa 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



PE 368.073v01-00 6/13 PR\600205PL.doc

PL

reaktorów jądrowych, które stawiają sobie 
za cel możliwie daleko idącą harmonizację 
krajowych norm dotyczących 
bezpieczeństwa. W kontekście tego 
programu ramowego byłoby wskazane, by 
opierając się na znajomości rzeczy WCB 
nasiliło to zaangażowanie, aby możliwe 
było ustanowienie w Unii Europejskiej 
standardów bezpieczeństwa Wspólnoty w 
zakresie planowania, budowy i 
eksploatacji reaktorów oraz urządzeń 
utylizacyjnych. W ten sposób 
przyczynionoby się do ustanowienia 
kodeksu bezpieczeństwa nuklearnego w 
Unii, w którym możnaby było dokonać 
harmonizacji różnych norm krajowych na 
rzecz wysokiego stopnia bezpieczeństwa 
nuklearnego w Unii.

Uzasadnienie

Sformułowanie minimalnego standardu na potrzeby eksploatacji i wyposażenia reaktorów 
jądrowych leży we wspólnym interesie Unii Europejskiej. Te minimalne standardy należy 
wypracować w drodze wspólnego, przejrzystego i nastawionego na porozumienie dialogu 
opartego na stanie wiedzy i badań naukowych. WCB mógłby przyjąć przy tym istotną rolę 
moderatora. Sformułowanie tych standardów minimalnych służy interesom bezpieczeństwa 
wszystkich obywatelek i obywateli oraz w kontekście przekraczającej granice problematyki 
działa na rzecz tych państw czlonkowskich, które na mocy swej suwerenności rezygnują z 
eksploatacji lub budowy reaktorów jądrowych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

(9) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu 
szczegółowego powinny być zgodne z 
podstawowymi zasadami etycznymi, 
łącznie z tymi, które znalazły wyraz w 
Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej.

(9) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu 
szczegółowego powinny być zgodne z 
podstawowymi zasadami etycznymi, 
łącznie z tymi, które znalazły wyraz w 
Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Ponadto należy wspierać 
publiczną akceptację tych działań.

Uzasadnienie

Wysiłki badawcze WCB w tej dziedzinie służą ogólnoeuropejskiemu interesowi 
bezpieczeństwa, który nie zatrzymuje się na granicach krajów. Publiczna akceptacja dla tych 
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badań jest istotna z punktu widzenia demokracji i odpowiednio powinna być wspierana.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

(10) WCB powinno nadal 
wypracowywać dodatkowe zasoby poprzez 
działania na zasadach konkurencyjnych;
obejmują one udział w działaniach 
pośrednich programu ramowego, prace dla 
stron trzecich oraz, w mniejszym stopniu, 
wykorzystywanie własności intelektualnej.

(10) WCB powinno nadal 
wypracowywać dodatkowe zasoby poprzez 
działania na zasadach konkurencyjnych;
oprócz prac dla stron trzecich obejmują 
one udział w działaniach pośrednich 
programu ramowego, w których należy 
dążyć do zdwojenia dotychczasowej 
aktywności, oraz, w mniejszym stopniu, 
wykorzystywanie własności intelektualnej.

Uzasadnienie

WCB również w przyszłości koniecznie powinno mieć możliwość uczestnictwa w przetargach 
na środki pośrednie. Powinno mieć tu miejsce zdwojenie dotychczasowych wysiłków. Również 
dodatkowe uciekanie się do prac dla stron trzecich i wykorzystywanie własności intelektualnej 
powinno być nadal dopuszczalne. Zapewnia to automatyczną kontrolę jakości i w dalszej 
perspektywie wysoką jakość i wydajność w WCB.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) WCB powinno starać się o 
zachowanie wzorcowego poziomu 
naukowego, aby coraz lepiej wypełniać 
swoje zadania, i dlatego powinno nasilić 
swoje właściwe działania badawcze bez 
uszczerbku dla działań bezpośrednio 
nastawionych na pokrycie 
zapotrzebowania wynikającego z różnych 
dziedzin polityki wspólnotowej.

Uzasadnienie

Jak już wielokrotnie podkreśliła komisja opiniodawcza, WCB musi znaleźć równowagę 
między swoją funkcją usługową dla użytkowników a swoimi właściwymi zadaniami 
badawczymi które są niezbędne do zachowania poziomu naukowego; zob. poprawkę 6.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 10 b (nowy)
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(10b) W ramach swojej pracy WCB stara 
się o uwzględnienie w równym stopniu w 
nauce i pracach badawczych statusu i roli 
obu płci. W ten sposób powinno zostać 
zagwarantowane poszanowanie zasady 
rowności szans niezależnie od płci.

Uzasadnienie

W swej pracy WCB oczywiście nie dyskryminuje ze względu na płeć. Poszanowanie zasady 
równości szans niezależnie od płci musi być zagwarantowane.

