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Poprawka 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 191 i 192,

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy w jej obecnym brzmieniu jest harmonizacja ustawodawstw krajowych w celu 
ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami związanymi z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi; nie ustanawia ona żadnych norm 
bezpieczeństwa, czego wymaga podstawa prawna EWEA. W związku z tym właściwą 
podstawę prawną stanowią art. 191 i 192 TFUE (środowisko).

Poprawka 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt –1 preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–1) Art. 191 TFUE stanowi podstawę 
prawną dla zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego, w tym również w 
kontekście zagrożeń związanych z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi.

Or. en
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Poprawka 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W art. 2 lit. b) Traktatu przewiduje się
utworzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 
pracowników i ludności.

(1) Art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) pozwala na
utworzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 
pracowników i ludności.

Or. en

Poprawka 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 30 Traktatu przewiduje się
ustanowienie podstawowych norm ochrony 
zdrowia pracowników i ludności przed 
niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego.

(2) Art. 168 TFUE pozwala na
ustanowienie podstawowych norm ochrony 
zdrowia pracowników i ludności przed 
niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego.

Or. en

Poprawka 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązujące prawodawstwo 
wspólnotowe nie określa szczególnych
zasad zapewniających bezpieczne i 
zrównoważone postępowanie z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 

(16) Obowiązujące prawodawstwo 
wspólnotowe nie określa szczególnych 
zasad zapewniających bezpieczne i 
zrównoważone postępowanie z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
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promieniotwórczymi na wszystkich 
etapach – od ich wytworzenia aż do 
składowania.

promieniotwórczymi na wszystkich 
etapach – od ich wytworzenia aż do
docelowego przechowywania lub
składowania.

Or. en

Poprawka 11
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Konwencja 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.

Or. en

Poprawka 12
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 
wszystkich państwach członkowskich 
wytwarza się odpady promieniotwórcze 

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 
wszystkich państwach członkowskich 
wytwarza się odpady promieniotwórcze, 
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bez względu na to, czy posiadają reaktory 
jądrowe. Odpady promieniotwórcze 
powstają przede wszystkim w następstwie 
działań związanych z cyklem paliwowym, 
takich jak eksploatacja elektrowni 
jądrowych oraz przerób zużytego paliwa 
jądrowego, ale pochodzą także z innych 
rodzajów działalności, takich jak 
zastosowanie izotopów 
promieniotwórczych w medycynie, 
badaniach i przemyśle.

pochodzące z wytwarzania energii lub też 
uzyskane w ramach działalności 
wojskowej, przemysłowej, medycznej lub 
badawczej, bez względu na to, czy 
posiadają reaktory jądrowe. Odpady 
promieniotwórcze powstają przede 
wszystkim w następstwie działań 
związanych z cyklem paliwowym, takich 
jak eksploatacja elektrowni jądrowych oraz 
przerób zużytego paliwa jądrowego, ale 
pochodzą także z innych rodzajów 
działalności, takich jak zastosowanie 
izotopów promieniotwórczych w 
medycynie, badaniach i przemyśle.

Or. en

Poprawka 13
Sabine Wils

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 rozważyć składowanie 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego uznanego za odpady.

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego. Wypalone paliwo 
jądrowe powinno być składowane jako
wysokoaktywny odpad promieniotwórczy.

Or. de
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Poprawka 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 
oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

(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 
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.

Or. en

Poprawka 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 

(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 nadające się do 
przerobu lub do składowania. Bez względu 
na wybór opcji należy rozważyć docelowe 
przechowywanie lub składowanie 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
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oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego.

Or. en

Poprawka 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a 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. 

Or. en

Poprawka 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym rozpoczyna się w momencie, w 
którym pręty paliwowe zostaną usunięte z 
reaktora jądrowego.

Or. en
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Poprawka 18
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 
alternatywą dla składowania.

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe, wymagają 
odpowiedniego kondycjonowania muszą 
być szczelnie zabezpieczone i odizolowane 
od ludzi oraz środowiska ożywionego 
przez długi okres czasu. W związku z ich 
swoistym charakterem (zawartość 
radionuklidów) wymagane są stosowne 
rozwiązania mające na celu ochronę 
zdrowia ludzkiego i środowiska przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, w tym 
składowanie w odpowiednich 
składowiskach, będące końcowym etapem 
postępowania z odpadami. 
Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 
alternatywą dla składowania.

