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Poprawka 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając art. 31 i 32 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-
0385/2013),

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

Or. en

Poprawka 33

Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

DYREKTYWA RADY DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 
2009/71/EURATOM ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych

zmieniająca dyrektywę 
2009/71/EURATOM ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych

Or. en

Poprawka 34
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

DYREKTYWA RADY DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 
2009/71/EURATOM ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych

zmieniająca dyrektywę 
2009/71/EURATOM ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych

Or. fr

Poprawka 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 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

Poprawka 36
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 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. 153, 191 i 192,

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie należy pozbawiać Parlamentu Europejskiego jego uprawnień do współdecydowania, tak 
jak przewiduje to wniosek Komisji, tym bardziej że wniosek ten dotyczy kluczowych kwestii 
w dziedzinie środowiska i ochrony zdrowia. W związku z tym art. 153 TFUE (polityka 
społeczna) oraz art. 191 i 192 (środowisko i ochrona zdrowia) stanowią właściwą podstawę 
prawną.

Poprawka 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wniosek Komisji 
Europejskiej, sporządzony po uzyskaniu 
opinii grupy osób mianowanych przez 
Komitet Naukowo-Techniczny spośród 
ekspertów naukowych państw 
członkowskich,

uwzględniając wniosek Komisji 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 38
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wniosek Komisji 
Europejskiej, sporządzony po uzyskaniu 
opinii grupy osób mianowanych przez 
Komitet Naukowo-Techniczny spośród 
ekspertów naukowych państw 
członkowskich,

uwzględniając wniosek Komisji
Europejskiej,

Or. fr
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Poprawka 39
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą,

Or. fr

Poprawka 40
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając konwencję z Aarhus 
o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska, 
podpisaną w 1998 r. przez Wspólnotę 
Europejską oraz wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 41
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając realizację postanowień 
konwencji z Aarhus w kontekście 
bezpieczeństwa jądrowego, 
zapoczątkowaną przez inicjatywę „Aarhus 
Convention and Nuclear” (ACN), 
zobowiązującą państwa członkowskie do 
opublikowania najistotniejszych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego oraz do włączenia 
społeczeństwa w podejmowanie decyzji,

Or. fr

Poprawka 42
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 2 lit. b) Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej („traktat EURATOM”) 
przewiduje utworzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa mających chronić zdrowie 
pracowników i ludności.

(1) Artykuł 191 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, że polityka Unii w dziedzinie 
środowiska naturalnego przyczynia się 
przede wszystkim do osiągania 
następujących celów: zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego.

Or. fr

Poprawka 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Energia jądrowa jest jednym ze 
źródeł energii, dlatego Unia i jej państwa 
członkowskie powinny traktować energię 
jądrową w oparciu o Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na 
takich samych zasadach, jak pozostałe 
źródła energii.

Or. en

Poprawka 44
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 30 traktatu EURATOM 
przewiduje ustanowienie w ramach 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej („Wspólnota”) podstawowych
norm ochrony zdrowia pracowników i 
ludności przed niebezpieczeństwem 
promieniowania jonizującego.

(2) Artykuł 153 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
umożliwia wprowadzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 
pracowników i ludności.

Or. fr

Poprawka 45
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W dyrektywie Rady 2011/70/Euratom (6) W dyrektywie Rady 2011/70/Euratom 
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z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego 
i bezpiecznego gospodarowania 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi7 na państwa 
członkowskie nałożono obowiązek 
ustanowienia i utrzymywania ram 
krajowych w zakresie gospodarowania 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego 
i bezpiecznego gospodarowania 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi7 na państwa 
członkowskie nałożono obowiązek 
ustanowienia i utrzymywania ram 
krajowych w zakresie gospodarowania 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Z rezolucji
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
marca 2013 r. w sprawie oceny ryzyka 
i bezpieczeństwa („testów 
wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych wynika, że po 
katastrofie elektrowni jądrowej w 
Fukushimie ponownie zwrócono uwagę 
na zagrożenia związane z odpadami 
jądrowymi; w rezolucji wezwano ponadto
Komisję do wspierania otwartego 
wskazywania najlepszych obiektów 
służących do przechowywania odpadów 
radioaktywnych w możliwie 
najbezpieczniejszy sposób.

__________________ __________________
7 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48. 7 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48.

Or. de

Poprawka 46
Bernd Lange
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W konkluzjach Rady z dnia 8 maja 
2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami radioaktywnymi8

podkreślono, że „bezpieczeństwo jądrowe 
należy do kompetencji poszczególnych 
państw, realizowanych, w stosownych 

(7) W konkluzjach Rady z dnia 8 maja 
2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami radioaktywnymi8

podkreślono, że „bezpieczeństwo jądrowe 
należy do kompetencji poszczególnych 
państw, realizowanych, w stosownych 
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przypadkach, w ramach struktur UE. 
Decyzje dotyczące działań mających 
zapewnić bezpieczeństwo oraz nadzór nad 
instalacjami jądrowymi pozostają 
wyłącznie w gestii przedsiębiorstw 
i organów krajowych”.

przypadkach, w ramach struktur UE. 
Decyzje dotyczące działań mających 
zapewnić bezpieczeństwo oraz nadzór nad 
instalacjami jądrowymi pozostają 
wyłącznie w gestii przedsiębiorstw 
i organów krajowych”. W rezolucji
Parlamentu Europejskiego z dnia 
14 marca 2013 r. w sprawie ocen ryzyka 
i bezpieczeństwa („testów 
wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych wzywa się do 
określenia i wprowadzenia wiążących 
standardów bezpieczeństwa jądrowego;

__________________ __________________
8 Przyjęte przez COREPER w dniu 25 
kwietnia 2007 r. (dok. ref. 8784/07) oraz 
Radę ds. Gospodarczych i Finansowych 
w dniu 8 maja 2007 r.

8 Przyjęte przez COREPER w dniu 25 
kwietnia 2007 r. (dok. ref. 8784/07) oraz 
Radę ds. Gospodarczych i Finansowych
w dniu 8 maja 2007 r.

Or. de

Poprawka 47
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Katastrofa w Fukushimie po raz 
kolejny boleśnie unaoczniła, że nie 
istnieje coś takiego, jak całkowicie 
bezpieczna elektrownia jądrowa, w 
związku z czym niezawodne zapobieganie 
w przyszłości poważnym awariom, czy to w 
Unii, czy też poza jej granicami, jest 
niemożliwe.

Or. en

Poprawka 48
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Awaria w japońskiej elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w 2011 r. 
spowodowała, że środki, które są 
konieczne w celu zapewnienia najbardziej 
odpowiednich poziomów bezpieczeństwa 
jądrowego, stały się ponownie 
przedmiotem rozważań politycznych 
w skali całego świata. Na podstawie 
mandatu udzielonego przez Radę 
Europejską w marcu 2011 r.10 Komisja, 
wraz z Europejską Grupą Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego („ENSREG”), przeprowadziły 
ogólnounijne, kompleksowe oceny ryzyka 
i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych („testy 
wytrzymałościowe”). Ich wyniki ukazały 
szereg udoskonaleń, które mogłyby zostać 
wprowadzone w zakresie podejścia do 
bezpieczeństwa jądrowego i praktyk 
branżowych w krajach uczestniczących 
w procesie ocen11.

(9) Awaria w japońskiej elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w 2011 r. 
spowodowała, że środki, które są 
konieczne w celu zapewnienia najbardziej 
odpowiednich poziomów bezpieczeństwa 
jądrowego, stały się ponownie 
przedmiotem rozważań politycznych 
w skali całego świata. Na podstawie 
mandatu udzielonego przez Radę 
Europejską w marcu 2011 r.10 Komisja, 
wraz z Europejską Grupą Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego („ENSREG”), przeprowadziły 
ogólnounijne, kompleksowe oceny ryzyka 
i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych („testy 
wytrzymałościowe”). Ich wyniki ukazały 
szereg udoskonaleń, które mogłyby zostać 
wprowadzone w zakresie podejścia do 
bezpieczeństwa jądrowego i praktyk 
branżowych w krajach uczestniczących 
w procesie ocen11. W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie ocen ryzyka i bezpieczeństwa 
(„testów wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych podkreślono, że
w testach wytrzymałościowych wykazano, 
że praktycznie we wszystkich 
elektrowniach jądrowych konieczne jest 
wprowadzenie pewnych ulepszeń 
w zakresie bezpieczeństwa; wezwano
ponadto do pilnego wdrożenia 
niezbędnych środków modernizacyjnych 
oraz do corocznego informowania 
Parlamentu i przeprowadzania z nim 
konsultacji na temat wyników, środków 
i planów w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego.

__________________ __________________
10 Rada Europejska EUCO 10/1/11. 10 Rada Europejska EUCO 10/1/11.
11 Sprawozdanie ENSREG z przeglądu 11 Sprawozdanie ENSREG z przeglądu 
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zewnętrznego – testy wytrzymałościowe 
przeprowadzone w europejskich 
elektrowniach jądrowych, 25 kwietnia 
2012 r.

zewnętrznego – testy wytrzymałościowe 
przeprowadzone w europejskich 
elektrowniach jądrowych, 25 kwietnia 
2012 r.

Or. de

Poprawka 49
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Awaria w japońskiej elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w 2011 r. 
spowodowała, że środki, które są 
konieczne w celu zapewnienia najbardziej 
odpowiednich poziomów bezpieczeństwa 
jądrowego, stały się ponownie 
przedmiotem rozważań politycznych 
w skali całego świata. Na podstawie 
mandatu udzielonego przez Radę 
Europejską w marcu 2011 r.10 Komisja, 
wraz z Europejską Grupą Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego („ENSREG”), przeprowadziły 
ogólnounijne, kompleksowe oceny ryzyka 
i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych („testy 
wytrzymałościowe”). Ich wyniki ukazały 
szereg udoskonaleń, które mogłyby zostać 
wprowadzone w zakresie podejścia do 
bezpieczeństwa jądrowego i praktyk 
branżowych w krajach uczestniczących 
w procesie ocen11.

(9) Awaria w japońskiej elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w 2011 r. 
spowodowała, że środki, które są 
konieczne w celu wyeliminowania ryzyka 
oraz zapewnienia maksymalnych 
poziomów bezpieczeństwa jądrowego, 
stały się ponownie przedmiotem rozważań 
politycznych w skali całego świata. Na 
podstawie mandatu udzielonego przez 
Radę Europejską w marcu 2011 r.10

Komisja, wraz z Europejską Grupą 
Organów Regulacyjnych ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego („ENSREG”), 
przeprowadziły ogólnounijne, 
kompleksowe oceny ryzyka 
i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych („testy 
wytrzymałościowe”). Ich wyniki ukazały 
szereg udoskonaleń koniecznych do 
wprowadzenia w zakresie podejścia do 
bezpieczeństwa jądrowego i praktyk 
branżowych w krajach uczestniczących 
w procesie ocen11.

__________________ __________________
10 Rada Europejska EUCO 10/1/11. 10 Rada Europejska EUCO 10/1/11.
11 Sprawozdanie ENSREG z przeglądu 
zewnętrznego – testy wytrzymałościowe 
przeprowadzone w europejskich 

11 Sprawozdanie ENSREG z przeglądu 
zewnętrznego – testy wytrzymałościowe 
przeprowadzone w europejskich 



AM\1019806PL.doc 13/114 PE529.779v01-00

PL

elektrowniach jądrowych, 25 kwietnia 
2012 r.

elektrowniach jądrowych, 25 kwietnia 
2012 r.