Poprawka 6
Załącznik, rozdział 2 „Podejście” akapit czwarty a (nowy)

WCB stara się o zachowanie wzorcowego 
poziomu naukowego, aby coraz lepiej 
wypełniać swoje zadania, i dlatego 
powinno nasilić swoje właściwe działania 
badawcze bez uszczerbku dla działań 
bezpośrednio nastawionych na pokrycie 
zapotrzebowania wynikającego z różnych 
dziedzin polityki wspólnotowej.

Uzasadnienie

W ten sposób do tekstu decyzji dodany zostaje nowy punkt uzasadnienia 10b.

Poprawka 7
Załącznik, rozdział 2 „Podejście” akapit czwarty b (nowy)

Dalszym celem jest kontynuacja rozwoju 
współpracy przez budowę sieci, tak aby na 
płaszczyźnie europejskiej i światowej 
zostało osiągnięte dalekosiężne 
poozumienie w wielu kwestiach. W tym 
kontekście zupełnie szczególnego 
znaczenia nabiera możliwość uczestnictwa 
WCB w sieciach innowacyjnych badań i w 
zintegrowanych projektach. Zastosowanie 
środków bezpieczeństwa przez Urząd 
Euratomu ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem (ESO) oraz 
Międzynarodową Organizację Energii 
Atomowej (IAEO) wymaga wspacia i 



PR\600205PL.doc 9/13 PE 368.073v01-00

PL

bezpośredniej pomocy. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona współpracy z 
przyszłymi państwami członkowskimi UE.

Uzasadnienie

Uczestnictwo to umożliwia WCB włączenie do swojej działalności wielu partnerów, w 
szczególności z krajów przystępujących do UE.

Poprawka 8
Załącznik, rozdział 3.1.1 „Pomiary, składowanie oraz usuwanie wypalonego paliwa 

jądrowego” akapit -1(nowy)

Wobec rosnącej nadal powszechnie liczby 
bloków elektrowni jądrowych kwestia 
utylizacji odpadów i wpływ na środowisko 
nabierają coraz większego znaczenia.
Również Unia potrzebuje nadrobienia 
zaległości i musi udzielić w tej dziedzinie 
szybkiej i trwałej odpowiedzi na pytania, 
na które do tej pory nie odpowiedziano.

Uzasadnienie

Kwestia utylizacji odpadów i wpływu na środowisko pojawia się niezależnie od stanowiska w 
sprawie pokojowego wykorzystania energii atomowej i w obliczu dużej liczby bloków 
elektrowni jądrowych powszechnie wymaga szybkiego rozwiązania, do którego WCB 
koniecznie powinno się przyczynić.

Poprawka 9
Załącznik, rozdział 3.1.7 „Zarządzanie wiedzą, kształcenie zawodowe i edukacja”

Dla nowych generacji naukowców i 
techników jądrowych ważne jest 
utrzymanie i pogłębienie wiedzy o 
badaniach jądrowych poprzez 
eksperymenty, wyniki, interpretacje i 
umiejętności pozyskane w przeszłości.
Odnosi się to w szczególności do tych 
dziedzin, w których trzy dekady 
doświadczenia w analizie pracy i 
bezpieczeństwa reaktorów znalazły odbicie 
w złożonych narzędziach analitycznych, 
takich jak modele i kody komputerowe.
WCB przyczyni się do szybkiego 

Dla nowych generacji naukowców i 
techników jądrowych ważne jest 
utrzymanie i pogłębienie wiedzy o 
badaniach jądrowych poprzez 
eksperymenty, wyniki, interpretacje i 
umiejętności pozyskane w przeszłości.
Odnosi się to w szczególności do tych 
dziedzin, w których trzy dekady 
doświadczenia w analizie pracy i 
bezpieczeństwa reaktorów znalazły odbicie 
w złożonych narzędziach analitycznych, 
takich jak modele i kody komputerowe. W 
obliczu zagrożenia utratą wiedzy i braków 
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udostępnienia tej wiedzy, jej właściwego 
usystematyzowania i udokumentowania 
oraz do wspierania działań w ramach 
szkolnictwa wyższego w Europie.

w naborze młodych kadr w dziedzinie 
techniki jądrowej WCB mogłoby stać się 
europejskim ośrodkiem 
rozpowszechniania informacji, kształcenia 
i doskonalenia zawodowego. WCB 
zrealizuje program utrzymania wiedzy, 
który zagwarantuje jej właściwe 
usystematyzowanie i udokumentowanie; w 
dalszej perspektywie WCB zrealizuje 
program wsparcia dla młodych kadr, 
który powinien wykazać, w jaki sposób 
można pozyskać i wykształcić młodą kadrę 
badawczą w dziedzinie energii jądrowej;
przy tym WCB przyczyni się do wspierania 
działań w ramach szkolnictwa wyższego w 
Europie.