Or. de

Poprawka 19
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 



PE460.954v01-00 10/64 AM\861450PL.doc

PL

wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest
alternatywą dla składowania.

wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Długoterminowe 
przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych może jednak zostać 
uznane za rozwiązanie tymczasowe do 
czasu udowodnienia, że składowanie w 
miejscu docelowego jest ostatecznie 
bezpieczne.

Or. en

Poprawka 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 
alternatywą dla składowania.

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym docelowe 
przechowywanie lub składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych stanowi rozwiązanie 
tymczasowe, ale nie jest alternatywą dla
docelowego przechowywania lub
składowania.
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Or. en

Poprawka 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 
alternatywą dla składowania.

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe, wymagają 
odpowiedniego kondycjonowania, 
szczelnego zabezpieczania i odizolowania
od ludzi oraz środowiska ożywionego 
przez długi okres czasu. W związku z ich 
swoistym charakterem (zawartość 
radionuklidów) wymagane są stosowne 
rozwiązania mające na celu ochronę 
zdrowia ludzkiego i środowiska przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, w tym
docelowe przechowywanie lub
składowanie w odpowiednich 
składowiskach, będące końcowym etapem 
postępowania z odpadami. Ograniczone 
czasowo przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych stanowi rozwiązanie 
tymczasowe, ale nie jest alternatywą dla
docelowego przechowywania lub
składowania.

Or. en

Poprawka 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Pracownicy i ogół ludności są 
narażeni na niedopuszczalne i coraz 
większe ryzyko wywołane warunkami, w 
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jakich przechowywane są niektóre odpady 
z przeszłości, takie jak osad zawierający 
pluton czy skażony grafit. 
Niekondycjonowane i łatwo ulegające 
rozproszeniu formy odpadów oraz 
wypalone paliwo jądrowe w 
niezabezpieczonych nieckach są bardzo 
niepewnymi składowiskami 
radiotoksycznymi, które stale grożą 
wypadkiem mogą być celem ataku 
terrorystycznego.

Or. en

Poprawka 23
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a 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, na których występuje znaczne 
zagrożenie trzęsieniem ziemi i tsunami, 
np. w mieście Akkuyu (Turcja). Unia 
powinna przedsięwziąć stosowne środki 
mające na celu zapobieganie składowaniu 
odpadów promieniotwórczych na takich 
obszarach. 

Or. en
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Poprawka 24
Sabine Wils

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.

Koncepcje składowania w przypadku 
odpadów nisko- lub średnioaktywnych o 
krótkim czasie rozpadu obejmują 
składowanie podpowierzchniowe (w 
budowlach, na niewielkiej głębokości pod 
powierzchnią ziemi lub do kilkudziesięciu 
metrów pod powierzchnią ziemi) oraz 
nowoczesne składowanie w składowiskach 
geologicznych na głębokości 70–100 m 
pod powierzchnią ziemi. Na podstawie 30 
lat badań w zainteresowanych kręgach 
przemysłu jądrowego zakłada się, że 
składowanie w głębokich warstwach
geologicznych stanowi najbardziej
ekonomiczną opcję w odniesieniu do etapu 
końcowego postępowania z
wysokoaktywnymi odpadami
promieniotwórczymi, chociaż badane są 
również inne opcje, takie jak obiekty 
inżynieryjne do przechowywania na 
powierzchni lub blisko pod powierzchnią 
ziemi, składowanie w suchych skałach lub 
też w głębokich otworach wiertniczych 
(3000–5000 metrów głębokości). Jeżeli 
możliwe będzie przedstawienie analiz 
bezpieczeństwa proponowanych metod
składowania w głębokich warstwach 
geologicznych, można by rozważyć 
wdrożenie składowania. Należy zachęcać 
do zbadania również innych opcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwie istnieje nie jeden, lecz kilka sposób przechowywania lub składowania odpadów 
nisko- lub średnioaktywnych o krótkim czasie rozpadu. Należy zauważyć, że dotychczas nie 
wydano żadnego zezwolenia na zastosowanie docelowego składowania wysokoaktywnych 
odpadów jądrowych, w związku z czym żadna analiza bezpieczeństwa nie została 
zaakceptowana ani też odrzucona.
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Poprawka 25
Judith A. Merkies

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 dążyć do wdrożenia, 
jeżeli pozostałe kwestie związane z 
bezpieczeństwem zostaną rozwiązane.