Or. fr

Poprawka 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Testy wytrzymałościowe obejmują 
jedynie ocenę konkretnych, uprzednio 
uzgodnionych zagrożeń, a takie 
zagrożenia, jak zdarzenia wtórne, 
zniszczenia materialne, błędy ludzkie,
szczególne usterki wewnątrz zbiornika 
reaktora i wiele innych, nie zostały 
uwzględnione, w związku z czym 
pomyślnie przeprowadzony test 
wytrzymałościowy nie stanowi gwarancji 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowej.

Or. en

Poprawka 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Jeżeli po uzyskaniu wyników testów 
wytrzymałościowych nie są podejmowane 
odpowiednie działania, testy te tracą w 
przeważającej mierze swoją wartość; 
decyzja o podjęciu działań w przypadku 
uzyskania negatywnych wyników testów 
wytrzymałościowych leży jednak wyłącznie 
i całkowicie w gestii państw 
członkowskich; jeżeli decydując o tym, 
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jakie działania mają należy podjąć, 
opierają one swoją analizę na innych 
elementach niż tylko i wyłącznie 
uzyskanie maksymalnego możliwego do 
osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa, to 
osiągnięcie pożytecznego celu 
przeprowadzania testów 
wytrzymałościowych jest zagrożone.

Or. en

Poprawka 52
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność, a także 
wykonywanie swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne 
i działania w zakresie egzekwowania 
przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek nadmiernego wpływu 
zewnętrznego, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu, takiego jak naciski 
związane ze zmianą warunków 
politycznych, gospodarczych lub 
społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności. 
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność, a także 
wykonywanie swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne 
i działania w zakresie egzekwowania 
przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek nadmiernego wpływu 
zewnętrznego, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu, takiego jak naciski 
związane ze zmianą warunków 
politycznych, gospodarczych lub 
społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności. 
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 
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regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki 
i kompetencje do właściwego 
wykonywania obowiązków, jakie zostały 
im powierzone. W szczególności organ 
regulacyjny powinien mieć wystarczające 
uprawnienia, odpowiednią liczbę 
pracowników i wystarczające środki 
finansowe w celu właściwego wypełniania 
powierzonych mu obowiązków. 
Zaostrzone wymogi mające na celu 
zapewnienie niezależności 
w wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, 
w stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi oraz dla 
ogólnych wytycznych polityki 
wydawanych przez rząd, niezwiązanych 
z uprawnieniami i obowiązkami 
regulacyjnymi.

regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki 
i kompetencje do właściwego 
wykonywania obowiązków, jakie zostały 
im powierzone. W szczególności organ 
regulacyjny powinien mieć wystarczające 
uprawnienia, odpowiednią liczbę 
pracowników i wystarczające środki 
finansowe w celu właściwego wypełniania 
powierzonych mu obowiązków. 
Zaostrzone wymogi mające na celu 
zapewnienie niezależności 
w wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, 
w stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi 
i Komisją oraz dla ogólnych wytycznych 
polityki wydawanych przez rząd, w 
których nie podważa się uprawnień i 
obowiązków regulacyjnych organu 
krajowego.

Or. en

Poprawka 53
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność, a także 
wykonywanie swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne 
i działania w zakresie egzekwowania 

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność polityczna, 
prawna, administracyjna i finansowa, 
a także wykonywanie uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne i 
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przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek nadmiernego wpływu 
zewnętrznego, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu, takiego jak naciski 
związane ze zmianą warunków 
politycznych, gospodarczych lub 
społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności. 
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 
regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki 
i kompetencje do właściwego 
wykonywania obowiązków, jakie zostały 
im powierzone. W szczególności organ 
regulacyjny powinien mieć wystarczające 
uprawnienia, odpowiednią liczbę 
pracowników i wystarczające środki 
finansowe w celu właściwego wypełniania 
powierzonych mu obowiązków. 
Zaostrzone wymogi mające na celu 
zapewnienie niezależności 
w wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, 
w stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi oraz dla 
ogólnych wytycznych polityki 
wydawanych przez rząd, niezwiązanych 
z uprawnieniami i obowiązkami 
regulacyjnymi.

działania w zakresie egzekwowania 
przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek wpływu zewnętrznego, 
który mógłby zagrozić bezpieczeństwu, 
takiego jak naciski związane ze zmianą 
warunków politycznych, gospodarczych 
lub społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności. 
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 
regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki 
i kompetencje do właściwego 
wykonywania obowiązków, jakie zostały 
im powierzone. W szczególności organ 
regulacyjny powinien mieć wystarczające 
uprawnienia, zwłaszcza uprawnienia do 
stosowania sankcji, odpowiednią liczbę 
pracowników i wystarczające środki 
finansowe w celu właściwego wypełniania 
powierzonych mu obowiązków. 
Zaostrzone wymogi mające na celu 
zapewnienie niezależności 
w wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, 
w stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi oraz dla 
ogólnych wytycznych polityki 
wydawanych przez rząd, niezwiązanych 
z uprawnieniami i obowiązkami 
regulacyjnymi.

Or. fr

Poprawka 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku projektów 
infrastrukturalnych, które mogłyby 
wpłynąć na bezpieczeństwo jądrowe 
obiektów jądrowych, należy ustanowić 
odpowiednie krajowe mechanizmy 
konsultacji z krajowymi organami 
regulacyjnymi i społeczeństwem, a także 
w pełni uwzględniać opinie wyrażane 
przez te organy i społeczeństwo.

(17) W przypadku projektów 
infrastrukturalnych, które mogłyby 
wpłynąć na bezpieczeństwo jądrowe 
obiektów jądrowych, należy ustanowić 
odpowiednie krajowe i europejskie
mechanizmy konsultacji z krajowymi 
organami regulacyjnymi, niezależnymi 
ekspertami międzynarodowymi
i społeczeństwem, a także w pełni 
uwzględniać opinie wyrażane przez te 
organy, ekspertów i społeczeństwo.

Or. en

Poprawka 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Skutki awarii jądrowej mogą być 
odczuwalne poza granicami danego 
państwa, a zatem należy wspierać ścisłą 
współpracę, koordynację i wymianę 
informacji między organami regulacyjnymi 
sąsiednich państw lub państw w tym 
samym regionie, niezależnie od tego, czy 
eksploatują one obiekty jądrowe. W tym 
względzie państwa członkowskie powinny 
zapewnić podjęcie odpowiednich kroków 
w celu usprawnienia współpracy 
w kwestiach bezpieczeństwa jądrowego 
o skutkach transgranicznych, w tym 
z państwami trzecimi. Należy dążyć do 
synergii z unijnym mechanizmem ochrony 
ludności15, który zapewnia unijne ramy na 
rzecz współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie ochrony 
ludności w celu zwiększenia skuteczności 
systemów w zakresie zapobiegania 
klęskom żywiołowym i katastrofom 

(21) Skutki awarii jądrowej mogą być 
odczuwalne poza granicami danego 
państwa, a zatem należy nakazać ścisłą 
współpracę, koordynację i wymianę 
informacji między organami regulacyjnymi 
sąsiednich państw lub państw w tym 
samym regionie, niezależnie od tego, czy 
eksploatują one obiekty jądrowe. W tym 
względzie państwa członkowskie powinny 
zapewnić podjęcie odpowiednich kroków 
w celu usprawnienia współpracy 
w kwestiach bezpieczeństwa jądrowego 
o skutkach transgranicznych, w tym 
z państwami trzecimi. Należy dążyć do 
synergii z unijnym mechanizmem ochrony 
ludności15, który zapewnia unijne ramy na 
rzecz współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie ochrony 
ludności w celu zwiększenia skuteczności 
systemów w zakresie zapobiegania 
klęskom żywiołowym i katastrofom 
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powodowanym przez człowieka, 
zapewniania gotowości w przypadku 
wystąpienia tych zjawisk oraz reagowania 
na nie.

powodowanym przez człowieka, 
zapewniania gotowości w przypadku 
wystąpienia tych zjawisk oraz reagowania 
na nie.

__________________ __________________
15 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności 
(COM(2011)934 final).

15 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności 
(COM(2011) 934 final).

Or. en

Poprawka 56
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia zdobywania 
odpowiednich umiejętności oraz 
osiągnięcia i utrzymywania odpowiedniego 
poziomu kompetencji wszystkie 
zainteresowane strony powinny 
zagwarantować, by wszyscy pracownicy 
(w tym podwykonawcy) odpowiedzialni za 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych oraz za 
ustalenia w zakresie gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, podlegali 
procesowi ustawicznego uczenia się. Cel 
ten można osiągnąć poprzez ustanowienie 
programów szkoleniowych i planów 
szkoleń, procedur okresowego przeglądu 
i aktualizacji programów szkoleniowych, 
jak również poprzez wyasygnowanie 
odpowiednich środków budżetowych na 
szkolenia.

(22) W celu zapewnienia zdobywania 
odpowiednich umiejętności oraz 
osiągnięcia i utrzymywania odpowiedniego 
poziomu kompetencji wszystkie 
zainteresowane strony powinny 
zagwarantować, by wszyscy pracownicy 
(w tym podwykonawcy) odpowiedzialni za 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych oraz za 
ustalenia w zakresie gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, podlegali 
procesowi ustawicznego uczenia się. Cel 
ten można osiągnąć poprzez ustanowienie 
programów szkoleniowych i planów 
szkoleń, procedur okresowego przeglądu 
i aktualizacji programów szkoleniowych 
w drodze wymiany know-how pomiędzy 
krajami UE i krajami spoza UE, jak 
również poprzez wyasygnowanie 
odpowiednich środków budżetowych na 
szkolenia.

Or. en
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Poprawka 57
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania 
niezależności w regulacyjnym procesie 
decyzyjnym. Dlatego też obowiązujące 
przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom 
dotyczące informacji, które mają być 
przekazywane do wiadomości publicznej, 
powinny określać więcej szczegółów 
w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
powinny być przekazywane, co najmniej 
przez właściwy organ regulacyjny oraz 
przez posiadacza zezwolenia, a także 
w odniesieniu do ram czasowych. W tym 
celu należy na przykład określić rodzaj 
informacji, które powinny być co najmniej 
przekazywane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia w ramach ich szeroko 
zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, 
w szczególności w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii. Wyniki 
okresowych kontroli bezpieczeństwa 
i międzynarodowych przeglądów 
zewnętrznych powinny być również 
podawane do wiadomości publicznej.

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania 
niezależności w regulacyjnym procesie 
decyzyjnym. Dlatego też obowiązujące 
przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom 
dotyczące informacji, które mają być 
przekazywane do wiadomości publicznej, 
powinny określać więcej szczegółów 
w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
powinny być przekazywane, co najmniej 
przez właściwy organ regulacyjny oraz 
przez posiadacza zezwolenia, a także 
w odniesieniu do ram czasowych. W tym 
celu należy na przykład określić rodzaj 
informacji, które powinny być co najmniej 
przekazywane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia w ramach ich szeroko 
zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, 
w szczególności w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii. Wyniki 
okresowych kontroli bezpieczeństwa 
i międzynarodowych przeglądów 
zewnętrznych powinny być również 
podawane do wiadomości publicznej. 
W rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ocen 
ryzyka i bezpieczeństwa („testów 
wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych zawarty jest apel, 
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aby w pełni informować obywateli UE 
i przeprowadzać z nimi konsultacje na 
temat bezpieczeństwa jądrowego w Unii.

