
AM\834279PL.doc PE450.736v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2010/2114(INI)

13.10.2010

POPRAWKI
1 - 27

Projekt opinii
Kartika Tamara Liotard (*)
(PE448.854v01-00)

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, 
radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w 
dziedzinie broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ)
(2010/2114(INI))

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu



PE450.736v01-00 2/15 AM\834279PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\834279PL.doc 3/15 PE450.736v01-00

PL

Poprawka 1
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że incydenty CBRJ 
mogą wywoływać zanieczyszczenie i 
skażenie środowiska, dlatego konieczne 
jest włączenie do polityki w zakresie CBRJ 
strategii naprawy i odkażania,

C. mając na uwadze, że incydenty CBRJ 
mogą wywoływać zanieczyszczenie i 
skażenie środowiska, w tym o charakterze 
transgranicznym, dlatego konieczne jest 
włączenie do polityki UE w zakresie CBRJ 
strategii naprawy i odkażania,

Or. en

Poprawka 2
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera F

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w porównaniu z 
technologią jądrową i wcześniejszymi 
technologiami, materiały biologiczne takie 
jak wąglik są tańsze i zdecydowanie 
łatwiejsze do zdobycia i rozprzestrzeniania, 
co umożliwia niekonwencjonalne zamachy 
terrorystyczne, które stanowią poważne 
zagrożenie dla zdrowia,

F. mając na uwadze, że w porównaniu z 
technologią jądrową i wcześniejszymi 
technologiami, materiały biologiczne takie 
jak wąglik są tańsze i zdecydowanie 
łatwiejsze do zdobycia i rozprzestrzeniania, 
co umożliwia niekonwencjonalne zamachy 
terrorystyczne, które stanowią poważne, 
długoterminowe zagrożenie dla zdrowia i 
środowiska, w tym dla rolnictwa i dostaw 
żywności,

Or. en

Poprawka 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera J – tiret pierwsze (nowe)



PE450.736v01-00 4/15 AM\834279PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

- K (nowe). mając na uwadze, że 
zagrożenie bezpieczeństwa chemicznego, 
biologicznego, radiologicznego i 
jądrowego wynika nie tylko z ataków 
terrorystycznych lub zaniedbania, ale 
również z obecnych obszarów 
zanieczyszczonych bronią chemiczną z 
czasów II wojny światowej pozostawionej
na dnie morza czy ze składowisk odpadów 
jądrowych w UE,

Or.en

Poprawka 4
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera J – tiret drugie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- L (nowe). mając na uwadze, że 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
chemicznego, biologicznego, 
radiologicznego i jądrowego w UE zależy 
również od poziomu bezpieczeństwa 
panującego w krajach trzecich,

Or.en

Poprawka 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera J – tiret trzecie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- M (nowe). mając na uwadze, że 
zagrożenia bezpieczeństwa mogą wynikać 
z korzystania z nowych technologii przy 
planowaniu nowych aktów 
terrorystycznych, podczas gdy normy 
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bezpieczeństwa nie są dostosowywane 
wystarczająco szybko do postępu 
technologicznego;

Or.en

Poprawka 6
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera J – tiret czwarte (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- N (nowe). mając na uwadze, że 
konieczny jest szczegółowy przegląd 
obecnie obowiązujących norm w celu 
określenia niezbędnych i wystarczających 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa;

Or.en

Poprawka 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na nieskoordynowane 
nadmierne inwestowanie w szczepionki 
podczas pandemii A/H1N1 i zachęca 
państwa członkowskie do wspólnego 
opracowania rozwiązań w zakresie 
gotowości na poziomie regionalnym, w 
tym wzajemnego udostępniania obecnego 
potencjału i koordynowania racjonalnego 
pod względem kosztów zaopatrzenia w 
medyczne środki zaradcze przy 
jednoczesnym zapewnieniu w całej UE 
wysokiego poziomu gotowości w zakresie 
CBRJ;