Or. en

Poprawka 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Koncepcje składowania w przypadku 
odpadów nisko- lub średnioaktywnych o 
krótkim czasie rozpadu obejmują 
składowanie podpowierzchniowe (w 
budowlach, na niewielkiej głębokości pod 
powierzchnią ziemi lub do kilkudziesięciu 
metrów pod powierzchnią ziemi) oraz 
nowoczesne składowanie w składowiskach 
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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.

geologicznych na głębokości 70–100 m 
pod powierzchnią ziemi. Na podstawie 30 
lat badań w zainteresowanych kręgach 
przemysłu jądrowego zakłada się 
powszechnie że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi 
najbardziej ekonomiczną opcję w 
odniesieniu do etapu końcowego 
postępowania z wysokoaktywnymi
odpadami promieniotwórczymi, chociaż 
badane są również inne opcje, takie 
obiekty inżynieryjne do przechowywania 
na powierzchni lub blisko pod 
powierzchnią ziemi, składowanie w 
suchych skałach lub też w głębokich 
otworach wiertniczych (3000–5000 
metrów głębokości). Jeżeli możliwe będzie 
przedstawienie analiz bezpieczeństwa
proponowanych metod składowania w 
głębokich warstwach geologicznych, 
można by rozważyć wdrożenie
składowania.

Or. en

Poprawka 27
Antonyia Parvanova

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 

(29) Typowa koncepcja składowania w 
przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań zakłada się, 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, ale należy dążyć do realizacji 
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za odpady. W związku z tym należy dążyć 
do stworzenia warunków dla wdrożenia 
składowania.

kolejnych badań w tej dziedzinie, a także 
określenia alternatywnych opcji.

Or. en

Poprawka 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych.

(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 
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.

Or. en

Poprawka 29
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły 



AM\861450PL.doc 17/64 PE460.954v01-00

PL

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 zapewniające 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.

Or. de

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. przewidującą udział społeczeństwa w 
odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska.

Poprawka 30
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy ustanowić krajowy program 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, 

(33) Należy ustanowić krajowy program 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, 
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przechowywaniem i składowaniem 
odpadów promieniotwórczych. Krajowy 
program może być dokumentem 
referencyjnym lub zbiorem dokumentów.

przechowywaniem i składowaniem 
odpadów promieniotwórczych oraz 
wypalonego paliwa jądrowego oraz 
powinien być zgodny z zasadami 
określonymi w konwencji z Aarhus. 
Krajowy program może być dokumentem 
referencyjnym lub zbiorem dokumentów.

Or. de

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 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34a 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 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Or. en
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Poprawka 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Podczas wdrażania niniejszej 
dyrektywy należy zwrócić szczególną 
uwagę na sytuację pracowników 
narażonych na ryzyko; nieprzestrzeganie 
prawa w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa musi skutkować 
natychmiastowymi i surowymi sankcjami.

Or. en

Poprawka 33
Sabine Wils

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 
konwencji z Aarhus. Powyższe powinno 
mieć miejsce poprzez zapewnienie 
społeczeństwu oraz wszystkim właściwym 
zainteresowanym stronom dostępu do 
wszystkich informacji związanych ze 
składowaniem, a także umożliwienie 
społeczeństwu i wszystkim właściwym 
zainteresowanym stronom obowiązkowego 
i wczesnego udziału w procesach 
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 
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odwołania.

Or. de

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 34
Sabine Wils

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 35
Sabine Wils

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 

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

promieniotwórczymi, w tym obiektów do 
przechowywania lub składowisk odpadów, 
stanowi potencjalnie korzystną opcję w 
przypadku, gdy opiera się na porozumieniu 
pomiędzy zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wspólne docelowe 
przechowywanie lub składowanie może 
następować wyłącznie w przypadku 
niewielkich ilości odpadów 
promieniotwórczych pochodzących z 
zastosowań medycznych lub działalności 
przemysłowej. Odpady promieniotwórcze 
powstałe w związku z wytwarzaniem 
energii lub też działalnością wojskową, a 
także badaniami związanymi z 
wytwarzaniem energii lub zastosowaniami 
wojskowymi nie mogą być umieszczane w 
obiektach służących do wspólnego 
docelowego przechowywania lub 
składowania odpadów.