Or. de

Poprawka 58
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania 
niezależności w regulacyjnym procesie 
decyzyjnym. Dlatego też obowiązujące 
przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom 
dotyczące informacji, które mają być 
przekazywane do wiadomości publicznej, 
powinny określać więcej szczegółów 
w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
powinny być przekazywane, co najmniej 
przez właściwy organ regulacyjny oraz 
przez posiadacza zezwolenia, a także 
w odniesieniu do ram czasowych. W tym 
celu należy na przykład określić rodzaj 
informacji, które powinny być co najmniej 
przekazywane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia w ramach ich szeroko 
zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, 
w szczególności w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii. Wyniki 
okresowych kontroli bezpieczeństwa 
i międzynarodowych przeglądów 

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania oraz 
gwarantowania niezależności 
w regulacyjnym procesie decyzyjnym. 
Dlatego też obowiązujące przepisy 
dyrektywy 2009/71/Euratom dotyczące 
informacji, które mają być przekazywane 
do wiadomości publicznej, powinny 
określać więcej szczegółów w odniesieniu 
do rodzaju informacji, jakie powinny być 
przekazywane, co najmniej przez właściwy 
organ regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia, a także w odniesieniu do ram 
czasowych. W tym celu należy na przykład 
określić rodzaj informacji, które powinny 
być co najmniej przekazywane przez 
właściwy organ regulacyjny oraz przez 
posiadacza zezwolenia w ramach ich 
szeroko zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w czasie rzeczywistym, 
w szczególności w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych, incydentów i awarii. 
Wyniki okresowych kontroli 
bezpieczeństwa i międzynarodowych 
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zewnętrznych powinny być również 
podawane do wiadomości publicznej.

przeglądów zewnętrznych powinny być 
również podawane do wiadomości 
publicznej, podobnie jak odpowiedzi 
operatorów na zalecenia krajowych 
organów regulacyjnych.

Or. fr

Poprawka 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 
obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie 
wspólnotowych warunków wczesnej 
wymiany informacji w przypadku 
zdarzenia radiacyjnego16 nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
powiadamiania Komisji i innych państw 
członkowskich o zdarzeniu radiacyjnym 
w przypadku jego wystąpienia na ich 
terytorium oraz obowiązek dostarczania im 
informacji w tym zakresie, podczas gdy 
dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 
27 listopada 1989 r.17 zawiera wymogi 
dotyczące informowania społeczeństwa 
przez państwa członkowskie o środkach 
ochrony zdrowia, które należy zastosować, 
oraz działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże 
w uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 
obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie 
wspólnotowych warunków wczesnej 
wymiany informacji w przypadku 
zdarzenia radiacyjnego16 nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
powiadamiania Komisji i innych państw 
członkowskich o zdarzeniu radiacyjnym 
w przypadku jego wystąpienia na ich 
terytorium oraz obowiązek dostarczania im 
informacji w tym zakresie, podczas gdy 
dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 
27 listopada 1989 r.17 zawiera wymogi 
dotyczące informowania społeczeństwa 
przez państwa członkowskie o środkach 
ochrony zdrowia, które należy zastosować, 
oraz działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże 
w uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 
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przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące bezzwłoczne udostępnianie 
regularnie aktualizowanych informacji 
w celu zapewnienia informowania na 
bieżąco pracowników i społeczeństwa 
o wszystkich przypadkach związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
zdarzeniach nadzwyczajnych lub 
warunkach awaryjnych. Ponadto 
społeczeństwo powinno mieć możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
udzielania zezwoleń w odniesieniu do 
obiektów jądrowych, a właściwy organ 
regulacyjny powinien dostarczać 
wszelkich informacji związanych 
z bezpieczeństwem w sposób niezależny, 
bez konieczności uzyskania uprzedniej 
zgody od jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego.

przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące bezzwłoczne udostępnianie 
regularnie aktualizowanych informacji 
w celu zapewnienia informowania na 
bieżąco pracowników i społeczeństwa 
o wszystkich przypadkach związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
zdarzeniach nadzwyczajnych lub 
warunkach awaryjnych.

__________________ __________________
16 Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 76. 16 Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 76.
17 Dz.U. L 357 z 7.12.1989, s. 31. 17 Dz.U. L 357 z 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Poprawka 60
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 
obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie 
wspólnotowych warunków wczesnej 
wymiany informacji w przypadku 
zdarzenia radiacyjnego16 nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 
obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie 
wspólnotowych warunków wczesnej 
wymiany informacji w przypadku 
zdarzenia radiacyjnego16 nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
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powiadamiania Komisji i innych państw 
członkowskich o zdarzeniu radiacyjnym 
w przypadku jego wystąpienia na ich 
terytorium oraz obowiązek dostarczania im 
informacji w tym zakresie, podczas gdy 
dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 
27 listopada 1989 r.17 zawiera wymogi 
dotyczące informowania społeczeństwa 
przez państwa członkowskie o środkach 
ochrony zdrowia, które należy zastosować, 
oraz działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże 
w uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące bezzwłoczne udostępnianie 
regularnie aktualizowanych informacji 
w celu zapewnienia informowania na 
bieżąco pracowników i społeczeństwa 
o wszystkich przypadkach związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
zdarzeniach nadzwyczajnych lub 
warunkach awaryjnych. Ponadto 
społeczeństwo powinno mieć możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
udzielania zezwoleń w odniesieniu do 
obiektów jądrowych, a właściwy organ 
regulacyjny powinien dostarczać wszelkich 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
w sposób niezależny, bez konieczności 
uzyskania uprzedniej zgody od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego.

powiadamiania Komisji i innych państw 
członkowskich o zdarzeniu radiacyjnym 
w przypadku jego wystąpienia na ich 
terytorium oraz obowiązek dostarczania im 
informacji w tym zakresie, podczas gdy 
dyrektywa Rady 89/618/Euratom z dnia 
27 listopada 1989 r.17 zawiera wymogi 
dotyczące informowania społeczeństwa 
przez państwa członkowskie o środkach 
ochrony zdrowia, które należy zastosować, 
oraz działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże 
w uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące udostępnianie w czasie 
rzeczywistym aktualizowanych informacji 
w celu zapewnienia informowania na 
bieżąco pracowników i społeczeństwa 
o wszystkich przypadkach związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
zdarzeniach nadzwyczajnych, incydentach
lub warunkach awaryjnych. Ponadto 
społeczeństwo powinno mieć możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
udzielania zezwoleń i wprowadzania 
zmian w odniesieniu do obiektów 
jądrowych, a właściwy organ regulacyjny 
powinien dostarczać wszelkich informacji 
związanych z bezpieczeństwem w sposób 
niezależny, bez konieczności uzyskania 
uprzedniej zgody od jakiegokolwiek 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego. Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
uczestnictwo społeczeństwa 
obywatelskiego w procesie konsultacji 
oraz podejmowania decyzji.

__________________ __________________
16 Dz.U. L 371 z 30.12.87, s. 76. 16 Dz.U. L 371 z 30.12.87, s. 76.
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17 Dz.U. L 357 z 7.12.89, s. 31. 17 Dz.U. L 357 z 7.12.89, s. 31.

Or. fr

Poprawka 61
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dyrektywa 2009/71/Euratom 
ustanawia również prawnie wiążące ramy 
wspólnotowe stanowiące podstawę 
systemu prawnego, administracyjnego oraz 
organizacyjnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego. Nie obejmuje 
ona szczegółowych wymogów 
dotyczących obiektów jądrowych. Ze 
względu na postęp techniczny osiągnięty 
przez MAEA i Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych („WENRA”) oraz 
inne źródła wiedzy fachowej, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas realizacji 
testów wytrzymałościowych, a także 
analizy dotyczące awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, należy zmienić 
dyrektywę 2009/71/Euratom, aby 
uwzględnić wspólnotowe cele dotyczące 
bezpieczeństwa jądrowego, obejmujące 
wszystkie etapy cyklu życia obiektów 
jądrowych (lokalizację, projektowanie, 
budowę, rozruch, eksploatację, likwidację).

(25) Dyrektywa 2009/71/Euratom 
ustanawia również prawnie wiążące ramy 
wspólnotowe stanowiące podstawę 
systemu prawnego, administracyjnego oraz 
organizacyjnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego. Nie obejmuje 
ona szczegółowych wymogów 
dotyczących obiektów jądrowych. Ze 
względu na postęp techniczny osiągnięty 
przez MAEA i Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych („WENRA”) oraz 
inne źródła wiedzy fachowej, w tym 
doświadczenia zdobyte podczas realizacji 
testów wytrzymałościowych, a także 
analizy dotyczące awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, należy zmienić 
dyrektywę 2009/71/Euratom, aby 
uwzględnić wspólnotowe prawnie wiążące
cele dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, 
obejmujące wszystkie etapy cyklu życia 
obiektów jądrowych (lokalizację, 
projektowanie, budowę, rozruch, 
eksploatację, likwidację).

Or. de

Poprawka 62
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Metody rozpoznawania ryzyka służą 
do badania prawdopodobieństwa każdego 
zdarzenia w sekwencji zdarzeń, które 
mogłyby doprowadzić lub przyczynić się 
do awarii, a także do badania jej 
ewentualnych skutków. Odpowiedzi mogą 
zostać wykorzystane do przedstawienia 
szczegółowych informacji na temat 
mocnych i słabych elementów projektu 
obiektu jądrowego i jego eksploatacji, 
a tym samym mogą ukierunkować wymogi 
i uwagę organów regulacyjnych na kwestię 
tego, gdzie można będzie osiągnąć 
największe korzyści dla bezpieczeństwa 
danego obiektu. Zainwestowawszy 
w ostatnich dziesięcioleciach znaczne 
zasoby w opracowanie probabilistycznych 
ocen bezpieczeństwa obiektów jądrowych, 
zwłaszcza jeśli chodzi o elektrownie 
jądrowe i reaktory badawcze, posiadacze 
zezwoleń i właściwe organy regulacyjne 
na całym świecie są obecnie w stanie 
wykorzystywać uzyskane informacje na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 
obiektów jądrowych, korzystając z metod 
rozpoznawania ryzyka, przy ich 
jednoczesnej eksploatacji w jak 
najbardziej wydajny sposób.

(26) Metody rozpoznawania ryzyka służą 
do badania prawdopodobieństwa każdego 
zdarzenia w sekwencji zdarzeń, które 
mogłyby doprowadzić lub przyczynić się 
do awarii, a także do badania jej 
ewentualnych skutków. W kontekście
przyczyn katastrowy jądrowej w 
Fukushimie metody oceny ryzyka muszą 
uwzględniać i analizować połączone ze 
sobą, a nie tylko pojedyncze czynniki 
ryzyka. Odpowiedzi mogą zostać 
wykorzystane do przedstawienia 
szczegółowych informacji na temat 
mocnych i słabych elementów projektu 
obiektu jądrowego i jego eksploatacji, 
a tym samym mogą ukierunkować wymogi 
i uwagę organów regulacyjnych na kwestię 
tego, gdzie można będzie osiągnąć 
największe korzyści dla bezpieczeństwa 
danego obiektu. Niemniej jednak poziomy 
niezawodności wymagane dla elektrowni 
jądrowej, która charakteryzuje się 
złożonością zachodzących interakcji 
i silnymi wzajemnymi powiązaniami, są 
bardzo wysokie, gdyż poszczególne rodzaje 
eksploatowanych reaktorów różnią się od 
siebie projektem i konfiguracją. Z uwagi 
na ich złożoność oraz warunki fizyczne 
panujące podczas eksploatacji reaktora 
zrozumienie projektu oraz eksploatacji 
reaktora ma zawsze charakter częściowy. 
Ponadto z uwagi na fakt, że podzespoły 
systemu oraz zdarzenia zewnętrzne mogą 
wzajemnie wpływać na siebie 
w nieprzewidziany sposób, określenie 
z góry wszystkich trybów awaryjnych nie 
jest możliwe. Wynika stąd, że liczbowe 
szacunki prawdopodobieństwa 
wystąpienia istotnych awarii są bardzo 
niepewne. Z uwagi na niemożność 
opracowania planów na wypadek 
zaistnienia kaskady awarii 
pozaprojektowych (takich, jakie miały 
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miejsce w Fukushimie oraz podczas 
wszystkich wcześniejszych poważnych 
awarii), regulacyjny nacisk na oparte 
o ryzyko oceny probabilistyczne okazuje 
się być bardzo ograniczony. Pilna 
ponowna ocena tego podejścia oraz jego 
zastosowania w rzeczywistości jest już 
opóźniona.