Uzasadnienie

Należy pilnie nasilić wsparcie dla młodych naukowców w dziedzinie badań jądrowych, 
ponieważ sama liczba istniejących elektrowni jądrowych wywołuje na przyszłość poważne 
pytania, które wymagają dalszych wysiłków badawczych. Unia Europejska nie może 
pozwolić, aby przekaz wiedzy na przyszłe pokolenia badaczy został przerwany.

Poprawka 10
Załącznik, rozdział 3.2.3 „Bezpieczna eksploatacja zaawansowanych systemów energii 

jądrowej”, akapit drugi

Dla WCB zasadnicze znaczenie ma 
pełnienie istotnej roli-bezpośrednio i 
poprzez koordynację europejskiego 
wkładu-w tej światowej inicjatywie, w 
którą zaangażowane są najważniejsze 
organizacje badawcze. Obejmuje to w 
pierwszym rzędzie aspekty bezpieczeństwa 
i środków zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego w innowacyjnych cyklach 
paliwa jądrowego, a w szczególności 
klasyfikację, badanie i analizę nowych 
paliw. Podjęte zostaną również kwestie 
rozwijania celów w zakresie 
bezpieczeństwa i jakości, wymagań 
bezpieczeństwa oraz zaawansowanej 
metodologii oceny reaktorów. Informacje 
te będą systematycznie przekazywane 
zainteresowanym władzom Państw 

Dla WCB zasadnicze znaczenie ma 
pełnienie istotnej roli-bezpośrednio i 
poprzez koordynację europejskiego 
wkładu-w tej światowej inicjatywie, w 
którą zaangażowane są najważniejsze 
organizacje badawcze. W przyszłości WCB 
przypadnie decydująca rola w koordynacji 
i integracji wkładu europejskiego.
Obejmuje to w pierwszym rzędzie aspekty 
bezpieczeństwa i środków zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego w 
innowacyjnych cyklach paliwa jądrowego, 
a w szczególności klasyfikację, badanie i 
analizę nowych paliw. Podjęte zostaną
również kwestie rozwijania celów w 
zakresie bezpieczeństwa i jakości, 
wymagań bezpieczeństwa oraz 
zaawansowanej metodologii oceny 
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Członkowskich oraz służbom Komisji, 
zwłaszcza w drodze regularnych spotkań 
koordynacyjnych.

reaktorów. Informacje te będą 
systematycznie przekazywane 
zainteresowanym władzom Państw 
Członkowskich oraz służbom Komisji, 
zwłaszcza w drodze regularnych spotkań 
koordynacyjnych.

Uzasadnienie

WCB powinno przyczynić się w przyszłości do lepszej integracji i koordynacji wkładów 
państw członkowskich w działaniach badawczych w dziedzinie generacji IV.

Poprawka 11
Załącznik, rozdział 3.3.1 „Środki zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego”, akapit pierwszy a 

(nowy)

W ostatnich czasach sytuacja 
międzynarodowa w dziedzinie 
rozprzestrzeniania broni jądrowej lub 
przynajmniej działań poszczególnych 
państw w tym kierunku niestety się 
zmieniła. Obok innych kwestii 
bezpieczeństwa wymiar 
nierozprzestrzeniania znów nabiera 
znaczenia. Na tym tle konieczne jest 
zachowanie w WCB koniecznych 
zdolności w tej dziedzinie na rzecz 
bezpieczeństwa obywatelek i obywateli 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Nierozprzestrzenianie broni atomowej staje się niestety coraz bardziej aktualne. Dlatego leży 
w nadzwyczajnym interesie UE, aby za pośrednictwem WCB zachowano i stale aktualizowano 
konieczne techniczne zdolności w zakresie oceny tego zagrożenia i sprostania mu.
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UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo techniki jądrowej: W obliczu powszechnie rosnącej liczby bloków elektrowni 
jądrowych bezpieczeństwo techniki jądrowej już obecnie staje się problemem przyszłości, 
który prawdopodobnie jeszcze nabierze znaczenia na gruncie rozpatrywania kwestii ochrony 
klimatu. Niezależnie od faktu, że niektóre państwa członkowskie na mocy swej suwerenności 
nie chcą eksploatować na swym terytorium elektrowni jądrowych, należy stwierdzić, że inne 
państwa członkowskie o tych samych prawach przyjmują inną orientację i z różnych 
względów pokojowo wykorzystywana energia jądrowa w perspektywie średnioterminowej 
będzie stanowiła niezaprzeczalny czynnik zrównoważonego zróżnicowania energii. W 
związku z tym w przyszłości należy w większym stopniu zająć się kwestią utylizacji odpadów 
i wpływu na środowisko, ponieważ również w Unii Europejskiej istnieją tu duże zaległości do 
nadrobienia. WCB przypadnie w tym procesie decydująca rola moderatora. 