Or. en

Uzasadnienie

W szczególności w przypadku odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z 
wytwarzaniem energii, a także z badaniami dotyczącymi wytwarzania energii lub zastosowań 
wojskowych, które podlegają niezależnej decyzji państwa członkowskiego, odpowiedzialność 
powinno ponosić państwo członkowskie.

Poprawka 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

(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 
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porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

się na porozumieniu pomiędzy 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 obiektów do 
przechowywania lub składowisk odpadów, 
stanowi potencjalnie korzystną opcję w 
przypadku, gdy opiera się na porozumieniu 
pomiędzy zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wspólne docelowe 
przechowywanie lub składowanie może 
następować wyłącznie w przypadku 
niewielkich ilości odpadów 
promieniotwórczych pochodzących z 
działalności badawczej, zastosowań 
medycznych lub działalności przemysłowej 
innej niż wytwarzanie energii.

Or. en

Poprawka 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz 
podejście stopniowane powinny zapewnić 

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz 
podejście stopniowane powinny zapewnić 
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podstawę dla decyzji dotyczących 
opracowania, eksploatacji i zamknięcia 
składowiska odpadów, jak również 
powinny umożliwić identyfikację 
obszarów niepewności, na których należy 
skoncentrować uwagę w celu dalszego 
podnoszenia poziomu zrozumienia 
aspektów mających wpływ na 
bezpieczeństwo systemu składowania, z 
uwzględnieniem barier naturalnych
(geologicznych) i inżynierskich i jego 
spodziewanego rozwoju wraz z upływem 
czasu. Analiza bezpieczeństwa powinna 
uwzględniać wyniki oceny bezpieczeństwa 
oraz informacje dotyczące 
niepodważalności i wiarygodności oceny 
bezpieczeństwa i założeń w niej 
poczynionych. W związku z tym powinna 
ona stanowić zbiór argumentów i 
dowodów potwierdzających 
bezpieczeństwo obiektu lub działania 
związanego z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

podstawę dla decyzji dotyczących 
opracowania, eksploatacji i zamknięcia
obiektów do przechowywania, w tym 
wypalonego paliwa jądrowego w nieckach 
oraz składowiska odpadów, jak również 
powinny umożliwić identyfikację 
obszarów niepewności, na których należy 
skoncentrować uwagę w celu dalszego 
podnoszenia poziomu zrozumienia 
aspektów mających wpływ na 
bezpieczeństwo systemu przechowywania 
lub składowania, z uwzględnieniem barier 
naturalnych (geologicznych) i 
inżynierskich i jego spodziewanego 
rozwoju wraz z upływem czasu. Analiza 
bezpieczeństwa powinna uwzględniać 
wyniki oceny bezpieczeństwa oraz 
informacje dotyczące niepodważalności i 
wiarygodności oceny bezpieczeństwa i 
założeń w niej poczynionych. Analiza 
bezpieczeństwa dotycząca odpadów 
niskoaktywnych oraz średnioaktywnych 
odpadów o krótkim czasie rozpadu musi 
odnosić się do okresu co najmniej 500 lat, 
a w przypadku odpadów 
wysokoaktywnych oraz wypalonego 
paliwa jądrowego – co najmniej 100 000 
lat. W związku z tym powinna ona 
stanowić zbiór argumentów i dowodów 
potwierdzających bezpieczeństwo obiektu 
lub działania związanego z postępowaniem 
z wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Prawodawstwo unijne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
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również zastosowanie do kwestii 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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
szkoleń zapobiegawczych, doświadczenia
operacyjnego, badań naukowych i rozwoju 
technologicznego, jak również współpracy 
technicznej wszystkich podmiotów.

Or. en

Poprawka 41
Sabine Wils

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 

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

postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

Or. de

Poprawka 42
Antonyia Parvanova

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.