Or. xm

Poprawka 63
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie 
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza naturalną 
granicę dla jego akceptowalnej ciągłej 
eksploatacji. Z punktu widzenia 
dotyczącego zarówno bezpieczeństwa, jak 
i aspektów ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj 40 lat od 
rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że potencjalne 
wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 
narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe cele w zakresie 
bezpieczeństwa, które muszą być zostać 
spełnione przez organy regulacyjne 
i posiadaczy zezwoleń w przypadku 
wydłużenia okresu eksploatacji 

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza naturalną 
granicę dla jego akceptowalnej ciągłej 
eksploatacji. Z punktu widzenia 
dotyczącego zarówno bezpieczeństwa, jak 
i aspektów ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj 40 lat od 
rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że potencjalne 
wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 
narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe prawnie 
wiążące cele w zakresie bezpieczeństwa, 
które muszą zostać spełnione przez organy 
regulacyjne i posiadaczy zezwoleń 
w przypadku wydłużenia okresu 
eksploatacji istniejących elektrowni 
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istniejących elektrowni jądrowych. jądrowych. Komisja zapewnia jak 
najdokładniejszą kontrolę rentowności 
środków doposażenia w kontekście 
potencjalnego zagrożenia oraz 
gwarantuje, że finansowane przez UE 
środki wspierania bezpieczeństwa 
jądrowego prowadzą jedynie do poprawy 
bezpieczeństwa, nie zaś do doposażenia 
starych elektrowni jądrowych w celu 
przedłużenia ich funkcjonowania.

Or. de

Poprawka 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie 
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza naturalną 
granicę dla jego akceptowalnej ciągłej 
eksploatacji. Z punktu widzenia 
dotyczącego zarówno bezpieczeństwa, jak 
i aspektów ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj 40 lat od 
rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że potencjalne 
wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 
narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe cele w zakresie 
bezpieczeństwa, które muszą być zostać 
spełnione przez organy regulacyjne 
i posiadaczy zezwoleń w przypadku 

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie 
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza naturalną 
granicę dla jego akceptowalnej ciągłej 
eksploatacji. Z punktu widzenia 
dotyczącego zarówno bezpieczeństwa, jak 
i aspektów ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj 40 lat od 
rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że potencjalne 
wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 
narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe cele w zakresie 
bezpieczeństwa, które muszą zostać 
spełnione przez organy regulacyjne 
i posiadaczy zezwoleń w przypadku 



PE529.779v01-00 28/114 AM\1019806PL.doc

PL

wydłużenia okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych.

wydłużenia okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych; 
w przypadku wystąpienia o przedłużenie 
okresu eksploatacji obiekt jądrowy 
powinien spełniać te same wymogi 
bezpieczeństwa, które są określone dla 
nowych obiektów jądrowych; ponadto 
należy ustanowić całkowity maksymalny 
okres eksploatacji obiektów jądrowych, 
który będzie obowiązywał we wszystkich 
państwach członkowskich i który zapewni 
wyższy poziom bezpieczeństwa, ujednolici 
sytuację w państwach członkowskich oraz 
pomoże w uzyskaniu ogólnego 
ustrukturyzowanego oglądu stopniowej 
likwidacji elektrowni jądrowych.

Or. en

Poprawka 65
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie 
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza naturalną
granicę dla jego akceptowalnej ciągłej 
eksploatacji. Z punktu widzenia 
dotyczącego zarówno bezpieczeństwa, jak 
i aspektów ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj 40 lat od 
rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. 
Dlatego też państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że potencjalne 
wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 

(27) Starzenie się struktur, systemów 
i podzespołów obiektu jądrowego 
związanych z bezpieczeństwem, 
a zwłaszcza podatność na kruche pękanie 
elementów, które są trudne do zastąpienia 
w praktyce, takich jak zbiorniki 
ciśnieniowe reaktora, wyznacza granicę dla 
jego akceptowalnej ciągłej eksploatacji. 
Z punktu widzenia dotyczącego zarówno 
bezpieczeństwa, jak i aspektów 
ekonomicznych, granica cyklu 
użytkowania wynosi zazwyczaj od 25 do
40 lat od rozpoczęcia komercyjnej 
eksploatacji. Im starsze są elektrownie, 
tym częściej zachodzi potrzeba przestoju 
reaktora, co powoduje spadek 
wytrzymałości materiałów, np. w 
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narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe cele w zakresie 
bezpieczeństwa, które muszą być zostać 
spełnione przez organy regulacyjne 
i posiadaczy zezwoleń w przypadku 
wydłużenia okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych.

przypadku zbiorników ciśnieniowych 
reaktora. Dlatego też państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
potencjalne wydłużenie okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych nie 
narazi pracowników i ludności na 
dodatkowe zagrożenia. W tym celu 
dyrektywa 2009/71/Euratom powinna 
zostać zmieniona, tak by uwzględnić w niej 
nowe ogólnowspólnotowe cele w zakresie 
bezpieczeństwa, które muszą zostać 
spełnione przez organy regulacyjne 
i posiadaczy zezwoleń w przypadku 
wydłużenia okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni jądrowych.

Or. fr

Poprawka 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W odniesieniu do nowych projektów 
reaktorów istnieje wyraźne oczekiwanie 
uwzględnienia w pierwotnym projekcie 
kwestii nieuwzględnionych w projektach 
reaktorów poprzednich generacji. 
Rozszerzone warunki projektowe to 
warunki awaryjne, które nie są brane pod 
uwagę w odniesieniu do awarii 
projektowych, ale zostały uwzględnione 
w procesie projektowania obiektu zgodnie 
z metodą najlepszego oszacowania, 
i w przypadku których uwolnienia 
substancji promieniotwórczych są 
utrzymywane w dopuszczalnych granicach. 
Rozszerzone warunki projektowe mogą
obejmować warunki zaistniałe 
w przypadku ciężkiej awarii.

(28) W odniesieniu do nowych projektów 
reaktorów istnieje wyraźne oczekiwanie 
uwzględnienia w pierwotnym projekcie 
kwestii nieuwzględnionych w projektach 
reaktorów poprzednich generacji. 
Rozszerzone warunki projektowe to 
warunki awaryjne, które nie są brane pod 
uwagę w odniesieniu do awarii 
projektowych, ale zostały uwzględnione 
w procesie projektowania obiektu zgodnie 
z metodą najlepszego oszacowania, 
i w przypadku których uwolnienia 
substancji promieniotwórczych są 
utrzymywane w dopuszczalnych granicach. 
Rozszerzone warunki projektowe powinny
obejmować warunki zaistniałe 
w przypadku ciężkiej awarii.

Or. en
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Poprawka 67
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W odniesieniu do nowych projektów 
reaktorów istnieje wyraźne oczekiwanie 
uwzględnienia w pierwotnym projekcie 
kwestii nieuwzględnionych w projektach 
reaktorów poprzednich generacji. 
Rozszerzone warunki projektowe to 
warunki awaryjne, które nie są brane pod 
uwagę w odniesieniu do awarii 
projektowych, ale zostały uwzględnione 
w procesie projektowania obiektu zgodnie 
z metodą najlepszego oszacowania, 
i w przypadku których uwolnienia 
substancji promieniotwórczych są 
utrzymywane w dopuszczalnych granicach. 
Rozszerzone warunki projektowe mogą 
obejmować warunki zaistniałe 
w przypadku ciężkiej awarii.

(28) W odniesieniu do nowych projektów 
reaktorów istnieje wyraźne oczekiwanie 
uwzględnienia w pierwotnym projekcie 
kwestii nieuwzględnionych w projektach 
reaktorów poprzednich generacji. 
Rozszerzone warunki projektowe to 
warunki awaryjne, które nie są brane pod 
uwagę w odniesieniu do awarii 
projektowych, ale zostały uwzględnione 
w procesie projektowania obiektu zgodnie 
z metodą najlepszego oszacowania, 
i w przypadku których uwolnienia 
substancji promieniotwórczych są 
utrzymywane w dopuszczalnych granicach. 
Rozszerzone warunki projektowe muszą
obejmować warunki zaistniałe 
w przypadku ciężkiej awarii.

Or. fr

Poprawka 68
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Stosowanie koncepcji zabezpieczenia 
wielostopniowego w działaniach 
organizacyjnych, behawioralnych, lub 
projektowych dotyczących obiektu 
jądrowego gwarantuje, że działania 
związane z bezpieczeństwem będą 

(29) Stosowanie koncepcji zabezpieczenia 
wielostopniowego w działaniach 
organizacyjnych, behawioralnych lub 
projektowych dotyczących obiektu 
jądrowego gwarantuje, że działania 
związane z bezpieczeństwem będą 
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podlegać przepisom na niezależnych od 
siebie poziomach, tak aby w przypadku 
ewentualnej awarii została ona wykryta 
i usunięta przy zastosowaniu odpowiednich 
środków. Niezależna skuteczność każdego 
z poszczególnych poziomów jest 
zasadniczym elementem zabezpieczenia 
wielostopniowego w celu zapobiegania 
awariom i łagodzenia skutków w razie ich 
wystąpienia.

podlegać przepisom na niezależnych od 
siebie poziomach, tak aby w przypadku 
ewentualnej awarii została ona wykryta 
i usunięta lub skorygowana przy 
zastosowaniu odpowiednich środków. 
Niezależna skuteczność każdego 
z poszczególnych poziomów jest 
zasadniczym elementem zabezpieczenia 
wielostopniowego w celu zapobiegania 
awariom, wykrywania i kontrolowania 
odchyleń i łagodzenia skutków w razie ich 
wystąpienia.

Or. en

Poprawka 69
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 
obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku 
awarii. W związku z tym ubiegający się 
o zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe lub mogą zostać uznane za 
niezwykle mało prawdopodobne, jeśli 
istnieje znaczna pewność wystąpienia 
takich uwolnień.

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 
obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku 
awarii. W związku z tym ubiegający się 
o zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe.

Or. lv
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Poprawka 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 
obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku 
awarii. W związku z tym ubiegający się 
o zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe lub mogą zostać uznane za 
niezwykle mało prawdopodobne, jeśli 
istnieje znaczna pewność wystąpienia 
takich uwolnień.

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 
obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku
awarii. W związku z tym ubiegający się 
o zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe.

