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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 rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na 
rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając tekst Rady (9037/2006),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0630)1,

– uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0153/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach tekst Rady,

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 tekstu przedłożonego do konsultacji;

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

Tekst proponowany przez Radę Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9

(9) Oznacza to, że udzielanie pomocy 
danej instalacji jądrowej ma na celu 
osiągnięcie jak największych korzyści, 

(9) Oznacza to, że udzielanie pomocy 
danej instalacji jądrowej ma na celu 
osiągnięcie jak największych korzyści, 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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jednakże przy poszanowaniu zasady, że 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
instalacji powinien ponosić jej operator 
oraz państwo sprawujące jurysdykcję nad 
instalacją.

jednakże przy poszanowaniu zasady, że 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
instalacji powinien ponosić jej operator 
oraz państwo sprawujące jurysdykcję nad 
instalacją. Należy dać pierwszeństwo 
instalacjom jądrowym i działaniom 
mogącym mieć znaczący wpływ na 
państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Sens niniejszej poprawki jest oczywisty.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) W niniejszym rozporządzeniu na 
cały okres obowiązywania instrumentu
powinna zostać przewidziana finansowa 
kwota referencyjna w znaczeniu pkt 38 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami 
zawartego 17 maja 2006 r. miedzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją, jednakże pozostając bez wpływu 
na uprawnienia dwóch działów władzy 
budżetowej określonych w traktacie.

Uzasadnienie

Należy wpisać do tekstu odniesienie do porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1 litera a) tiret drugie

- programy pomocy na miejscu oraz 
zewnętrzne,

- programy pomocy na miejscu oraz 
zewnętrzne w celu poprawy 
bezpieczeństwa eksploatacji i konserwacji 
istniejących instalacji jądrowych, 

Uzasadnienie

Nie należy przeznaczać środków na instalacje planowane lub w trakcie budowy.
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Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1 litera a) tiret trzecie

- poprawę aspektów bezpieczeństwa w 
zakresie projektowania, eksploatacji i 
konserwacji istniejących elektrowni 
jądrowych lub innych istniejących 
instalacji jądrowych, tak by
możliwe było osiągnięcie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa,

- poprawę aspektów bezpieczeństwa w 
zakresie projektowania, eksploatacji i 
konserwacji istniejących i działających 
elektrowni jądrowych,

Uzasadnienie

Nie należy przeznaczać środków na instalacje planowane lub w trakcie budowy.

Poprawka 5
Artykuł 8 ustęp 1 tiret szóste

- programów redukcji zadłużenia; - programów redukcji zadłużenia, w 
wyjątkowych wypadkach i w następstwie 
uzgodnionych międzynarodowych 
programów umarzania długów,  

Uzasadnienie

Umarzanie długów powinno mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 6
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Finansowanie wspólnotowe w zasadzie 
nie powinno być wykorzystywane na 
opłacanie podatków, ceł lub innych 
obciążeń podatkowych w krajach z niego 
korzystających.

Uzasadnienie

Finansowanie opłat przynoszących korzyść władzom administracyjnym krajów otrzymujących 
pomoc powinno być wykluczone, dopuszczalne jedynie w wyjątkowych wypadkach. 

Poprawka 7
Artykuł 20 a (nowy)
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Artykuł 20a
Wysokość kwoty referencyjnej

Wysokość kwoty referencyjnej na 
implementację niniejszego rozporządzenia 
w okresie 2007-2013 wynosi 464 mln 
euro.
Kwotę rocznej sumy środków określają 
obydwie władze budżetowe w granicach 
perspektywy finansowej.

Uzasadnienie

Należy wpisać do tekstu odniesienie do kwoty rocznej sumy środków w ramach nowego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego. 
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UZASADNIENIE

We wniosku Komisji w sprawie nowych ram finansowych na lata 2007-2013 znalazło się 
nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia instrumentu na rzecz stabilności. Jego celem 
jest również pokrycie kosztów pomocy i współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
Wspólnoty i państw trzecich.  

Podstawę prawną rozporządzenia w sprawie instrumentu stabilności stanowił początkowo art. 
308 TWE. Jednak bardziej stosowną podstawa prawną okazały się art. 179 i 181a Traktatu. 
Niemniej, wspomniane artykuły nie były kompatybilne z art. 203 Traktatu Euratom będącego 
konieczną podstawą prawną współpracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. 

Z tego względu wniosek w sprawie instrumentu stabilności został wzmocniony przepisami 
uzupełniającymi ustanawiającymi instrument na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. Jego 
podstawę prawną stanowi wyłącznie art. 203 Traktatu Euratom. 

Komisja musi zapewnić spójność wszystkich przyjętych środków były z ogólną strategią 
polityczną Wspólnoty Europejskiej odnoszącą się do krajów partnerskich, w szczególności w 
związku z jej celami polityki rozwoju i polityki gospodarczej oraz programami przyjętymi 
zgodnie z w/w art. 179 i 181 TWE.   

