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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dyrektywie, której dotyczy wniosek, ustanawia się ramowe przepisy prawne UE w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
Wprowadza się za jej pomocą zmiany we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy Rady 
(Euratom) w sprawie bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi1.

Wszystkie państwa członkowskie mają do czynienia z odpadami promieniotwórczymi. Zatem 
bez względu na przyszłe zastosowania w zakresie energii jądrowej oraz niezwiązane 
z energią, niezbędne jest wdrożenie składowania jako etapu końcowego postępowania 
z wytworzonymi już i przyszłymi odpadami promieniotwórczymi w celu zapewnienia 
długofalowego bezpieczeństwa.

W Unii Europejskiej powstaje rocznie łącznie około 40 000 m³ odpadów 
promieniotwórczych. Około 80% stanowią krótkożyciowe LILW, około 5% z nich to 
długożyciowe LILW, natomiast niecałe 10% to odpady wysokoaktywne, które zawierają 
zarówno zwitryfikowane odpady pochodzące z przerobu, jak i wypalone paliwo uznane za 
odpady.

Streszczenie wniosku Komisji
W zależności od właściwości odpadów wymagane są szczególne rozwiązania w celu ochrony 
ludności i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. 
Podstawową zasadą postępowania z odpadami promieniotwórczymi jest ich szczelne 
zabezpieczenie i odizolowanie od ludności i biosfery, dopóki odpady stanowią zagrożenie 
radiologiczne.  W dłuższym okresie czasu ochronę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami 
zagwarantować może jedynie składowanie, gdyż metoda ta pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa biernego. W przypadku odpadów wysokoaktywynych (HLW) środowiska 
naukowe i techniczne na całym świecie zgadzają się co do tego, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi najbezpieczniejsze i najbardziej zrównoważone 
rozwiązanie.

Mimo tego w żadnym państwie członkowskim nie istnieją obecnie obiekty przeznaczone do 
ostatecznego składowania wysokoaktywnych i długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych powstałych w wyniku wykorzystywania energii jądrowej. W ciągu 
ponad pięćdziesięciu lat istnienia przemysłu jądrowego nie powstał ani jeden obiekt 
przeznaczony do ostatecznego składowania i obecnie odpady promieniotwórcze przechowuje 
się w obiektach przeznaczonych do tymczasowego magazynowania.

                                               
1 Pierwotny wniosek Komisji z 2003 r. (COM (2003)0032) i wersja zmieniona z 2004 r. (COM (2004)0526).
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Ostateczna odpowiedzialność za postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi spoczywa na państwach członkowskich. Ponadto zgodnie z przyjętą 
zasadą etyczną społeczeństwo powinno zapobiegać nadmiernemu obciążaniu przyszłych 
pokoleń, co nakłada na obecne pokolenie, korzystające dotychczas z energii elektrycznej 
wytwarzanej w elektrowniach jądrowych lub leczenia z użyciem substancji 
promieniotwórczych, obowiązek odpowiedniego postępowania ze wszystkimi istniejącymi 
odpadami.

Mimo wspomnianych przesłanek większość krajów nie podjęła jak dotąd istotnych decyzji 
w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
Bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 
na wszystkich etapach – od ich wytworzenia aż do składowania – wymaga krajowych 
przepisów ramowych zapewniających zaangażowanie polityczne, wyraźny podział 
obowiązków oraz w razie potrzeby dostęp do odpowiedniej wiedzy naukowej oraz zasobów 
technicznych i finansowych. Biorąc pod uwagę bardzo delikatną naturę tego zagadnienia, 
należy także zapewnić, że społeczeństwo będzie informowane i będzie mogło uczestniczyć 
w procesach decyzyjnych. 