Or. en

Poprawka 71
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 

(30) Po awariach jądrowych w Three Mile 
Island i w Czarnobylu awaria w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie ponownie 
uwypukliła krytyczne znaczenie funkcji 
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obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku 
awarii. W związku z tym ubiegający się o 
zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe lub mogą zostać uznane za 
niezwykle mało prawdopodobne, jeśli 
istnieje znaczna pewność wystąpienia 
takich uwolnień.

obudowy bezpieczeństwa, która jest 
ostatnią barierą zapewniającą ochronę 
ludzi i środowiska przed uwolnieniami 
substancji promieniotwórczych w wyniku 
awarii. W związku z tym ubiegający się o 
zezwolenie na budowę nowego reaktora 
energetycznego lub badawczego powinien 
wykazać, że projekt praktycznie ogranicza 
skutki uszkodzenia rdzenia reaktora do 
szkód w obudowie bezpieczeństwa, tzn. ma 
obowiązek udowodnić, że uwolnienia 
substancji promieniotwórczych poza 
obudową bezpieczeństwa są fizycznie 
niemożliwe.

Or. fr

Poprawka 72
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dyrektywa 2009/71/Euratom nie 
obejmuje środków dotyczących gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, które to 
środki, jak wyraźnie pokazała awaria
w elektrowni jądrowej w Fukushimie, mają 
zasadnicze znaczenie dla złagodzenia 
skutków awarii jądrowej. Dyrektywa Rady 
96/29/Euratom przewiduje, iż w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych konieczne jest 
podjęcie odpowiednich działań 
interwencyjnych w celu powstrzymania lub 
ograniczenia emisji nuklidów 
promieniotwórczych oraz w celu 
przeprowadzenia oceny i zarejestrowania 
skutków zdarzenia radiacyjnego oraz 

(31) Dyrektywa 2009/71/Euratom nie 
obejmuje środków dotyczących gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, które to 
środki, jak można było wyraźnie 
zaobserwować w przypadku awarii
w elektrowni jądrowej w Fukushimie, mają 
zasadnicze znaczenie dla złagodzenia 
skutków awarii jądrowej. W dyrektywie
Rady 96/29/Euratom przewiduje się, iż 
w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
konieczne jest podjęcie odpowiednich 
działań interwencyjnych w celu 
powstrzymania lub ograniczenia emisji 
nuklidów promieniotwórczych oraz w celu 
przeprowadzenia oceny i zarejestrowania 
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skuteczności interwencji. Należy również 
wprowadzić środki służące ochronie 
i monitorowaniu środowiska i ludności. 
Jednakże potrzebne są bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu w celu 
oceny sytuacji, które mogą wymagać 
podjęcia środków ochronnych na terenie 
obiektu, stworzenia struktury 
organizacyjnej oraz umożliwienia 
koordynacji między organami reagowania 
oraz w celu zapewnienia dostępu do 
wystarczających zasobów, tak by 
odpowiednie środki ochronne stosować 
nawet w skrajnych przypadkach.

skutków zdarzenia radiacyjnego oraz 
skuteczności interwencji. Ponieważ awarie
jądrowe mogą mieć wpływ na wiele
państw, należy stworzyć europejskie siły 
natychmiastowego reagowania. Należy 
również wprowadzić środki służące 
ochronie i monitorowaniu środowiska 
i ludności. Jednakże potrzebne są bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu w celu 
oceny sytuacji, które mogą wymagać 
podjęcia środków ochronnych na terenie 
obiektu, stworzenia struktury 
organizacyjnej oraz umożliwienia 
koordynacji między organami reagowania 
oraz w celu zapewnienia dostępu do 
wystarczających zasobów, tak by 
odpowiednie środki ochronne stosować 
nawet w skrajnych przypadkach.

Or. fr

Poprawka 73
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Testy wytrzymałościowe wykazały 
kluczową rolę mechanizmów ściślejszej 
współpracy i koordynacji pomiędzy 
wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo jądrowe. Przeglądy 
zewnętrzne okazały się dobrym sposobem 
budowania zaufania z myślą 
o gromadzeniu i wymianie doświadczeń 
oraz o zapewnianiu wspólnego stosowania 
wysokich norm bezpieczeństwa jądrowego. 
Zakres przepisów dyrektywy 
2009/71/Euratom ogranicza się jednak 
tylko do samoocen i międzynarodowych 

(32) W testach wytrzymałościowych
wykazano kluczową rolę mechanizmów 
ściślejszej współpracy i koordynacji 
pomiędzy wszystkimi stronami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 
jądrowe. Przeglądy zewnętrzne okazały się 
dobrym sposobem budowania zaufania 
z myślą o gromadzeniu i wymianie 
doświadczeń oraz o zapewnianiu 
wspólnego stosowania wysokich norm 
bezpieczeństwa jądrowego. Zakres 
przepisów dyrektywy 2009/71/Euratom 
ogranicza się jednak tylko do samoocen 
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przeglądów zewnętrznych prawnej, 
regulacyjnej i organizacyjnej infrastruktury 
państw członkowskich, a zatem należy 
poszerzyć zakres dyrektywy, aby 
obejmowała ona przeglądy zewnętrzne 
obiektów jądrowych.

i międzynarodowych przeglądów 
zewnętrznych prawnej, regulacyjnej 
i organizacyjnej infrastruktury państw 
członkowskich, a zatem należy poszerzyć 
zakres dyrektywy, aby obejmowała ona 
przeglądy zewnętrzne obiektów jądrowych. 
W tych zewnętrznych przeglądach 
powinni uczestniczyć eksperci wyłonieni 
ze społeczeństwa obywatelskiego oraz inni 
eksperci niezależni od organów 
regulacyjnych.

Or. fr

Poprawka 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsza dyrektywa wprowadza nowe 
przepisy dotyczące samoocen i przeglądów 
zewnętrznych w odniesieniu do obiektów 
jądrowych w oparciu o wybrane aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego obejmujące 
cały cykl życia danego obiektu. Na 
poziomie międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE doświadczenie uzyskane w 
ramach testów wytrzymałościowych 
pokazuje wartość skoordynowanego 
przedsięwzięcia mającego na celu ocenę i 
przegląd bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowych w UE. Podobny mechanizm 
działający w oparciu o współpracę między 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich i Komisją powinien być 
stosowany w tym zakresie. W związku z 
tym właściwe organy regulacyjne 
koordynujące działania w kontekście grup 
ekspertów, takich jak ENSREG, mogłyby, 
opierając się na swojej wiedzy fachowej, 

(33) Wraz z niniejszą dyrektywą
wprowadza się nowe przepisy dotyczące 
samoocen i przeglądów zewnętrznych w 
odniesieniu do obiektów jądrowych w 
oparciu o wybrane aspekty bezpieczeństwa 
jądrowego obejmujące cały cykl życia 
danego obiektu. Na poziomie 
międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE, w związku z 
doświadczeniem uzyskanym w ramach 
testów wytrzymałościowych, widoczna jest 
wartość skoordynowanego przedsięwzięcia 
mającego na celu ocenę i przegląd 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w 
UE. W związku z tym właściwe organy 
regulacyjne koordynujące działania w 
kontekście grup ekspertów, takich jak 
ENSREG, mogłyby, opierając się na 
swojej wiedzy fachowej, przyczynić się do 
określenia istotnych aspektów dotyczących 
bezpieczeństwa oraz wykorzystać 
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przyczynić się do określenia istotnych 
aspektów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz do prowadzenia wspomnianych 
przeglądów zewnętrznych. W przypadku 
gdy państwa członkowskie nie wybiorą 
wspólnie co najmniej jednego aspektu, 
Komisja powinna wybrać co najmniej 
jeden taki aspekt, który należy poddać 
przeglądom zewnętrznym. Udział innych 
zainteresowanych stron, takich jak 
organizacje wsparcia technicznego, 
międzynarodowi obserwatorzy lub 
organizacje pozarządowe mógłby wnieść 
wartość dodaną do przeglądów 
zewnętrznych.

istniejące narzędzia, takie jak misje 
podejmowane przez MAEA.

Or. en

Poprawka 75
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsza dyrektywa wprowadza nowe 
przepisy dotyczące samoocen i przeglądów 
zewnętrznych w odniesieniu do obiektów 
jądrowych w oparciu o wybrane aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego obejmujące 
cały cykl życia danego obiektu. Na 
poziomie międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE doświadczenie uzyskane w 
ramach testów wytrzymałościowych 
pokazuje wartość skoordynowanego 
przedsięwzięcia mającego na celu ocenę i 
przegląd bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowych w UE. Podobny mechanizm 
działający w oparciu o współpracę między 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich i Komisją powinien być 
stosowany w tym zakresie. W związku z 

(33) Wraz z niniejszą dyrektywą 
wprowadza się nowe przepisy dotyczące 
samoocen i przeglądów zewnętrznych w 
odniesieniu do obiektów jądrowych w 
oparciu o wybrane aspekty bezpieczeństwa 
jądrowego obejmujące cały cykl życia 
danego obiektu. Na poziomie 
międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE, w związku z 
doświadczeniem uzyskanym w ramach 
testów wytrzymałościowych, widoczna jest
wartość skoordynowanego przedsięwzięcia 
mającego na celu ocenę i przegląd 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w 
UE. W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w 
sprawie ocen ryzyka i bezpieczeństwa 
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tym właściwe organy regulacyjne 
koordynujące działania w kontekście grup 
ekspertów, takich jak ENSREG, mogłyby, 
opierając się na swojej wiedzy fachowej, 
przyczynić się do określenia istotnych 
aspektów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz do prowadzenia wspomnianych 
przeglądów zewnętrznych. W przypadku 
gdy państwa członkowskie nie wybiorą 
wspólnie co najmniej jednego aspektu, 
Komisja powinna wybrać co najmniej 
jeden taki aspekt, który należy poddać 
przeglądom zewnętrznym. Udział innych 
zainteresowanych stron, takich jak 
organizacje wsparcia technicznego, 
międzynarodowi obserwatorzy lub 
organizacje pozarządowe mógłby wnieść 
wartość dodaną do przeglądów 
zewnętrznych.

(„testów wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych podkreślono, że testy 
wytrzymałościowe są niekompletne i że 
nawet jeśli test wytrzymałościowy 
wypadnie pomyślnie, nie stanowi on 
gwarancji bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowej; w swojej rezolucji Parlament 
opowiada się ponadto za okresowymi 
przeglądami przeprowadzanymi na 
podstawie wspólnych standardów 
bezpieczeństwa; podobny mechanizm 
działający w oparciu o współpracę między 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich i Komisją powinien być 
stosowany w tym zakresie. W związku z 
tym właściwe organy regulacyjne 
koordynujące działania w kontekście grup 
ekspertów, takich jak ENSREG, mogłyby, 
opierając się na swojej wiedzy fachowej, 
przyczynić się do określenia istotnych 
aspektów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz do prowadzenia wspomnianych 
przeglądów zewnętrznych. W przypadku 
gdy państwa członkowskie nie wybiorą 
wspólnie co najmniej jednego aspektu, 
Komisja powinna wybrać co najmniej 
jeden taki aspekt, który należy poddać 
przeglądom zewnętrznym. Udział innych 
zainteresowanych stron, takich jak 
organizacje wsparcia technicznego, 
międzynarodowi obserwatorzy lub 
organizacje pozarządowe, mógłby wnieść 
wartość dodaną do przeglądów 
zewnętrznych.