1. zwraca uwagę na nieskoordynowane 
nadmierne inwestowanie w szczepionki 
podczas pandemii A/H1N1, z 
zadowoleniem przyjmuje projekt konkluzji 
Rady pt. „Wnioski na przyszłość po 
pandemii grypy A/H1N1 – bezpieczeństwo 
zdrowia w Unii Europejskiej” (12665/10) , 
uwzględniający opracowanie mechanizmu 
wspólnego nabywania szczepionek i leków 
antywirusowych, który ma być stosowany 
przez państwa członkowskie na zasadzie 
dobrowolności i zachęca państwa 
członkowskie do wspólnego opracowania 
rozwiązań w zakresie gotowości na 
poziomie regionalnym, w tym wzajemnego 
udostępniania obecnego potencjału i 
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koordynowania racjonalnego pod 
względem kosztów zaopatrzenia w 
medyczne środki zaradcze przy 
jednoczesnym zapewnieniu w całej UE 
wysokiego poziomu gotowości w zakresie 
CBRJ;

Or.en

Poprawka 8
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt 
konkluzji Rady pt. „Wnioski na przyszłość 
po pandemii grypy A/H1N1 –
bezpieczeństwo zdrowia w Unii 
Europejskiej” (12665/10) , 
uwzględniający opracowanie mechanizmu 
wspólnego nabywania szczepionek i leków 
antywirusowych, który ma być stosowany 
przez państwa członkowskie na zasadzie 
dobrowolności;

skreślony

Or.en

Poprawka 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad poświęceniem 
niewystarczającej uwagi problemom 
gotowości i reagowania w komunikacie 
Komisji oraz konkluzjach Rady 
dotyczących planu działania UE w 
obszarze CBRJ, które zdecydowanie
skupiają się na wykrywaniu i 
zapobieganiu; wzywa Komisję i Radę do 

7. chociaż w komunikacie Komisji oraz 
konkluzjach Rady dotyczących planu 
działania UE w obszarze CBRJ skupiono
się głównie na wykrywaniu i zapobieganiu, 
Parlament Europejski ubolewa nad 
poświęceniem niewystarczającej uwagi w 
tych dokumentach problemom gotowości i 
reagowania; wzywa Komisję i Radę do 
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poświęcenia większej uwagi opracowaniu 
mechanizmów gotowości i reagowania 
wymaganych w celu ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska, w przypadku 
gdy incydent CBRJ rzeczywiście ma 
miejsce na terytorium UE;

poświęcenia większej uwagi opracowaniu 
mechanizmów gotowości i reagowania 
wymaganych w celu ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska, w przypadku 
gdy incydent CBRJ rzeczywiście ma 
miejsce na terytorium UE;

Or.en

Poprawka 10
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ubolewa nad brakiem w planie 
działania w dziedzinie CBRJ środków 
służących zapewnianiu bezpieczeństwa 
infrastruktury i materiałów 
radiologicznych i jądrowych, oraz 
środków na rzecz poprawy planów 
reagowania w odniesieniu do różnych 
typów nagłych sytuacji radiologicznych i 
ich konsekwencji dla ludności i dla 
środowiska;

Or.en

Poprawka 11
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zaniepokojony przypadkami 
nabywania przez osoby lub aktywistów 
odpadów jądrowych z wielu zakładów 
przetwarzających w Europie, wzywa do 
podjęcia pilnych wspólnych działań 
mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa radiologicznych i 
jądrowych materiałów i infrastruktury;
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Or.en

Poprawka 12
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa nad tym, że w komunikacie 
Komisji i konkluzjach Rady dotyczących 
planu działania UE w obszarze CBRJ nie 
kładzie się nacisku na właściwą ochronę 
sieci transportu publicznego i zdrowia ich 
użytkowników, biorąc pod uwagę liczne 
zamachy terrorystyczne na transport w 
ostatnich latach i zwiększone zagrożenie 
incydentami CBRJ występującymi podczas 
transportowania materiałów CBRJ; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania przedekspozycyjnej 
ochrony służbom interweniującym podczas 
incydentów CBRJ i poekspozycyjnej 
opieki ofiarom takich incydentów, w 
szczególności w przypadku biologicznych 
czynników chorobotwórczych;