Ogólnym celem niniejszego wniosku jest zatem ustanowienie ramowych przepisów prawnych 
UE w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, stanowiącego nieodłączny element bezpiecznego wykorzystania energii 
jądrowej do produkcji energii elektrycznej oraz zastosowań promieniowania jonizującego 
w medycynie, przemyśle, rolnictwie, badaniach naukowych i edukacji.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca pozytywnie ocenia projekt wniosku w sprawie dyrektywy Rady, ponieważ 
pomoże on wszystkim państwom członkowskim w podjęciu decyzji politycznych 
niezbędnych do opracowania i wdrożenia programów krajowych dotyczących 
w szczególności odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z wysokoaktywnymi 
odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie, by dyrektywa, której dotyczy 
wniosek, była zgodna z obowiązującym ustawodawstwem europejskim. Pod uwagę należy 
wziąć również obecną praktykę przemysłową i wspólne stanowisko uzgodnione przez 
ekspertów międzynarodowych.

Wniosek w sprawie dyrektywy, który ma na celu zagwarantowanie zrównoważonego 
wykorzystywania energii jądrowej, nie powinien wykluczać możliwości wykorzystywania 
w przyszłości materiału promieniotwórczego w perspektywie długoterminowej i nie powinien 
prowadzić do zmian w klasyfikacji polegających na uznawaniu materiału, który może być 
ponownie wykorzystany, za odpady promieniotwórcze.

Bardzo szeroki krąg ekspertów technicznych jest zgodny, że składowanie w warstwach 
geologicznych stanowi najodpowiedniejszy sposób długoterminowego postępowania
z najbardziej niebezpiecznymi rodzajami odpadów promieniotwórczych w stanie stałym 
i zestalonym. Potrzebne będą jednak lata badań naukowych, by opracować i utworzyć te 
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składowiska. Z tego względu należy kontynuować i wspierać finansowo badania naukowe 
i rozwój technologiczny.

Należy zbadać poszczególne międzypaństwowe umowy dotyczące eksportu odpadów 
promieniotwórczych i nie należy zakazywać ich zawierania.  W rzeczywistości jest kilka 
szczególnych przypadków, w których państwa członkowskie wysyłają/wysłały wypalone 
paliwo jądrowe do przetworzenia w kraju spoza UE, a część powstałych w tym procesie 
odpadów resztkowych pozostaje tym kraju. I analogicznie należy zezwolić państwom 
członkowskim prowadzącym działania związane z przetwarzaniem wypalonego paliwa 
jądrowego na wysyłanie odpadów resztkowych do kraju, w którym wypalone paliwo jądrowe 
zostało wytworzone.

Kwestią analiz bezpieczeństwa nie należy zajmować się w niniejszym projekcie wniosku 
w sprawie dyrektywy Rady, chyba że odnosi się on wyłącznie do analiz bezpieczeństwa 
dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych.

Sprawozdawca jest przekonany, że bez względu na to, jaką konkretną politykę realizują 
państwa członkowskie, składowanie odpadów promieniotwórczych jest rzeczywistym 
problemem, który wymaga rozwiązania.  Dyskusja nad zaproponowaną dyrektywą powinna 
mieć nadal charakter techniczny i nie powinna przerodzić się w polityczne pole bitwy 
o przyszłość samej energii jądrowej.
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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Konwencja z Aarhus z dnia 25 
czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska przyznaje społeczeństwu 
prawa oraz nakłada na strony i władze 
publiczne obowiązki związane z dostępem 
do informacji i udziałem społeczeństwa 
oraz dostępem do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska, 
w tym również w odniesieniu do 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
decyzję o składowaniu go jako odpadu.
Bez względu na wybór opcji należy 

(25) Wypalone paliwo jądrowe oraz 
odpady promieniotwórcze powstają także 
w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych oraz w wyniku ich likwidacji.
Każde państwo członkowskie może 
określić własną politykę w zakresie cyklu 
paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
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rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 
oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

decyzję o składowaniu go jako odpadu.
Bez względu na wybór opcji należy 
rozważyć docelowe przechowywanie lub
składowanie wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego uznanego za odpady.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wypalone paliwo jądrowe 
przechowywane w nieckach stanowi 
dodatkowe potencjalne źródło 
promieniotwórczości w środowisku, 
zwłaszcza gdy niecki służące do jego 
chłodzenia pozbawione są osłony, jak 
ostatnio w przypadku elektrowni 
w Fukuszimie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Zagrożenie związane ze 
składowaniem odpadów 
promieniotwórczych stało się oczywiste 
w kontekście wypadku w elektrowni 
w Fukuszimie. Podobne wypadki mogą się 
wydarzyć na terenie istniejących lub 
budowanych obiektów jądrowych na 
obszarze Unii oraz krajów sąsiadujących 
z UE, w których występuje znaczne 
zagrożenie trzęsieniem ziemi i tsunami, 
np. w mieście Akkuyu (Turcja). Unia 
powinna przedsięwziąć wszelkie stosowne 
środki mające na celu zapobieganie 
składowaniu odpadów 