Rozporządzenie w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa jądrowego stanowi 
uzupełnienie wszelkiego typu pomocy dostarczanej przez Unię Europejską w ramach 
instrumentu pomocy humanitarnej, instrumentu przedakcesyjnego, instrumentu na rzecz 
sąsiedztwa i partnerstwa, instrumentu na rzecz finansowania współpracy na rzecz rozwoju i 
współpracy gospodarczej oraz instrumentu na rzecz stabilności. 

Implementacja pomocy wspólnotowej powinna opierać się na wieloletnich planach 
strategicznych i programach orientacyjnych. 

To rozporządzenie zastępuje istniejące rozporządzenie Rady dotyczące dostarczania pomocy 
dla krajów partnerskich w Europie Wschodniej i w Azji Środkowej oraz decyzje Rady w 
sprawie finansowania Funduszu Osłony Czarnobyla. Stanowi ono kontynuację dawniejszych 
programów, a nie ma na celu zasadniczych zmian ustanowionych praktyk współpracy na 
rzecz bezpieczeństwa jądrowego.  

Od momentu jego zapoczątkowania w roku 1991, prawie 1 200 mln euro całego finansowania 
w ramach programów TACIS skierowano na programy bezpieczeństwa jądrowego, 
równolegle do Programu Bezpieczeństwa Jądrowego, w tym największą część środków 
pomocowych w wysokości 470 mln euro została przeznaczona na Czarnobyl i projekty z nim 
związane. Ponadto w ramach TACIS przeznaczono 250 mln na ośrodki naukowo-techniczne 
w Rosji i na Ukrainie, aby ułatwić byłym naukowcom i inżynierom pracującym na rzecz 
produkcji broni masowego rażenia przekwalifikowanie się i pracę w zawodach 
„pokojowych”. 
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Unia Europejska wspierała swoich partnerów zgodnie z ogólnymi zaleceniami 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Ta agencja odgrywa pierwszorzędną 
rolę w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń, w 
szczególności poprzez tworzenie przez nią serii standardów bezpieczeństwa oraz oceny 
wykonanych radzieckich reaktorów pierwszej generacji, które zaowocowały powstaniem 
dwóch ksiąg dot. kwestii bezpieczeństwa. Wnioski z niniejszych opracowań stały się 
podstawą do rozwoju i implementacji zmian w zakresie bezpieczeństwa jądrowego 
przewidzianych w programie bezpieczeństwa jądrowego TACIS. Przyjęcie konwencji o 
bezpieczeństwie jądrowym w Wiedniu w 1994 r. stanowi kolejny kamień milowy na drodze 
do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa globalnego, wraz ze wspólną konwencją 
bezpieczeństwa MAEA w sprawie bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i w sprawie bezpieczeństwa w postępowaniu z opadami promieniotwórczymi.

Ciężko zmierzyć poprawę bezpieczeństwa jądrowego. UE nadal musi stawiać czoło możliwie
dużej liczbie kwestii bezpieczeństwa w krajach trzecich. Kraje WNP poradziły sobie z 
kwestiami bezpieczeństwa związanymi z niewydajnością systemu planowania i eksploatacji 
wskazaną w księgach MAEA dotyczących kwestii bezpieczeństwa, jak również obawami 
związanymi z przygotowaniem na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, ustanowiły 
posiadające dużą niezależność organy kontroli bezpieczeństwa. Ponadto widoczna jest 
poprawa kultury bezpieczeństwa operatorów i organów kontrolnych. 

Sformułowanie 5. pkt uzasadnienia rozporządzenia w sprawie instrumentu współpracy 
bezpieczeństwa jądrowego sporządzonego przez Komisję brzmi: “Istnieje szczególna 
potrzeba ponawianych przez Wspólnotę wysiłków we wspieraniu i propagowaniu 
bezpieczeństwa jądrowego oraz stosowaniu skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych 
w państwach trzecich, opierając się na dotychczasowych wzajemnych konsultacjach między 
Komisją a wykonawcami oraz na podstawie doświadczeń nabytych w ramach programów 
Tacis i Phare, włączając w to prace odpowiednich grup eksperckich, zwłaszcza w kwestii 
odpowiedzialności cywilno-prawnej w zakresie zagadnień jądrowych, oraz własnych działań 
Wspólnoty w dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii Europejskiej.”

Sprawozdawca popiera pomysł kontynuowania dawnych programów UE w nowych ramach 
instrumentalnych w duchu rozporządzenia Rady z 18.06.1992 r. w sprawie problemów 
technologicznych i bezpieczeństwa jądrowego. Potrzebna jest ścisła współpraca z MAEA. 

Najważniejsza poprawka zaproponowana przez sprawozdawcę dotyczy art. 2. Należy 
zapewnić pomoc finansową na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa jądrowego jedynie w 
odniesieniu do istniejących instalacji jądrowych, a nie przyznawanie pomocy nowym 
instalacjom planowanym lub w trakcie budowy. 

W dalszym ciągu oczekuje się od Komisji dołączenia do jej wniosku legislacyjnego 
oświadczenia finansowego w sprawie środków przeznaczonych z funduszy UE na współpracę 
na rzecz bezpieczeństwa jądrowego. 


	622819pl.doc