Or. en

Poprawka 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

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

promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

Or. en

Poprawka 44
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Utrzymuje ona i promuje informowanie 
i uczestnictwo społeczeństwa w 
odniesieniu do postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

3. Zaleca ona informowanie i uczestnictwo 
społeczeństwa w odniesieniu do 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. de

Poprawka 45
Sabine Wils

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 w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych 
reaktorów jądrowych lub jest objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych lub wojskowych.

Or. de
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Poprawka 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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, włącznie z 
transportem, w przypadku, gdy wypalone 
paliwo jądrowe powstaje w wyniku 
eksploatacji cywilnych reaktorów 
jądrowych lub jest objęte postępowaniem 
w ramach działań cywilnych.

Or. en

Poprawka 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 48
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania z b) wszystkich etapów postępowania z 
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odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 
powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

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

Or. de

Poprawka 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 
powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do docelowego 
przechowywania lub składowania z 
transportem włącznie – w przypadku, gdy 
odpady promieniotwórcze powstają w 
wyniku działań cywilnych lub są objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

Or. en

Poprawka 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 
powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach 
działań cywilnych.

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do docelowego 
przechowywania lub składowania.
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Or. en

Poprawka 51
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, nie podlegają 
niniejszej dyrektywie.

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, również
podlegają niniejszej dyrektywie.

Or. de

Poprawka 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, nie podlegają 
niniejszej dyrektywie.

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, również
podlegają niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zatwierdzonych 
uwolnień.

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zatwierdzonych 
uwolnień.

3. Niniejsza dyrektywa dotyczy również
zatwierdzonych uwolnień, szczególnie w 
odniesieniu do wpływu na bezpieczeństwo, 
środowisko oraz zdrowie, a także 
przepisów prawa. Zatwierdzenie powinno 
podlegać okresowemu przeglądowi 
dokonywanemu przez właściwy organ i w 
razie potrzeby powinno być 
aktualizowane.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 dyrektywy UE w sprawie odpadów (2006/12/WE) państwa członkowskie UE 
przedsiębiorą niezbędne środki zakazujące porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego 
unieszkodliwiania odpadów. Takie zasady powinny obowiązywać również w odniesieniu do 
zatwierdzonych emisji odpadów promieniotwórczych.

Poprawka 55
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „składowanie” oznacza umieszczenie 
wypalonego paliwa jądrowego lub 

3) „składowanie” oznacza umieszczenie 
wypalonego paliwa jądrowego lub 
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odpadów promieniotwórczych w 
licencjonowanym obiekcie bez zamiaru 
ponownego ich wydobycia;

odpadów promieniotwórczych w 
licencjonowanym obiekcie;

Or. de

Poprawka 56
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym, 
nieprzewidziane do dalszego 
wykorzystania ani przez państwo 
członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub 
prawną, której decyzja została 
zatwierdzona przez państwo członkowskie, 
i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają
wszystkie materiały promieniotwórcze w 
stanie lotnym, ciekłym lub stałym;

Or. de

Poprawka 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym,
nieprzewidziane do dalszego 
wykorzystania ani przez państwo 
członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub 

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają
wypalone paliwo jądrowe, materiały 
promieniotwórcze w stanie lotnym, 
ciekłym lub stałym, pochodzące z 
przerobu, i wszelkie inne materiały 
promieniotwórcze w stanie lotnym, 
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prawną, której decyzja została 
zatwierdzona przez państwo członkowskie,
i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

ciekłym lub stałym, podlegające, jako 
odpady promieniotwórcze, kontroli 
sprawowanej przez właściwy organ 
regulacyjny zgodnie z ramami 
legislacyjnymi i regulacyjnymi danego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 58
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 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 tymczasowym lub 
docelowym składowaniem odpadów 
promieniotwórczych, w tym także z
monitorowaniem tychże działań oraz 
późniejszym utrzymaniem obiektów 
przeznaczonych do przechowywania 
tymczasowego lub docelowego 
składowania odpadów 
promieniotwórczych, z pominięciem 
transportu poza terenem obiektu;

Or. ro

Poprawka 59
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7) 
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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, włącznie z
transportem poza terenem obiektu;