PE460.611v03-00 8/30 AD\864299PL.doc

PL

promieniotwórczych na takich obszarach.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Typowa koncepcja składowania 
w przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań uznaje się powszechnie na poziomie 
technicznym, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi
najbezpieczniejszą i najbardziej 
zrównoważoną opcję w odniesieniu do 
etapu końcowego postępowania 
z odpadami wysokoaktywnymi oraz 
wypalonym paliwem jądrowym uznanym 
za odpady. W związku z tym należy dążyć 
do stworzenia warunków dla wdrożenia 
składowania.

(29) Typowa koncepcja składowania 
w przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań uznaje się powszechnie na poziomie 
technicznym, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych może stanowić
najbezpieczniejszą i najbardziej 
zrównoważoną opcję w odniesieniu do 
etapu końcowego postępowania 
z odpadami wysokoaktywnymi oraz 
wypalonym paliwem jądrowym uznanym 
za odpady. Można przejść do wdrożenia, 
jeżeli rozwiązane zostaną pozostałe 
kwestie dotyczące bezpieczeństwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi, polityka 
taka powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi, polityka 
taka powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
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i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać 
w związku z likwidacją istniejących 
obiektów jądrowych.

i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać 
w związku z likwidacją istniejących 
obiektów jądrowych. Państwa 
członkowskie powinny zatem wprowadzić 
taką politykę dotyczącą likwidacji, która 
zapewniałaby demontaż obiektów 
w najbezpieczniejszy sposób i jak 
najszybciej po ich zamknięciu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Mając na względzie odpowiedzialne 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, każde państwo 
członkowskie powinno ustanowić krajowe 
ramy zapewniające zobowiązania 
polityczne oraz etapowy proces 
podejmowania decyzji, wdrożony za 
pośrednictwem odpowiedniego 
prawodawstwa, regulacji i organizacji, 
wraz z wyraźnym podziałem obowiązków.

(31) Mając na względzie odpowiedzialne 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, każde państwo 
członkowskie powinno ustanowić krajowe 
ramy gwarantujące zobowiązania 
polityczne oraz etapowy proces 
podejmowania decyzji, z uwzględnieniem 
konwencji z Aarhus, wdrożony za 
pośrednictwem odpowiedniego 
prawodawstwa, regulacji i organizacji, 
wraz z wyraźnym podziałem obowiązków.

Uzasadnienie
Unia Europejska, jako strona Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych 
w tej umowie międzynarodowej. Została ona wdrożona dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa 
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy ustanowić krajowy program (33) Należy ustanowić krajowy program 
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w celu zapewnienia transpozycji decyzji 
politycznych do jasno określonych 
przepisów dotyczących terminowego 
wdrożenia wszystkich etapów 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami promieniotwórczymi 
– od ich wytworzenia aż do składowania.
Powinien on uwzględniać wszelkie 
działania związane z użytkowaniem, 
przetwarzaniem wstępnym, 
przetwarzaniem, kondycjonowaniem, 
przechowywaniem i składowaniem 
odpadów promieniotwórczych. Krajowy 
program może być dokumentem 
referencyjnym lub zbiorem dokumentów.

w celu zapewnienia transpozycji decyzji 
politycznych do jasno określonych 
przepisów dotyczących terminowego 
wdrożenia wszystkich etapów 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami promieniotwórczymi 
– od ich wytworzenia aż do składowania.
Powinien on uwzględniać wszelkie 
działania związane z użytkowaniem, 
przetwarzaniem wstępnym, 
przetwarzaniem, kondycjonowaniem, 
przechowywaniem i składowaniem 
odpadów promieniotwórczych 
i wypalonego paliwa oraz powinien być 
zgodny z zasadami określonymi 
w konwencji z Aarhus. Krajowy program 
może być dokumentem referencyjnym lub 
zbiorem dokumentów.