Or. de

Poprawka 76
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Niniejsza dyrektywa wprowadza nowe 
przepisy dotyczące samoocen i przeglądów 
zewnętrznych w odniesieniu do obiektów 
jądrowych w oparciu o wybrane aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego obejmujące 
cały cykl życia danego obiektu. Na 
poziomie międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE doświadczenie uzyskane
w ramach testów wytrzymałościowych 
pokazuje wartość skoordynowanego 
przedsięwzięcia mającego na celu ocenę 
i przegląd bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowych w UE. Podobny mechanizm 
działający w oparciu o współpracę między 
organami regulacyjnymi państw 
członkowskich i Komisją powinien być 
stosowany w tym zakresie. W związku 
z tym właściwe organy regulacyjne 
koordynujące działania w kontekście grup 
ekspertów, takich jak ENSREG, mogłyby, 
opierając się na swojej wiedzy fachowej, 
przyczynić się do określenia istotnych 
aspektów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz do prowadzenia wspomnianych 
przeglądów zewnętrznych. W przypadku 
gdy państwa członkowskie nie wybiorą 
wspólnie co najmniej jednego aspektu, 
Komisja powinna wybrać co najmniej 
jeden taki aspekt, który należy poddać 
przeglądom zewnętrznym. Udział innych 
zainteresowanych stron, takich jak 
organizacje wsparcia technicznego, 
międzynarodowi obserwatorzy lub 
organizacje pozarządowe mógłby wnieść
wartość dodaną do przeglądów 
zewnętrznych.

(33) Wraz z niniejszą dyrektywą 
wprowadza się nowe przepisy dotyczące 
samoocen i przeglądów zewnętrznych 
w odniesieniu do obiektów jądrowych 
w oparciu o wybrane aspekty 
bezpieczeństwa jądrowego obejmujące 
cały cykl życia danego obiektu. Na 
poziomie międzynarodowym istnieje już 
potwierdzone doświadczenie w zakresie 
prowadzenia takich przeglądów 
zewnętrznych elektrowni jądrowych. Na 
poziomie UE, w związku 
z doświadczeniem uzyskanym w ramach 
testów wytrzymałościowych, widoczna jest 
wartość skoordynowanego przedsięwzięcia 
mającego na celu ocenę i przegląd 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych 
w UE. Podobny mechanizm działający 
w oparciu o współpracę między organami 
regulacyjnymi państw członkowskich 
i Komisją powinien być stale stosowany 
w tym zakresie. W związku z tym 
właściwe organy regulacyjne koordynujące 
działania w kontekście grup ekspertów, 
takich jak ENSREG, mogłyby, opierając 
się na swojej wiedzy fachowej, przyczynić 
się do określenia istotnych aspektów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz do 
prowadzenia wspomnianych przeglądów 
zewnętrznych. W przypadku gdy państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu, Komisja 
powinna wybrać co najmniej jeden taki 
aspekt, który należy poddać przeglądom 
zewnętrznym. Udział innych 
zainteresowanych stron, takich jak 
organizacje wsparcia technicznego, 
międzynarodowi obserwatorzy lub 
organizacje pozarządowe wnosi wartość 
dodaną do przeglądów zewnętrznych, 
dlatego też ich udział jest konieczny.

Or. fr
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Poprawka 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ze względu na ryzyko powielenia 
istniejących procesów międzynarodowego 
przeglądu zewnętrznego oraz ryzyko 
zakłócania prac niezależnych krajowych 
organów regulacyjnych tematyczne 
przeglądy zewnętrzne powinny opierać się 
na doświadczeniach zdobytych przez 
ENSREG i WENRA podczas europejskich 
ponownych ocen bezpieczeństwa 
przeprowadzanych po awarii 
w Fukushimie. Państwa członkowskie 
powinny powierzyć ENSREG i WENRA 
wybór tematów, organizację tematycznego 
przeglądu zewnętrznego, jego realizację 
oraz działania następcze.

Or. en

Poprawka 78
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy ustanowić odpowiedni 
mechanizm działań następczych w celu 
zagwarantowania prawidłowego wdrażania 
wyników tych przeglądów zewnętrznych. 
Przeglądy zewnętrzne powinny przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa 
poszczególnych obiektów jądrowych, jak 
również pomóc w sformułowaniu ogólnych 
zaleceń i wytycznych technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa 
obowiązujących w całej Unii.

(35) Należy ustanowić odpowiedni 
mechanizm działań następczych w celu 
zagwarantowania prawidłowego wdrażania 
wyników aktualnie przeprowadzanych 
testów wytrzymałościowych i przyszłych 
przeglądów zewnętrznych. Przeglądy 
zewnętrzne powinny przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa poszczególnych 
obiektów jądrowych, jak również pomóc 
w sformułowaniu ogólnych zaleceń 
i prawnie wiążących wytycznych 
technicznych w zakresie bezpieczeństwa 
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obowiązujących w całej Unii. 
Wykorzystując wszystkie dostępne jej 
narzędzia, Komisja konsekwentnie 
gwarantuje bezzwłoczne wdrożenie 
zaleceń w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego, przyjętych w oparciu o wyniki 
testów wytrzymałościowych i przeglądów 
zewnętrznych, oraz dokładnie kontroluje
z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń 
rentowność środków doposażenia; 
Komisja zapewnia, że operatorzy obiektów 
jądrowych, a nie podatnicy, poniosą 
wszelkie koszty środków prowadzących do 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego.

Or. de

Poprawka 79
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy ustanowić odpowiedni 
mechanizm działań następczych w celu 
zagwarantowania prawidłowego wdrażania 
wyników tych przeglądów zewnętrznych. 
Przeglądy zewnętrzne powinny przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa 
poszczególnych obiektów jądrowych, jak 
również pomóc w sformułowaniu ogólnych 
zaleceń i wytycznych technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa 
obowiązujących w całej Unii.

(35) Należy ustanowić odpowiedni 
mechanizm działań następczych w celu 
zagwarantowania prawidłowego wdrażania 
wyników tych przeglądów zewnętrznych. 
Przeglądy zewnętrzne powinny przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa 
poszczególnych obiektów jądrowych 
w kontekście różnych zastosowań, jak 
również pomóc w sformułowaniu ogólnych 
zaleceń i wytycznych technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa 
obowiązujących w całej Unii.

Or. en

Poprawka 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego, 
Komisja powinna zwrócić się do 
właściwych organów regulacyjnych 
państw członkowskich, których to nie 
dotyczy, o zorganizowanie 
i przeprowadzenie wizyty kontrolnej 
w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji 
oraz w celu poinformowania 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego o możliwych środkach 
służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego, 
Komisja powinna zwrócić się do 
właściwych organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, 
o zorganizowanie i przeprowadzenie 
wizyty kontrolnej w celu uzyskania 
pełnego obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych
środkach służących usunięciu wszelkich 

(36) W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego, 
Komisja zwróci się do właściwych 
organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, 
o zorganizowanie i przeprowadzenie 
wizyty kontrolnej w celu uzyskania 
pełnego obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o koniecznych
środkach służących usunięciu wszelkich 
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stwierdzonych niedociągnięć. stwierdzonych niedociągnięć.

Or. fr

Poprawka 82
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
zakres stosowania przepisów rozdziału 2 
sekcja 2 niniejszej dyrektywy 
(„Szczegółowe obowiązki”) zależy od 
rodzaju obiektów jądrowych na terytorium 
państwa członkowskiego. Dlatego też przy 
wdrażaniu tych przepisów do prawa 
krajowego państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie 
stwarzają poszczególne rodzaje obiektów 
jądrowych, które zamierzają eksploatować. 
W szczególności zasada proporcjonalności 
będzie dotyczyć tych państw 
członkowskich, które posiadają jedynie 
niewielką ilość materiałów jądrowych 
i promieniotwórczych, np. w związku 
z eksploatacją mniejszych reaktorów 
badawczych, które to materiały 
w przypadku ciężkiej awarii nie będą 
powodować skutków porównywalnych do 
skutków powodowanych przez elektrownie 
jądrowe.

(39) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
zakres stosowania przepisów rozdziału 2 
sekcja 2 niniejszej dyrektywy 
(„Szczegółowe obowiązki”) zależy od 
rodzaju obiektów jądrowych na terytorium 
państwa członkowskiego. Dlatego też przy 
wdrażaniu tych przepisów do prawa 
krajowego państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie 
stwarzają poszczególne rodzaje obiektów 
jądrowych, które zamierzają eksploatować.

Or. fr

Poprawka 83
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Przepisy niniejszej dyrektywy, które 
są nieodłącznie związane z istnieniem 
obiektów jądrowych, mianowicie te 
dotyczące obowiązków posiadacza 
zezwolenia, nowe szczegółowe wymogi 
dotyczące obiektów jądrowych oraz 
przepisy dotyczące gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu nie mają 
zastosowania do państw członkowskich 
nieposiadających obiektów jądrowych 
zgodnie z definicją zawartą w niniejszej 
dyrektywie. Te państwa członkowskie nie 
muszą transponować ani wprowadzić 
w życie wymogu nakładania kar wobec 
tych, którzy nie spełniają wymogów 
niniejszej dyrektywy. Pozostałe przepisy 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przetransponowane i wdrożone w sposób 
proporcjonalny zgodnie 
z uwarunkowaniami krajowymi oraz przy 
uwzględnieniu faktu, że wspomniane 
państwa członkowskie nie posiadają 
obiektów jądrowych, a także przy 
jednoczesnym zapewnieniu zwrócenia 
przez instytucje rządowe i właściwe organy 
stosownej uwagi na kwestie 
bezpieczeństwa jądrowego.

(40) Przepisy niniejszej dyrektywy, które 
są nieodłącznie związane z istnieniem 
obiektów jądrowych, mianowicie te 
dotyczące obowiązków posiadacza 
zezwolenia, nowe szczegółowe wymogi 
dotyczące obiektów jądrowych oraz 
przepisy dotyczące gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu nie mają 
zastosowania do państw członkowskich 
nieposiadających obiektów jądrowych 
zgodnie z definicją zawartą w niniejszej 
dyrektywie. Te państwa członkowskie nie 
muszą transponować ani wprowadzić 
w życie wymogu nakładania kar wobec 
tych, którzy nie spełniają wymogów 
niniejszej dyrektywy. Pozostałe przepisy 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przetransponowane i wdrożone w sposób 
proporcjonalny zgodnie
z uwarunkowaniami krajowymi oraz przy 
uwzględnieniu faktu, że wspomniane 
państwa członkowskie nie posiadają 
obiektów jądrowych, a także przy 
jednoczesnym zapewnieniu zwrócenia 
przez instytucje rządowe i właściwe organy 
stosownej uwagi na kwestie 
bezpieczeństwa jądrowego. Wszystkie 
państwa członkowskie nieposiadające 
elektrowni jądrowych na swoim 
terytorium będą miały prawo uczestniczyć
w ocenach w państwach sąsiednich.

Or. fr

Poprawka 84
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Zgodnie z dyrektywą 
2009/71/Euratom państwa członkowskie 
muszą ustanowić i utrzymywać krajowe 
ramy prawne, regulacyjne i organizacyjne 
(„ramy krajowe”) bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych. 
Określenie, w jaki sposób przepisy 
krajowych ram są przyjmowane oraz za 
pośrednictwem jakiego instrumentu są 
stosowane, leży w gestii państw 
członkowskich.

(41) Zgodnie z dyrektywą 
2009/71/Euratom państwa członkowskie 
muszą ustanowić i utrzymywać krajowe 
ramy prawne, regulacyjne i organizacyjne 
(„ramy krajowe”) bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych. 
Określenie, w jaki sposób przepisy 
krajowych ram są przyjmowane oraz za 
pośrednictwem jakiego instrumentu są 
stosowane, leży w gestii państw 
członkowskich, a nad ich właściwą 
transpozycją czuwa Komisja.

Or. fr

Poprawka 85
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Aby wspierać demokrację, należy 
zając się kwestią energii jądrowej, 
a w szczególności bezpieczeństwem 
jądrowym, w ramach traktatu UE 
i w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej.