Or. de

Poprawka 60
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „przerób” oznacza proces lub działanie 
zmierzające do wydobycia materiałów 
rozszczepialnych i paliworodnych z 
wypalonego paliwa jądrowego w celu ich 
dalszego wykorzystania;

skreślony

Or. de

Poprawka 61
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 10) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10) „wypalone paliwo jądrowe” oznacza 
paliwo jądrowe, które zostało 
napromieniowane w rdzeniu reaktora, 
a następnie trwale z niego usunięte; 
wypalone paliwo jądrowe jest
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uznane za zasób użyteczny, który może 
zostać poddany przerobowi, lub może 
zostać przeznaczone do składowania, o ile 
zostanie uznane za odpady 
promieniotwórcze;

przeznaczone do składowania i uznane za 
odpady promieniotwórcze;

Or. de

Poprawka 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 10) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „wypalone paliwo jądrowe” oznacza 
paliwo jądrowe, które zostało 
napromieniowane w rdzeniu reaktora, a 
następnie trwale z niego usunięte; 
wypalone paliwo jądrowe może być 
uznane za zasób użyteczny, który może
zostać poddany przerobowi, lub może 
zostać przeznaczone do składowania, o ile 
zostanie uznane za odpady 
promieniotwórcze;

10) „wypalone paliwo jądrowe” oznacza 
paliwo jądrowe, które zostało 
napromieniowane w rdzeniu reaktora, a 
następnie z niego usunięte; wypalone 
paliwo jądrowe może zostać poddane
przerobowi, ale jest uznawane za odpady
promieniotwórcze, jeśli nie planuje się 
dalszego wykorzystywania tego paliwa w 
ciągu kolejnych dwóch lat przez dane
państwo członkowskie lub posiadacza
zezwolenia, którego decyzja została 
zaakceptowana przez to państwo 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 63
Sabine Wils

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 

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

składowaniem wypalonego paliwa 
jądrowego, włącznie z transportem poza 
terenem obiektu;

Or. de

Poprawka 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, włącznie z transportem poza 
terenem obiektu;

Or. en

Poprawka 65
Sabine Wils

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 zamiarem lub możliwością
ponownego ich wydobycia.

Or. en
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Poprawka 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 zamiarem lub możliwością
ponownego ich wydobycia.

Or. en

Poprawka 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Poprawka 68
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
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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;

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, w 
tym recyklingu i ponownego 
wykorzystania materiałów 
konwencjonalnych;

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie UE w sprawie odpadów (2006/12/WE) za priorytet uznano zapobieganie 
wytwarzaniu odpadów. Dyrektywa w sprawie odpadów promieniotwórczych powinna być 
zgodna z takim podejściem i ustanowić przepisy mające na celu zapobieganie wytwarzaniu 
odpadów promieniotwórczych.

Poprawka 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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;

Or. en
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Poprawka 70
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Powyższe powinno następować 
poprzez zapewnienie wszystkim właściwym 
zainteresowanym stronom dostępu do 
wszystkich informacji związanych ze 
składowaniem, a także umożliwienie 
społeczeństwu i wszystkim właściwym 
zainteresowanym stronom obowiązkowego 
i wczesnego udziału w procesach 
decyzyjnych, a 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.

Or. de

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 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 

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

bezpiecznym postępowaniem tak długo, 
jak długo stanowią zagrożenie dla ludzi i 
środowiska.

Or. en

Poprawka 72
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zabezpieczenia finansowe, wnoszone 
w całości przez wytwórców odpadów były 
zarządzane w funduszu kontrolowanym 
przez państwo, co ma zapewnić 
udostępnianie ich na potrzeby trwałego i 
bezpiecznego postępowania z odpadami.

Or. de

Poprawka 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PE460.954v01-00 40/64 AM\861450PL.doc

PL

Poprawka 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) istniała solidarna odpowiedzialność w 
zakresie ochrony wszystkich podmiotów 
zajmujących się postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 76
Sabine Wils

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 

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, 
w którym zostały wytworzone, chyba że w 
odniesieniu do niewielkich ilości zawarto 
porozumienia pomiędzy państwami 
członkowskimi w sprawie wykorzystania
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w jednym z nich. obiektów do przechowywania lub
składowisk odpadów w jednym z nich.
Porozumienia te zabraniają wydawania 
licencji na wspólne docelowe 
przechowywanie lub składowanie 
odpadów promieniotwórczych i 
wypalonego paliwa jądrowego, powstałych 
w związku z wytwarzaniem energii lub też 
działalnością wojskową, a także z 
badaniami dotyczącymi wytwarzania 
energii lub zastosowań wojskowych.