Uzasadnienie
Unia Europejska, jako strona Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych 
w tej umowie międzynarodowej. Została ona wdrożona dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa 
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Pracownicy zatrudnieni na 
dowolnym etapie procesu postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi muszą 
być chronieni i ubezpieczeni bez względu 
na wykonywane czynności lub zajmowaną 
pozycję. W ramach wszystkich 
instrumentów dotyczących postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi należy 
brać pod uwagę długofalowe skutki dla 
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zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
pracowników narażonych na ryzyko. 
Nieprzestrzeganie prawa w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa powinno 
skutkować natychmiastowymi i surowymi 
sankcjami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Przy postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi istotna jest 
przejrzystość. Należy ją zapewnić poprzez 
wprowadzenie wymogu skutecznego 
informowania społeczeństwa oraz 
zapewnienie wszystkim właściwym
zainteresowanym stronom możliwości 
uczestniczenia w procesach decyzyjnych.

(35) Przy postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi należy przestrzegać 
postanowień konwencji z Aarhus. Wiąże 
się to z zapewnieniem obywatelom 
i wszystkim zainteresowanym stronom
dostępu do wszystkich informacji 
dotyczących składowania oraz 
z zagwarantowaniem udziału obywateli 
i wszystkich zainteresowanych stron we 
wczesnej fazie procesów decyzyjnych. W 
przypadku odmowy udzielenia dostępu do 
informacji dotyczących decyzji 
podejmowanych z udziałem 
społeczeństwa, a także ogólnie 
w przypadku naruszenia prawa w zakresie 
ochrony środowiska, każdej osobie 
fizycznej lub prawnej powinno 
przysługiwać prawo do wniesienia skargi 
i odwołania.
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Uzasadnienie
Unia Europejska, jako strona Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r., zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych 
w tej umowie międzynarodowej. Została ona wdrożona dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa 
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym składowisk 
odpadów, stanowi potencjalnie korzystną 
opcję w przypadku, gdy opiera się na 
porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym składowisk 
odpadów, stanowi potencjalnie korzystną
i opłacalną opcję, w przypadku gdy opiera 
się na porozumieniu pomiędzy 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Utrzymywanie i dalsze rozwijanie 
kompetencji i umiejętności w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, będące 
podstawowym elementem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 
powinno być oparte na połączeniu nauki za 
pośrednictwem doświadczenia 
operacyjnego, badań naukowych i rozwoju 
technologicznego, jak również współpracy 
technicznej wszystkich podmiotów.

(41) Utrzymywanie i dalsze rozwijanie 
kompetencji i umiejętności w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, będące 
podstawowym elementem zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
i środowiska, bezpieczeństwa
i przejrzystości, powinno być oparte na 
połączeniu nauki za pośrednictwem
doświadczenia operacyjnego, badań 
naukowych i rozwoju technologicznego, 
jak również współpracy technicznej 
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wszystkich podmiotów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zapewnia ona wprowadzenie przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych gwarantujących
wysoki poziom bezpieczeństwa przy 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

2. Zapewnia ona wprowadzenie przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych gwarantujących
najwyższy poziom bezpieczeństwa przy 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich etapów postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
w przypadku, gdy wypalone paliwo 
jądrowe powstaje w wyniku eksploatacji 
cywilnych reaktorów jądrowych lub jest 
objęte postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

a) wszystkich etapów postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym, łącznie 
z transportem, w przypadku gdy wypalone 
paliwo jądrowe powstaje w wyniku 
eksploatacji cywilnych reaktorów 
jądrowych lub jest objęte postępowaniem 
w ramach działań cywilnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi – od ich 

b) wszystkich etapów postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi – od ich 



PE460.611v03-00 14/30 AD\864299PL.doc

PL

wytworzenia aż do składowania –
w przypadku, gdy odpady 
promieniotwórcze powstają w wyniku 
działań cywilnych lub są objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

wytworzenia aż do docelowego 
przechowywania lub składowania, łącznie 
z transportem.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi” oznacza wszelkie 
działania, które są związane 
z użytkowaniem, przetwarzaniem 
wstępnym, przetwarzaniem, 
kondycjonowaniem, przechowywaniem lub 
składowaniem odpadów 
promieniotwórczych, z pominięciem 
transportu poza terenem obiektu;