Or. de

Poprawka 86
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt -2 (nowy)
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 1– litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-2) w art. 1 lit. b) wprowadza się 
następujące zmiany:

„b) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie odpowiednich
rozwiązań krajowych zapewniających 
wysoki poziom bezpieczeństwa jądrowego, 
aby chronić pracowników i ludność przed 
zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego z obiektów 
jądrowych.”

„b) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie wszelkich
rozwiązań zapewniających najwyższy
poziom bezpieczeństwa jądrowego, aby 
chronić pracowników i ludność przed 
zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego z obiektów 
jądrowych.”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:PL:PDF)

Poprawka 87
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych, tak aby obiekty 
jądrowe były projektowane, lokalizowane, 
budowane, uruchamiane, eksploatowane 
lub likwidowane w sposób zapobiegający 
nieuprawnionym uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych.”;

„c) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie wszelkich 
rozwiązań, tak aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane, 
nadzorowane, udoskonalane lub 
likwidowane w sposób zapobiegający 
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych.”

Or. fr
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Poprawka 88
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) promowanie i podnoszenie kultury 
bezpieczeństwa jądrowego.”

Or. en

Poprawka 89
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt -4 (nowy)
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-4) w art. 3 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:

„2) »bezpieczeństwo jądrowe«: oznacza 
osiągnięcie odpowiednich warunków 
eksploatacji, zapobieganie awariom 
i łagodzenie ich skutków, czego wynikiem 
jest ochrona pracowników i ludności przed
zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego
z obiektów jądrowych;

„2) »bezpieczeństwo jądrowe«: oznacza 
osiągnięcie odpowiednich warunków 
eksploatacji, zapobieganie awariom 
i łagodzenie ich skutków, czego wynikiem 
jest ochrona pracowników, ludności 
i środowiska przed wszelkim ryzykiem 
związanym z promieniowaniem 
z obiektów jądrowych;

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:PL:PDF)
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Uzasadnienie

Zgodnie z celem dyrektywy definicja „bezpieczeństwa jądrowego” stosowana przez Komisję 
powinna być w pełni zgodna z odpowiadającą jej definicją MAEA (zob. „Safety Glossary”
MAEA, wydanie z 2007 r., s. 133). Definicja ta zawiera wyraźne odniesienie do ochrony 
środowiska jako kluczowego elementu „bezpieczeństwa jądrowego”, co wiąże się również 
z kwestią podstawy prawnej.

Poprawka 90
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. »zdarzenie nadzwyczajne« oznacza 
jakiekolwiek niezamierzone zdarzenie, 
którego skutki lub potencjalne skutki nie 
są nieistotne z punktu widzenia ochrony
lub bezpieczeństwa jądrowego;

7. »zdarzenie nadzwyczajne« oznacza 
jakiekolwiek niezamierzone zdarzenie, 
którego skutki lub potencjalne skutki mogą 
zagrażać ochronie lub bezpieczeństwu 
jądrowemu;

Or. fr

Poprawka 91
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. »awaria« oznacza każde nieoczekiwane 
zdarzenie, w tym błędy eksploatacyjne, 
awarie urządzeń i inne anomalie, którego 
skutki lub potencjalne skutki nie są 
nieistotne z punktu widzenia ochrony lub 

8. »awaria« oznacza każde nieoczekiwane 
zdarzenie, w tym błędy eksploatacyjne, 
awarie urządzeń i inne anomalie, którego 
skutki lub potencjalne skutki mogą 
zagrażać ochronie lub bezpieczeństwu 
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bezpieczeństwa jądrowego; jądrowemu;

Or. fr

Poprawka 92
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. »warunki awaryjne« oznaczają 
odchylenia od normalnych warunków 
eksploatacji, które są rzadsze 
i poważniejsze niż przewidywane 
zdarzenia eksploatacyjne, a obejmują 
awarie projektowe i rozszerzone warunki 
projektowe;

Or. en

Poprawka 93
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. »praktyczne wykluczenie« oznacza, że 
wystąpienie danego stanu jest fizycznie 
niemożliwe lub może być uznane 
z wysokim stopniem pewności za 
niezwykle mało prawdopodobne;

11. »praktyczne wykluczenie« oznacza, że 
wystąpienie danego stanu jest fizycznie 
niemożliwe;

Or. fr
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Poprawka 94
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. »racjonalnie osiągalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka w 
odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego oraz, że środki te powinny 
zostać wdrożone, chyba że można 
wykazać, iż są one rażąco 
nieproporcjonalnie w stosunku do korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa, jakie by 
przyniosły;

12. »racjonalnie wykonalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka w 
odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego, oraz że środki te powinny 
zostać wdrożone, chyba że można 
wykazać, iż są one rażąco 
nieproporcjonalne w stosunku do korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa, jakie by 
przyniosły;

(W całym tekście wniosku Komisji, a także 
w sprawozdaniu zaleca się zastąpić 
wyrażenie „racjonalnie osiągalne” 
wyrażeniem „racjonalnie wykonalne”).

Or. en

Uzasadnienie

Termin „racjonalnie wykonalne” jest używany w dokumentach dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem, tj. WENRA. Przegląd dyrektywy to niepowtarzalna okazja do opracowania 
wspólnych definicji i terminologii dotyczących celów w zakresie bezpieczeństwa (w 
odniesieniu do dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, Konwencji bezpieczeństwa 
jądrowego i norm bezpieczeństwa MAEA), które należy stosować.

Poprawka 95
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. »racjonalnie osiągalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka 
w odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego oraz, że środki te powinny 
zostać wdrożone, chyba że można
wykazać, iż są one rażąco 
nieproporcjonalnie w stosunku do korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa, jakie by 
przyniosły;

12. »racjonalnie osiągalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka 
w odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego, oraz że środki te powinny 
zostać wdrożone, chyba że krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że wykazano, iż są 
one rażąco nieproporcjonalne w stosunku 
do korzyści w zakresie bezpieczeństwa, 
jakie by przyniosły;

Or. en

Poprawka 96
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. »racjonalnie osiągalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka 
w odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego oraz, że środki te powinny 
zostać wdrożone, chyba że można 

12. »racjonalnie osiągalne« oznacza, że, 
oprócz spełnienia wymogów w zakresie 
dobrych praktyk w dziedzinie inżynierii, 
należy dążyć do określenia dalszych 
środków bezpieczeństwa lub środków 
mających na celu zmniejszenie ryzyka 
w odniesieniu do projektowania, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu 
jądrowego oraz, że środki te powinny 
zostać wdrożone, o ile przynoszą one 
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wykazać, iż są one rażąco 
nieproporcjonalnie w stosunku do 
korzyści w zakresie bezpieczeństwa, jakie 
by przyniosły;

jakiekolwiek korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 97
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. »warunki projektowe« oznaczają 
zakres warunków i zdarzeń wyraźnie 
uwzględnionych w projekcie obiektu, 
zgodnie z ustalonymi kryteriami, aby 
obiekt mógł je wytrzymać bez 
przekroczenia dozwolonych granic w 
ramach planowanej eksploatacji systemów 
bezpieczeństwa;

13. »warunki projektowe« oznaczają 
zakres warunków i zdarzeń, a także zakres 
ich połączenia, wyraźnie uwzględnionych 
w projekcie obiektu, zgodnie z ustalonymi 
kryteriami, aby obiekt mógł je wytrzymać;

Or. fr

Poprawka 98
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. »awaria projektowa« oznacza warunki 
awaryjne, do funkcjonowania w jakich
został zaprojektowany obiekt według 
ustalonych kryteriów, i w przypadku 

14. »awaria projektowa« oznacza awarię 
powodującą warunki awaryjne, do 
funkcjonowania w których został 
zaprojektowany obiekt zgodnie z 
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których uszkodzenie paliwa i uwolnienie
substancji promieniotwórczych są 
utrzymywane w dozwolonych granicach;

ustalonymi kryteriami projektowymi i 
ostrożną metodyką i w przypadku których 
uwolnienia substancji promieniotwórczych 
są utrzymywane w dopuszczalnych
granicach;

Or. en

Poprawka 99
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. »awaria pozaprojektowa« oznacza 
awarię, która jest możliwa, ale nie została 
w pełni uwzględniona w projekcie, 
ponieważ uznano ją za zbyt mało 
prawdopodobną;

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. »awaria pozaprojektowa« oznacza 
awarię, która jest możliwa, ale nie została 
w pełni uwzględniona w projekcie, 
ponieważ uznano ją za zbyt mało 
prawdopodobną;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 101
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. »rozszerzone warunki projektowe« 
oznaczają warunki awaryjne, które nie są 
brane pod uwagę w odniesieniu do awarii 
projektowych, ale które zostały 
uwzględnione w procesie projektowania 
obiektu zgodnie z metodą najlepszego 
oszacowania, i w przypadku których 
uwolnienia substancji 
promieniotwórczych są utrzymywane 
w dopuszczalnych granicach; rozszerzone 
warunki projektowe mogą obejmować 
warunki występujące w przypadku ciężkiej 
awarii;

Or. en

Poprawka 102
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. »kontrola« oznacza proces 
sprawdzający pozwalający na ustalenie, że 
rezultaty uzyskane w fazie systemu, 
podzespołów systemu, metody, narzędzi 
obliczeniowych, programów 
komputerowych, rozwoju i produkcji 
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spełniają wszystkie wymagania 
poprzedniej fazy;

Or. en

Poprawka 103
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6 – litera a
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Państwa członkowskie ustanawiają 
i utrzymują krajowe ramy prawne, 
regulacyjne i organizacyjne (zwane dalej 
„ramami krajowymi”) bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych, które 
przypisują odpowiedzialność i zapewniają 
koordynację między właściwymi organami 
państwa. W ramach krajowych przewiduje 
się w szczególności:”;

„1. Państwa członkowskie ustanawiają 
i utrzymują krajowe ramy prawne, 
regulacyjne, administracyjne 
i organizacyjne (zwane dalej „ramami 
krajowymi”) bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych, które przypisują 
odpowiedzialność i zapewniają 
koordynację między właściwymi organami 
państwa. W ramach krajowych przewiduje 
się w szczególności:”;

Or. ro

Poprawka 104
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

da) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe były utrzymywane 
i ulepszane z odpowiednim 
uwzględnieniem doświadczeń 
z eksploatacji, wniosków z analiz 

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe były utrzymywane 
i ulepszane w regularnych odstępach 
czasu oraz niezwłocznie po udostępnieniu 
stosownych do potrzeb doświadczeń 
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bezpieczeństwa przygotowywanych dla 
eksploatowanych obiektów jądrowych, 
rozwoju technologii i wyników badań nad 
bezpieczeństwem, gdy są dostępne 
i stosowne do potrzeb.”.

z eksploatacji, wniosków z analiz 
bezpieczeństwa przygotowywanych dla 
eksploatowanych obiektów jądrowych, 
stosownego do potrzeb rozwoju 
technologii i stosownych do potrzeb
wyników badań nad bezpieczeństwem.”.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:PL:PDF)

Poprawka 105
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) był funkcjonalnie oddzielony od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 
się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

a) był prawnie i funkcjonalnie oddzielony 
od jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 
się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 106
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) był funkcjonalnie oddzielony od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 

a) był funkcjonalnie i prawnie oddzielony 
od jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 
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się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