Or. en

Poprawka 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania obiektów do 
przechowywania lub składowisk odpadów 
w jednym z nich.

Or. en

Poprawka 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich ani 
przedsiębiorstw na ich obszarze, do 
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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.

Or. en

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 79
Kriton Arsenis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 80
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) krajowe wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

b) krajowe wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i przyjaznego dla 
środowiska postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

Or. de

Poprawka 81
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) system należytej kontroli 
instytucjonalnej, inspekcji dozorowych 
oraz dokumentacji i sprawozdań;

d) system szczegółowej kontroli 
instytucjonalnej, inspekcji dozorowych 
oraz dokumentacji i sprawozdań;

Or. de

Poprawka 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

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

Or. en

Poprawka 83
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dostęp społeczeństwa oraz wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron do 
wszystkich informacji związanych ze 
składowaniem, umożliwienie 
społeczeństwu i wszystkim właściwym 
zainteresowanym stronom wczesnego 
udziału w procesach decyzyjnych oraz 
prawo każdej osoby fizycznej lub prawnej 
do wniesienia skargi i odwołania w 
przypadku odmowy udzielenia dostępu do 
informacji dotyczących decyzji 
podejmowanych z udziałem 
społeczeństwa, a także ogólnie w 
przypadku naruszenia prawa w zakresie 
ochrony środowiska;

Or. de

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.
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Poprawka 84
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera fa) (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.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 85
Sabine Wils

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, najlepszych dostępnych technologii i 
wyników badań.

Or. en
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Poprawka 86
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (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.

Or. en

Poprawka 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (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 
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.

Or. en
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Poprawka 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3b (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.

Or. en

Poprawka 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3c (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.

Or. en

Poprawka 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze zezwolenia w najszybszym 
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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 incydentu związanych z 
zakładem mogą następować skutki 
transgraniczne.

Or. en

Poprawka 91
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7a (nowy) 

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.

Or. de

Uzasadnienie

Pozwoli to przyszłym pokoleniom na stwierdzenie, czy opakowanie zawiera cenne surowce 
czy materiały niebezpieczne.
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Poprawka 92
Paolo Bartolozzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

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 93
Sabine Wils

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 

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 bezpieczeństwa 
swoich działań i obiektów w sposób 
systematyczny i możliwy do 
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systematyczny i możliwy do 
zweryfikowania.

zweryfikowania zgodnie z najlepszymi 
dostępnymi technologiami.

Or. en

Poprawka 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Poprawka 95
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
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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.

powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 
zapobiegania awariom i szkodliwej 
ingerencji człowieka, włącznie z 
fizycznymi atakami, oraz na rzecz
łagodzenia skutków awarii i szkodliwej 
ingerencji człowieka, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ingerencja człowieka stanowi jedno z największych zagrożeń dla materiałów 
promieniotwórczych. Obejmuje ona atak terrorystyczny lub sabotaż, działania wojenne, a 
także ingerencję człowieka mającą na celu uzyskanie dostępu do wartościowych materiałów 
(czy to pochodzących z barier fizycznych, czy też z samych odpadów promieniotwórczych, np. 
plutonu).

Poprawka 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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jonizujące.

Or. en

Poprawka 97
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń mieli obowiązek zapewniania i 
utrzymywania odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich w celu 
wypełniania swoich obowiązków 
związanych z bezpieczeństwem w 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, określonych w ust. 
1–4.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń mieli obowiązek trwałego
zapewniania i utrzymywania odpowiednich 
zasobów ludzkich oraz zabezpieczeń 
finansowych, zarządzanych w funduszu 
kontrolowanym przez państwo, w celu 
wypełniania swoich obowiązków 
związanych z bezpieczeństwem w 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, określonych w ust. 
1–4.

Or. de

Poprawka 98
Sabine Wils

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 

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

stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe oraz po zamknięciu, w 
szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych w 
najszerszym możliwym zakresie.

Or. en

Poprawka 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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.

Or. en
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Poprawka 100
Sabine Wils

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.