7) „postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi” oznacza wszelkie 
działania, które są związane 
z użytkowaniem, przetwarzaniem 
wstępnym, przetwarzaniem, 
kondycjonowaniem, przechowywaniem lub 
składowaniem odpadów 
promieniotwórczych, w tym
z monitorowaniem tych operacji, 
a następnie utrzymaniem miejsc 
tymczasowego lub docelowego 
składowania odpadów 
promieniotwórczych, łącznie 
z transportem poza terenem obiektu;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym” oznacza wszelkie działania, 
które są związane z użytkowaniem, 
przechowywaniem, przerobem lub 
składowaniem wypalonego paliwa 
jądrowego, z pominięciem transportu poza 
terenem obiektu;

11) „postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym” oznacza wszelkie działania, 
które są związane z użytkowaniem, 
przechowywaniem, w tym w tymczasowych 
nieckach składowych, przerobem lub 
składowaniem wypalonego paliwa 
jądrowego, łącznie z transportem poza 
terenem obiektu;
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „przechowywanie” oznacza 
przetrzymywanie wypalonego paliwa 
jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie z zamiarem ponownego ich 
wydobycia.

13) „przechowywanie” oznacza 
przetrzymywanie wypalonego paliwa 
jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie z rzeczywistą możliwością
ponownego ich wydobycia w dłuższej 
perspektywie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
najniższym możliwym poziomie, zarówno 
pod względem aktywności, jak i ilości, 
przy użyciu odpowiednich środków 
projektowych oraz praktyk w zakresie 
eksploatacji i likwidacji, w tym recyklingu 
i ponownego wykorzystania materiałów 
konwencjonalnych;

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
najniższym możliwym poziomie, zarówno 
pod względem aktywności, jak i ilości, 
przy użyciu innych sposobów, jeżeli 
istnieją alternatywne zrównoważone 
rozwiązania z punktu widzenia 
gospodarki, społeczeństwa i środowiska,
odpowiednich środków projektowych oraz 
praktyk w zakresie eksploatacji 
i likwidacji, w tym recyklingu 
i ponownego wykorzystania materiałów 
konwencjonalnych;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także 
w perspektywie długoterminowej.

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, o ile 
stanowią zagrożenie dla ludzi 
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i środowiska.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) unikano narażania pracowników, 
ogółu ludności i środowiska na działanie 
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przedsięwzięto środki służące 
zabezpieczeniu narażonych pracowników 
i ludności przed przyszłymi zagrożeniami 
dla zdrowia i środowiska;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, 
w którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów 
w jednym z nich.

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, 
w którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto dobrowolne porozumienia 
pomiędzy państwami członkowskimi 
w sprawie wykorzystania obiektów do 
przechowywania odpadów lub składowisk 
odpadów w jednym z nich.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich ani 
przedsiębiorstw na ich obszarze, do 
których:
a) mają zostać przemieszczone odpady 
promieniotwórcze w celu przetworzenia; 
lub
b)  mają zostać przemieszczone inne 
materiały w celu odzyskania odpadów 
promieniotwórczych,
do zwrócenia odpadów 
promieniotwórczych po przetworzeniu do 
kraju ich pochodzenia. Nie narusza ona 
także prawa państw członkowskich ani 
przedsiębiorstw na ich obszarze, do 
których wypalone paliwo jądrowe ma 
zostać przemieszczone w celu przerobu, do 
zwrócenia do kraju pochodzenia odpadów 
promieniotwórczych odzyskanych 
w wyniku tego procesu.