Obecnie prowadzi się powszechnie badania nad tzw. reaktorami generacji IV. Niezależnie od 
tego, czy w przyszłości reaktory te zostaną uruchomione w niektórych państwach 
członkowskich, Unia Europejska musi koniecznie uplasować się na czele tych wysiłków 
badawczych i towarzyszyć dalszemu rozwojowi. Jeżeli Unia Europejska chce 
współdecydować w dyskusjach o bezpieczeństwie i zastosowaniu tych reaktorów, to będzie to 
możliwe jedynie w przypadku zachowania przez samą Unię Europejską koniecznych 
zdolności. WCB będzie musiało podjąć starania o osiągnięcie w przyszłości lepszej integracji 
i koordynacji wkładów państw członkowskich w istniejące działania badawcze w dziedzinie 
generacji IV.

Kontrola bezpieczeństwa: WCB od lat skutecznie pracuje w dziedzinie bezpieczeństwa 
nuklearnego i już kilkakrotnie w przeszłości służył swą kompetencją Urzędowi Kontroli 
Bezpieczeństwa EURATOMU. Również w tej dziedzinie UE musi nadal zachowywać 
odpowiednie zdolności. Przede wszystkim na tle ostatnich wydarzeń międzynarodowych 
zagadnienie nierozprzestrzeniania broni atomowej staje się coraz bardziej aktualne. Ze 
względu na politykę bezpieczeństwa kontrola i bezpieczeństwo paliw jądrowych będą 
odgrywały w przyszłości istotną rolę. Unia Europejska nie może tu pozostawać na marginesie 
i musi uczestniczyć w międzynarodowej dyskusji w nauce oraz towarzyszyć od strony 
naukowej w dalszym politycznym rozwoju wypadków. Jednocześnie w związku z 
rozszerzeniem Unii Europejskiej i wynikającymi stąd kwestiami dla nowych i starych państw 
członkowskich pojawiają się pola dla działań WCB, w których ma ono do wniesienia istotny 
wkład dzięki nabytej kompetencji.

Zachowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy W przeszłości Unia Europejska 
mogła w dziedzinie energii nuklearnej skorzystać z dużych kompetencji europejskiego 
środowiska naukowego. Na tym polu szczególnie WCB zyskało międzynarodową renomę i 
jak dotychczas osiągało doskonałe wyniki. Ta kompetencja musi zostać zachowana dla 
przyszłych pokoleń badaczy. W obliczu grożącej utraty wiedzy i braku młodych kadr w 
dziedzinie techniki jądrowej WCB mogłoby stać się europejskim ośrodkiem 
rozpowszechniania informacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jednocześnie 
istotne jest, aby WCB nadal systematycznie starało się o nasilenie stosunków ze szkołami 
wyższymi i instytutami badawczymi państw członkowskich oraz również w tej dziedzinie 
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promowało europejski obszar naukowy. 

Jakość naukowa i uczestnictwo w działaniach pośrednich: WCB jako organizacja w 
pierwszym rzędzie zobowiązana wobec swoich zleceniodawców, ale jednocześnie dążąca do 
jakości naukowej i niezależności, musi zawsze podejmować starania o znalezienie złotego 
środka między wymogami tych sposobów działania. WCB koniecznie powinno w przyszłości 
mieć również możliwość uczestnictwa w przetargach w dziedzinie środków pośrednich. W 
tym zakresie wskazane byłoby zdwojenie dotychczasowych starań. W dalszej perspektywie 
powinna być również dopuszczalna dodatkowa praca dla stron trzecich oraz wykorzystanie 
własności intelektualnej. Zapewnia to automatyczną kontrolę jakości i w dalszej perspektywie 
wysoką jakość i wydajność w WCB.

Agencja wykonawcza: Sprawozdawca podkreśla twierdzenie, że do wdrożenia powierzonych 
WCB środków nie ma potrzeby zewnętrznej koordynacji przez inną agencję wykonawczą. 
Zarządzanie własną pracą mieści się we właściwym zakresie zadań WCB i z uwagi na 
elastyczną i wydajną strukturę organizacyjną tam powinno pozostać. Ewentualne konflikty 
interesów można rozwiązywać w drodze tzw. „Chinese walls” [murów chińskich], jak ma to 
miejsce np. w bankowości inwestycyjnej. Z tego względu sprawozdawca z wyraźnym 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja poddała pod rozwagę jedynie kwestię powołania 
agencji wykonawczej ds. realizacji programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany 
za pomocą środków pośrednich. W dziedzinie środków bezpośrednich dla zapewnienia 
wydajności i przejrzystości potrzebna jest nadal niewielka organizacja, a nie dodatkowa 
agencja.