Or. de

Poprawka 101
Rovana Plumb

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

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

Or. ro
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Poprawka 102
Sabine Wils

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 zgodnie z zasadą
„zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu zapobieżenie sytuacji, w której podmioty wytwarzające odpady będą mogły 
zmusić państwa członkowskie do przejęcia ryzyka finansowego związanego z wytwarzaniem 
odpadów promieniotwórczych.

Poprawka 103
Sabine Wils

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 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe zapewniały dostępność
zabezpieczeń finansowych, gdy okażą się 
one potrzebne do celów postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami
promieniotwórczym, wnoszonych w 
całości przez wytwórców odpadów i 
zarządzanych w funduszu kontrolowanym 
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podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

przez państwo, co ma zapewnić to, by 
zostały one udostępnione na potrzeby 
trwałego i bezpiecznego postępowania z
odpadami.

Or. de

Poprawka 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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”.

Or. en

Poprawka 105
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały pełną
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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.

dostępność środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, oraz tego, by te ramy 
zapewniały przejęcie pełnej
odpowiedzialności przez podmioty 
wytwarzające odpady promieniotwórcze.
Należy dopilnować tego, by strona 
odpowiedzialna za powstawanie odpadów 
promieniotwórczych miała polisę 
ubezpieczeniową pokrywającą do stu 
procent kosztów wszystkich możliwych 
wypadków, z uwzględnieniem 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”.

Or. en

Poprawka 106
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość Udział społeczeństwa

Or. de

Poprawka 107
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
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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.

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 
wskazówek w odniesieniu do dostępu do 
informacji. Informacje należy podawać do 
wiadomości publicznej zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi.

Or. de

Poprawka 108
Antonyia Parvanova

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, 

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,
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pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

w szczególności Konwencją o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska, pod warunkiem, 
że nie narusza to innych interesów, takich 
jak – między innymi – interesy związane z 
bezpieczeństwem, uznanych w 
ustawodawstwie krajowym lub w 
zobowiązaniach międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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.
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.
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Or. en

Poprawka 110
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
społeczeństwo miało możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wczesny udział społeczeństwa w procesie 
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi w momencie, w 
którym wszystkie opcje są jeszcze otwarte, 
a udział społeczeństwa może być
skuteczny.

Or. de

Poprawka 111
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2a (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 i na 
przygotowanie się i skuteczne 
uczestniczenie przez społeczeństwo w 
podejmowaniu decyzji.

Or. de
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Poprawka 112
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 113
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Kontrola

Każde państwo członkowskie dopilnowuje, 
aby każda osoba fizyczna lub prawna 
miała szeroki dostęp do procedury 
odwoławczej przed sądem. Ponadto każde 
państwo członkowskie zapewnia to, by 
każda osoba fizyczna lub prawna miała 
dostęp do postępowania 
administracyjnego lub sądowego
umożliwiającego zakwestionowanie 
działań lub zaniechania właściwego 
organu regulacyjnego.

Or. de

Poprawka 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy) 
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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.

Or. en

Poprawka 115
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 116
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt –1) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–1) zintegrowany szczegółowy system 
klasyfikacji wypalonego paliwa jądrowego 
oraz odpadów promieniotwórczych 
obejmujący wszystkie etapy postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi, od 
momentu wytworzenia aż do składowania;
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Or. de

Poprawka 117
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 1) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) rejestr wszelkiego wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów promieniotwórczych 
oraz prognozy dotyczące przyszłych ilości, 
także tych pochodzących z likwidacji. W 
rejestrze należy wyraźnie określić 
lokalizację i ilość materiałów oraz, przy 
użyciu odpowiedniej klasyfikacji, poziom 
zagrożenia;

1) w oparciu o system klasyfikacji, o 
którym mowa w punkcie –1, rejestr 
wszelkiego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych oraz 
prognozy dotyczące przyszłych ilości, 
także tych pochodzących z likwidacji. W 
rejestrze należy wyraźnie określić 
lokalizację i ilość materiałów oraz poziom 
zagrożenia;

Or. de

Poprawka 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do 
składowania;

2. koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do
przechowywania lub składowania;
najwyższy priorytet przyznaje się odpadom 
promieniotwórczym i wypalonemu paliwu 
jądrowemu z przeszłości, znajdującym się 
w tymczasowych nieckach składowych;

Or. en

Poprawka 119
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 
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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 inwestycyjnych.

skreślony

Or. de