Uzasadnienie
Porozumienia dotyczące wywozu odpadów promieniotwórczych, zawarte pomiędzy 
państwami, powinny zostać poddane indywidualnej ocenie. Nie należy zabraniać zawierania 
tego rodzaju porozumień. Dyrektywa nie powinna tworzyć sytuacji niepewności prawa
w odniesieniu do procedury powrotu odpadów końcowych, powstałych po przerobie 
wypalonego paliwa jądrowego, do państwa, w którym paliwo jądrowe było używane. Ponadto 
dyrektywa powinna być w pełni zgodna z dyrektywą Rady 2006/117/Euratom w sprawie 
nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego 
paliwa jądrowego.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Odpady promieniotwórcze nie będą 
składowane na obszarach, na których 
istnieje duże zagrożenie sejsmiczne 
i ryzyko tsunami.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działania na rzecz egzekwowania 
przepisów, w tym zawieszenie działań oraz 
zmiana lub cofnięcie zezwolenia;

e) działania na rzecz egzekwowania 
przepisów, w tym zawieszenie działań oraz 
zmiana lub cofnięcie zezwolenia, 
obejmujące m.in. przypadki naruszenia 
prawa w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników 
zaangażowanych w postępowanie 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przepisy mające na celu zapewnienie, 
że kwotę środków finansowych 
przeznaczonych na postępowanie 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi oraz na 
ich przetrzymywanie ustala właściwy 
organ regulacyjny na podstawie 
przejrzystej procedury, podlegającej 
regularnym przeglądom, oraz przy stałej 
współpracy posiadacza zezwolenia.

Uzasadnienie
Celem zaproponowanej poprawki jest zagwarantowanie, że przydział środków na 
postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na ich 
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przetrzymywanie będzie odbywać się w ramach przejrzystego, skutecznego mechanizmu, 
zapewniającego uwzględnienie opinii posiadaczy zezwolenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe były utrzymywane i w razie 
potrzeby ulepszane z uwzględnieniem 
doświadczeń z eksploatacji, wniosków 
z analiz bezpieczeństwa określonych w art. 
8, rozwoju technologii i wyników badań.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe były utrzymywane i w razie 
potrzeby ulepszane z uwzględnieniem 
doświadczeń z eksploatacji, wniosków 
z analiz bezpieczeństwa określonych w art. 
8, najlepszej dostępnej technologii 
i wyników badań.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Programy krajowe są poddawane 
ocenom skutków społeczno-
gospodarczych oraz ocenom 
oddziaływania na środowisko, a także 
służą zapewnieniu tego, by nie wystąpiło 
zagrożenie związane z wyciekiem uranu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ regulacyjny posiada 
uprawnienia i dysponuje środkami 
potrzebnymi do przeprowadzania 
regularnych ocen bezpieczeństwa 
jądrowego, dochodzeń i kontroli, a w razie 
potrzeby do podejmowania działań na 
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rzecz egzekwowania przepisów 
w zakładach nawet podczas ich likwidacji. 
Elementem tych ocen będzie kwestia 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
w tym również podwykonawców, a także 
liczba pracowników i szkoleń.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwy organ regulacyjny miał 
prawo do wydania nakazu wstrzymania 
eksploatacji, jeżeli nie zostało zapewnione 
bezpieczeństwo.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Właściwy organ regulacyjny 
przedstawia sprawozdania z wyników 
przeprowadzonych ocen państwom 
członkowskim i odpowiednim właściwym 
organizacjom, posiadaczom zezwoleń, 
przedstawicielom pracowników 
posiadacza zezwolenia, podwykonawcom 
i opinii publicznej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustalają, kiedy 
odpowiedzialność za postępowanie 
z wypalonym paliwem jądrowym 
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i odpadami promieniotwórczymi zostaje 
przeniesiona z posiadacza zezwolenia na 
organ odpowiadający za postępowanie na 
podstawie przepisów krajowych.

Uzasadnienie

Celem zaproponowanej poprawki jest jasne określenie momentu, w którym odpowiedzialność 
za postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi zostaje 
przeniesiona z posiadacza zezwolenia na podmiot wyznaczony do zarządzania nimi 
w perspektywie długoterminowej. Materiał promieniotwórczy mógłby rzeczywiście być 
przemieszczany przed końcem cyklu życia danego obiektu. W takim przypadku posiadacz 
zezwolenia nie może odpowiadać za materiał, który nie znajduje się już na terenie obiektu 
jądrowego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, mieli obowiązek 
regularnego oceniania i weryfikowania 
oraz stałego poprawiania, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa 
swoich działań i obiektów w sposób 
systematyczny i możliwy do 
zweryfikowania.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, mieli obowiązek 
regularnego oceniania i weryfikowania 
oraz stałego poprawiania, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa 
swoich działań – w tym w odniesieniu do 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
i podwykonawców oraz bezpieczeństwa
obiektów – w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania. Posiadacze 
zezwolenia przedstawiają sprawozdania 
z wyników przeprowadzonych ocen 
właściwemu organowi regulacyjnemu 
i innym właściwym organizacjom, 
przedstawicielom pracowników 
posiadacza zezwolenia, podwykonawcom 
oraz opinii publicznej.