8. ubolewa nad tym, że w komunikacie 
Komisji i konkluzjach Rady dotyczących 
planu działania UE w obszarze CBRJ nie 
kładzie się nacisku na właściwą ochronę 
sieci transportu publicznego i transportu 
towarów i zdrowia ich użytkowników, 
biorąc pod uwagę liczne zamachy 
terrorystyczne na transport w ostatnich 
latach i zwiększone zagrożenie 
incydentami CBRJ występującymi podczas 
transportowania materiałów CBRJ; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania przedekspozycyjnej 
ochrony służbom interweniującym podczas 
incydentów CBRJ i poekspozycyjnej 
opieki ofiarom takich incydentów, w 
szczególności w przypadku biologicznych 
czynników chorobotwórczych;

Or.ro

Poprawka 13
Vytautas Landsbergis

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa nad tym, że w komunikacie 
Komisji i konkluzjach Rady dotyczących 
planu działania UE w obszarze CBRJ nie 
kładzie się nacisku na właściwą ochronę 
sieci transportu publicznego i zdrowia ich 
użytkowników, biorąc pod uwagę liczne 
zamachy terrorystyczne na transport w 

8. ubolewa nad tym, że w komunikacie 
Komisji i konkluzjach Rady dotyczących 
planu działania UE w obszarze CBRJ nie 
kładzie się nacisku na właściwą ochronę 
sieci transportu publicznego i zdrowia ich 
użytkowników, biorąc pod uwagę liczne 
zamachy terrorystyczne na transport w 
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ostatnich latach i zwiększone zagrożenie 
incydentami CBRJ występującymi podczas 
transportowania materiałów CBRJ; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania przedekspozycyjnej 
ochrony służbom interweniującym podczas 
incydentów CBRJ i poekspozycyjnej 
opieki ofiarom takich incydentów, w 
szczególności w przypadku biologicznych 
czynników chorobotwórczych;

ostatnich latach i ogólnie zwiększone 
zagrożenie incydentami CBRJ 
występującymi podczas transportowania 
materiałów CBRJ; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
przedekspozycyjnej ochrony służbom 
interweniującym podczas incydentów 
CBRJ i poekspozycyjnej opieki ofiarom 
takich incydentów, w szczególności w 
przypadku biologicznych czynników 
chorobotwórczych;

Or.en

Poprawka 14
Vittorio Prodi, Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. sprzyja wspólnej polityce służącej 
zaradzaniu skutkom chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych i 
jądrowych zanieczyszczeń gruntów, tak by 
gleba i grunty mogły zostać jak 
najszybciej przywrócone do użytku, co tym 
samym zmniejszy zagrożenia dla zdrowia i 
środowiska;  

Or.it

Poprawka 15
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że działania 
antyterrorystyczne muszą być prowadzone 
z pełnym poszanowaniem prawa 
międzynarodowego, w tym praw człowieka 
i zasady praworządności, a poufność 
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niektórych rodzajów informacji powinna 
być należycie uwzględniana; przypomina 
o konieczności przestrzegania 
postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska;

Or.en

Poprawka 16
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję i Radę do rozważenia 
opracowania wzorów reakcji, które 
przewidywałyby idealną odpowiedź w razie 
incydentów CBRJ, i w ramach których 
szczególną uwagę poświęcono by 
placówkom edukacyjnym, placówkom 
opieki medycznej i ośrodkom opieki 
geriatrycznej;

Or.ro

Poprawka 17
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom 
ludzi starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską i innych specjalnych grup 
osób przy opracowywaniu planów 
ewakuacyjnych na wypadek incydentu 
CBRJ;

11. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom 
ludzi starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską i innych narażonych grup 
osób przy opracowywaniu planów 
ewakuacyjnych na wypadek incydentu 
CBRJ;
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Or.ro

Poprawka 18
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom 
ludzi starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską i innych specjalnych grup 
osób przy opracowywaniu planów 
ewakuacyjnych na wypadek incydentu 
CBRJ;

11. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom 
ludzi starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską, osób niepełnosprawnych i 
innych specjalnych grup osób przy 
opracowywaniu planów ewakuacyjnych na 
wypadek incydentu CBRJ;

Or.ro

Poprawka 19
Vytautas Landsbergis

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia szczególnej uwagi potrzebom 
ludzi starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską i innych specjalnych grup 
osób przy opracowywaniu planów 
ewakuacyjnych na wypadek incydentu 
CBRJ;

11. wzywa państwa członkowskie, które 
mają posiadać plany ewakuacyjne na 
wypadek incydentu CBRJ, do poświęcenia 
szczególnej uwagi przy ich 
opracowywaniu potrzebom ludzi 
starszych, dzieci, osób będących pod 
opieką lekarską i innych specjalnych grup 
osób;

Or.en

Poprawka 20
Margrete Auken, Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11a. nie zgadza się z oceną Komisji, 
według której informowanie 
społeczeństwa o ewentualnych 
zagrożeniach w życiu codziennym i w 
bezpośrednim otoczeniu będzie miało 
„poważne negatywne skutki społeczne”, i 
uważa, że poprawa planów reagowania 
przyczyniłaby się do zwiększania 
bezpieczeństwa publicznego w związku z 
ewentualnym przestępczym lub 
terrorystycznym wykorzystaniem 
materiałów radioaktywnych;

Or.en

Poprawka 21
Elena Oana Antonescu

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
przyznania szczególnego znaczenia 
budowie schronów obrony cywilnej 
zarówno w instytucjach (publicznych i 
administracyjnych), jak i na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, w których 
ludność europejska będzie mogła szukać 
schronienia w razie katastrofy;

Or.ro

Poprawka 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 12 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- 13 (nowe). pilnie wzywa Komisję, by 



AM\834279PL.doc 13/15 PE450.736v01-00

PL

dążyła do osiągnięcia dotyczącego 
minimalnych norm bezpieczeństwa 
porozumienia z sąsiadującymi krajami 
trzecimi, które posiadają na swoim 
terytorium obiekty mogące stanowić 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
środowiska i ludności w UE oraz w razie 
wypadku;

Or.en

Poprawka 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 12 – tiret drugie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- 14 (nowe). zauważa, że wdrażanie 
wspólnego systemu bezpieczeństwa w 
dziedzinie CBRJ nie powinno zmniejszać 
kompetencji państw członkowskich w tym 
obszarze polityki;

Or.en

Poprawka 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 12 – tiret trzecie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- 15 (nowe). wzywa Komisję do 
przewidzenia w swoim planie działania 
bardziej elastycznego dostosowywania 
środków bezpieczeństwa do postępu 
technologicznego;

Or.en
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Poprawka 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 12 – tiret czwarte (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- 16 (nowe). pilnie wzywa Komisję do 
dokonania dokładnej oceny istniejących 
środków bezpieczeństwa w odniesieniu do 
ich wpływu na środowisko i zdrowie, a 
także do dopilnowania, by nowe środki 
były wprowadzane tylko w oparciu o 
wyniki takiej oceny, która powinna być 
przeprowadzana okresowo;

Or.en

Poprawka 26
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. zwraca się do państw członkowskich 
o nieprodukowanie, nietestowanie lub 
niewykorzystywanie uranu i zubożonego 
uranu;

Or.en

Poprawka 27
Michèle Rivasi

Projekt opinii
Ustęp 12b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. wzywa do dokonania oceny 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w 
UE i jej sąsiedztwie, szczególnie na 
wypadek ataków terrorystycznych;
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Or.en