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 
zapobiegania awariom i łagodzenia 
skutków awarii, w tym sprawdzanie barier 
fizycznych oraz procedur 
administracyjnych posiadacza zezwolenia 
w zakresie ochrony, które musiałyby nie 
spełnić swoich funkcji, aby pracownicy 
i ludność zostali w znaczącym stopniu 
poszkodowani przez promieniowanie 
jonizujące.

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 
zapobiegania awariom i fizycznym atakom 
oraz na rzecz łagodzenia skutków awarii
i fizycznych ataków, w tym sprawdzanie 
barier fizycznych oraz procedur 
administracyjnych posiadacza zezwolenia 
w zakresie ochrony, które musiałyby nie 
spełnić swoich funkcji, aby pracownicy 
i ludność zostali w znaczącym stopniu 
poszkodowani przez promieniowanie 
jonizujące.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze zezwolenia w najszybszym 
możliwym terminie informowali władze 
regionalne i lokalne na obszarach 
transgranicznych o swoich planach 
dotyczących budowy zakładu gospodarki 
odpadami promieniotwórczymi, jeżeli tego 
rodzaju zakład znajduje się w takiej 
odległości od granicy państwowej, że 
w trakcie budowy, eksploatacji lub po 
porzuceniu obiektu bądź też w wyniku 
wypadku lub awarii związanych 
z zakładem mogą następować skutki 
transgraniczne.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Znakowanie i dokumentowanie

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze zezwolenia zapewniali to, by 
identyfikacja opakowania oraz 
dokumentacja dotycząca postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi były 
sporządzane w formie, która nie ulegnie 
zniszczeniu. Dokumentacja zawiera 
zarówno skład chemiczny, toksyczny 
i radiologiczny zawartości, jak 
i informację, czy znajduje się ona w stanie 
stałym, ciekłym czy też lotnym.

Uzasadnienie
Pozwoli to przyszłym pokoleniom na stwierdzenie, czy opakowanie zawiera cenne surowce 
czy materiały niebezpieczne.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa powinny obejmować 
lokalizację, projektowanie, budowę, 
eksploatację i likwidację obiektu lub 
zamknięcie składowiska odpadów; w 
analizie bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe po zamknięciu, 
w szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych 
w najszerszym możliwym zakresie.

2. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa powinny obejmować 
lokalizację, projektowanie, budowę, 
eksploatację i likwidację obiektu lub
eksploatację niecek na wypalone paliwo 
jądrowe, obiektu do docelowego 
przechowywania, lub eksploatację 
i zamknięcie składowiska odpadów; w 
analizie bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe oraz po zamknięciu, 
w szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych 



PE460.611v03-00 24/30 AD\864299PL.doc

PL

w najszerszym możliwym zakresie.
Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa obejmują ocenę 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, w tym dla pracowników 
podwykonawców, wymagany poziom 
umiejętności oraz liczbę pracowników 
potrzebnych w celu bezpiecznej 
eksploatacji obiektu w każdym czasie, 
również w sytuacjach gdy dochodzi do 
wypadku.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu 
do obiektu musi opisywać wszelkie 
aspekty terenu związane 
z bezpieczeństwem, projekt obiektu, 
a także zarządcze środki kontroli 
i regulacyjne mechanizmy kontrolne.
Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa muszą wykazywać 
zapewniony poziom ochrony, a także 
przedstawić właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym 
zainteresowanym stronom zapewnienie, że 
wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.

3. Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu 
do obiektu musi opisywać wszelkie 
aspekty terenu związane 
z bezpieczeństwem, projekt obiektu,
likwidacji obiektu lub części obiektu,
a także zarządcze środki kontroli 
i regulacyjne mechanizmy kontrolne.
Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa muszą wykazywać 
zapewniony poziom ochrony, a także 
przedstawić właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym 
zainteresowanym stronom zapewnienie, że 
wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane 
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z postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności.

z postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności, zgodnie 
z postępem technicznym i naukowym.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ramy krajowe obejmowały programy 
wsparcia badań nad kwestią zmniejszenia 
produkcji odpadów promieniotwórczych 
oraz postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych 
w przypadku, gdy okażą się one potrzebne 
do celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych 
w przypadku, gdy okażą się one potrzebne 
do celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze, kwestii dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz chorób 
zawodowych, które mogą się pojawić po 
upływie dłuższego czasu od narażenia na 
działanie substancji promieniotwórczej, 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie
bezpieczeństwa w postępowaniu
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi.

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Uzasadnienie

Zapewnienie jakości dotyczy nie tylko bezpieczeństwa, lecz wszelkich aspektów postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
informacje dotyczące postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi były 
przekazywane do wiadomości 
pracowników i ludności. Obowiązek ten 
obejmuje zagwarantowanie, aby właściwy 
organ regulacyjny informował 
społeczeństwo w zakresie swoich 
kompetencji. Informacje należy podawać 
do wiadomości publicznej zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi, pod 
warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
pracownicy i ludność mieli dostęp do 
informacji dotyczących postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi oraz 
budowy zakładu gospodarki odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym. Obowiązek ten 
obejmuje zagwarantowanie tego, aby 
właściwy organ regulacyjny każdej osobie 
fizycznej lub prawnej udostępniał na 
wniosek, w odpowiedni i skuteczny 
sposób, regularnie aktualizowane 
informacje dotyczące postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi oraz 
z wypalonym paliwem jądrowym. Każde 
państwo członkowskie dopilnowuje, aby
właściwe organy regulacyjne udzielały 
każdej osobie fizycznej lub prawnej 
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wskazówek w odniesieniu do dostępu do 
informacji. Informacje należy podawać do 
wiadomości publicznej zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi,
w szczególności Konwencją z Aarhus. 
Informacje bezpośrednio związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem
pracowników i ogółu ludności (zwłaszcza 
dotyczące emisji promieniotwórczych 
i toksycznych oraz narażenia na emisje) 
należy udostępniać publicznie niezależnie 
od okoliczności.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Procedury umożliwiające udział 
społeczeństwa zawierają rozsądne ramy 
czasowe dla różnych etapów, które 
zapewnią dostateczny okres na 
poinformowanie społeczeństwa oraz na 
przygotowanie się i skuteczne 
uczestniczenie przez społeczeństwo 
w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby w procesie 
podejmowania takich decyzji przykładano 
należytą wagę do wyników udziału 
społeczeństwa.

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie informują 
władze regionalne i lokalne na obszarach 
transgranicznych w możliwie najszybszym 
terminie o swoich programach krajowych, 
jeżeli wdrożenie tych programów może 
mieć skutki transgraniczne.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W ramach programów krajowych 
państwa członkowskie wyraźnie określają 
dostępne środki finansowe przeznaczone 
na potrzeby postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja weźmie pod uwagę
wyjaśnienia przedłożone przez państwa 
członkowskie oraz postępy w zakresie 
krajowych programów postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi, 
podejmując decyzje o przyznaniu 
finansowej lub technicznej pomocy 
Euratom odnośnie do zakładów gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub działań z nią 
związanych, bądź też przy formułowaniu, 
zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich 
stanowisk dotyczących projektów 

4. Komisja weźmie pod uwagę
powiadomienia przedłożone przez państwa 
członkowskie oraz postępy w zakresie 
krajowych programów postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi, 
podejmując decyzje o przyznaniu 
finansowej lub technicznej pomocy 
Euratom odnośnie do zakładów gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub działań z nią 
związanych, bądź też przy formułowaniu, 
zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich 
stanowisk dotyczących projektów 
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inwestycyjnych. inwestycyjnych.
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