Or. nl

Poprawka 107
Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) posiadał własne odpowiednie środki 
budżetowe i niezależność w wykonywaniu 
przyznanego budżetu. Mechanizm
finansowania i proces rozdziału środków 
budżetowych zostają wyraźnie określone 
w ramach krajowych;

d) posiadał własne odpowiednie środki 
budżetowe i niezależność w wykonywaniu 
przyznanego budżetu; mechanizm
finansowania i proces rozdziału środków 
budżetowych zostają wyraźnie określone 
w ramach krajowych i obejmują rezerwy 
pozwalające na generowanie 
w odpowiednim stopniu nowej wiedzy, 
w tym wiedzy fachowej, i nowych 
umiejętności oraz na zarządzanie 
istniejącą wiedzą, w tym wiedzą fachową, 
i istniejącymi umiejętnościami;

Or. en

Poprawka 108
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zatrudniał na stanowiskach 
kierowniczych (dyrekcja generalna i 
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zastępcy) osoby posiadające niezbędne 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, 
które jednakże nie zajmowały przez 
minimum 10 ostatnich lat wyższych rangą 
stanowisk w jakiejkolwiek innej jednostce 
publicznej lub prywatnej, której 
działalność opiera się na promocji, 
produkcji lub stosowaniu energii 
jądrowej;

Or. fr

Poprawka 109
Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową;

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową, odpowiednie do wypełniania 
swoich zobowiązań i mających dostęp do 
zewnętrznych zasobów naukowych i 
technicznych oraz dodatkowej wiedzy 
fachowej w stopniu uważanym za 
niezbędny do wspierania funkcji 
regulacyjnych i w zgodzie z zasadami 
przejrzystości, niezależności i rzetelności 
procesów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 110
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową;

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników, spośród których wszyscy, w 
szczególności mianowani z klucza 
politycznego członkowie zarządu, 
dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, 
doświadczeniem i wiedzą fachową;

Or. en

Poprawka 111
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową;

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową, zapewniał ich kształcenie 
ustawiczne i gwarantował ich 
niezależność wobec wszelkich 
ewentualnych konfliktów interesów;

Or. fr

Poprawka 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwy organ regulacyjny jest 
członkiem niezależnej i autonomicznej 
europejskiej organizacji patronackiej ds. 
bezpieczeństwa i kontroli, którą należy 
ustanowić, a której jedynym celem ma być 
zapewnianie ogólnego bezpieczeństwa. 
Organizacja patronacka składa się z 
niezależnych i posiadających odpowiednie 
kompetencje techniczne ekspertów oraz 
otrzymuje wystarczające kompetencje i 
uprawnienia umożliwiające 
opracowywanie środków lub 
podejmowanie działań gwarantujących
najwyższy osiągalny poziom 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii.

Or. en

Poprawka 113
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Osoby sprawujące obowiązki 
wykonawcze we właściwym organie
regulacyjnym są mianowane zgodnie z 
jasno określonymi procedurami i 
wymogami mianowania. Mogą one zostać 
odwołane podczas trwania kadencji, 
zwłaszcza jeżeli nie spełniają wymogów 
niezależności określonych w niniejszym 
artykule lub zostaną uznane za winne 
naruszenia obowiązków zgodnie 
z przepisami prawa krajowego. Należy 
określić odpowiedni okres karencji dla 
stanowisk, których zajmowanie może 
prowadzić do konfliktu interesów.
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Or. en

Poprawka 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymagania od posiadacza zezwolenia 
zgodności z krajowymi wymogami 
bezpieczeństwa jądrowego i warunkami 
stosownego zezwolenia;

b) wymagania od posiadacza zezwolenia 
zgodności z krajowymi wymogami 
bezpieczeństwa jądrowego i warunkami 
stosownego zezwolenia; w przypadku gdy 
posiadacz zezwolenia nie przestrzega 
wymogu bezpieczeństwa, organ 
regulacyjny ma możliwość zobowiązania 
posiadacza zezwolenia do zaprzestania 
działalności;

Or. en

Poprawka 115
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przeprowadzania działań na rzecz 
egzekwowania przepisów, w tym 
zawieszenia eksploatacji obiektu 
jądrowego zgodnie z warunkami 
określonymi w ramach krajowych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1.

e) przeprowadzania działań na rzecz 
egzekwowania przepisów, w tym 
nakładania sankcji zgodnie z art. 9a oraz
zawieszenia eksploatacji obiektu 
jądrowego zgodnie z warunkami 
określonymi w ramach krajowych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1;

Or. en
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Poprawka 116
Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewniania odpowiednich warunków 
do prowadzenia działalności badawczo-
rozwojowej niezbędnej do stworzenia 
odpowiedniej bazy wiedzy oraz wspierania 
zarządzania wiedzą fachową na potrzeby 
procesu regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby pierwotna odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo jądrowe obiektu 
jądrowego spoczywała na posiadaczu 
zezwolenia. Odpowiedzialność ta nie może 
być delegowana.”;

„1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby wyłączna odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo jądrowe obiektu 
jądrowego spoczywała na posiadaczu 
zezwolenia. Odpowiedzialność ta nie może 
być delegowana. Operatorzy obiektów 
jądrowych i posiadacze zezwoleń 
w zakresie gospodarowania odpadami są 
ubezpieczeni od wszelkich ryzyk, przy 
czym w przypadku awarii wszelkie koszty 
związane z ubezpieczeniem, zobowiązania 
wobec ludzi i środowiska, a także koszty 
szkód wyrządzonych ludziom i środowisku 
obciążają w całości tych operatorów i 
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posiadaczy zezwoleń.”;

Or. en

Poprawka 118
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby pierwotna odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo jądrowe obiektu 
jądrowego spoczywała na posiadaczu 
zezwolenia. Odpowiedzialność ta nie może 
być delegowana.”;

„1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo jądrowe obiektu 
jądrowego spoczywała w całości na 
osobie, która go zaprojektowała, oraz na 
posiadaczu zezwolenia. Odpowiedzialność 
ta nie może być delegowana.”;

Or. fr

Poprawka 119
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera b
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali, 
w rozsądnie osiągalnym zakresie, 
bezpieczeństwo jądrowe obiektów 

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali 
bezpieczeństwo jądrowe obiektów 
jądrowych w sposób systematyczny 
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jądrowych w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania.”;

i możliwy do zweryfikowania.”;

Or. ro

Poprawka 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera b
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali,
w rozsądnie osiągalnym zakresie,
bezpieczeństwo jądrowe obiektów 
jądrowych w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania.”;

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali 
bezpieczeństwo jądrowe obiektów 
jądrowych w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania.”;

Or. en

Poprawka 121
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera b
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali, 

„2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwoleń, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, regularnie oceniali 
i weryfikowali oraz stale poprawiali
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w rozsądnie osiągalnym zakresie, 
bezpieczeństwo jądrowe obiektów 
jądrowych w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania.”;

bezpieczeństwo jądrowe obiektów 
jądrowych w sposób systematyczny 
i możliwy do zweryfikowania.”;

Or. fr

Poprawka 122
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera d
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od posiadaczy 
zezwoleń ustanawiania i wdrażania 
systemów zarządzania dających należyte 
pierwszeństwo bezpieczeństwu jądrowemu 
i aby systemy te były regularnie 
weryfikowane przez właściwy organ 
regulacyjny.”;

„4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od posiadaczy 
zezwoleń ustanawiania i wdrażania 
systemów zarządzania dających należyte 
pierwszeństwo bezpieczeństwu 
jądrowemu, w tym promowaniu 
i podnoszeniu kultury bezpieczeństwa 
jądrowego, i aby systemy te były 
regularnie weryfikowane przez właściwy 
organ regulacyjny.”;

Or. en

Poprawka 123
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 – litera f
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od posiadaczy 

„5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od posiadaczy 
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zezwoleń zapewniania i utrzymywania 
odpowiednich zasobów finansowych 
i ludzkich, posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, wiedzę fachową 
i umiejętności, w celu wypełniania ich 
obowiązków związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym obiektu 
jądrowego, określonych w ust. 1-4a 
niniejszego artykułu oraz w art. 8a-8d 
niniejszej dyrektywy. Obowiązki te 
obejmują również pracowników 
podwykonawców.”;

zezwoleń zapewniania i utrzymywania 
odpowiednich zasobów finansowych 
i ludzkich, posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, wiedzę fachową 
i umiejętności, w celu wypełniania ich 
obowiązków związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym obiektu 
jądrowego, określonych w ust. 1-4a 
niniejszego artykułu oraz w art. 8a-8d 
niniejszej dyrektywy, także w trakcie oraz 
po jego likwidacji. Obowiązki te obejmują 
również pracowników podwykonawców.”;

Or. fr

Poprawka 124
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od wszystkich 
stron podjęcia kroków na rzecz edukacji, 
szkoleń i ćwiczeń ich personelu 
odpowiedzialnego za kwestie związane 
z bezpieczeństwem jądrowym obiektów 
jądrowych oraz za ustalenia w zakresie 
gotowości i postępowania w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych na terenie obiektu, 
w celu zdobywania, utrzymania i dalszego 
rozwijania aktualnej i wzajemnie 
uznawanej wiedzy fachowej oraz 
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od wszystkich 
stron podjęcia kroków na rzecz edukacji,
szkolenia ustawicznego i ćwiczeń ich 
personelu odpowiedzialnego za kwestie 
związane z bezpieczeństwem jądrowym 
obiektów jądrowych oraz za ustalenia 
w zakresie gotowości i postępowania 
w przypadku zdarzeń radiacyjnych na 
terenie obiektu, w celu zdobywania, 
utrzymania i dalszego rozwijania aktualnej 
i wzajemnie uznawanej wiedzy fachowej 
oraz umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego.

Or. ro

Poprawka 125
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od wszystkich 
stron podjęcia kroków na rzecz edukacji, 
szkoleń i ćwiczeń ich personelu 
odpowiedzialnego za kwestie związane z 
bezpieczeństwem jądrowym obiektów 
jądrowych oraz za ustalenia w zakresie 
gotowości i postępowania w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych na terenie obiektu, 
w celu zdobywania, utrzymania i dalszego 
rozwijania aktualnej i wzajemnie 
uznawanej wiedzy fachowej oraz 
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ramy krajowe wymagały od wszystkich 
stron podjęcia kroków na rzecz edukacji, 
szkoleń i ćwiczeń ich personelu, w tym 
podwykonawców, odpowiedzialnego za 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych oraz za 
ustalenia w zakresie gotowości 
i postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, w celu 
zdobywania, utrzymania i dalszego 
rozwijania aktualnej i wzajemnie 
uznawanej wiedzy fachowej oraz 
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego.

Or. fr

Poprawka 126
Bernd Lange
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnianie pracownikom i ludności 
w odpowiednim czasie aktualnych 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych 
i powiązanymi zagrożeniami, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
mieszkających w pobliżu obiektu 
jądrowego.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnianie pracownikom i ludności 
w odpowiednim czasie aktualnych 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych 
i powiązanymi zagrożeniami, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
mieszkających w pobliżu obiektu 
jądrowego. Szeroko zakrojony i przejrzysty 
proces komunikacji można 
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zagwarantować jedynie w oparciu 
o regularne informowanie obywateli UE 
i prowadzenie z nimi konsultacji.

Or. de

Poprawka 127
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnianie pracownikom i ludności 
w odpowiednim czasie aktualnych 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych 
i powiązanymi zagrożeniami, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
mieszkających w pobliżu obiektu 
jądrowego.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnianie pracownikom, 
społeczeństwu obywatelskiemu i ludności 
w czasie rzeczywistym aktualnych 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym obiektów jądrowych 
i powiązanymi zagrożeniami, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
mieszkających w pobliżu obiektu 
jądrowego.

Or. fr

Poprawka 128
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
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przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii.

przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej istotne 
zagadnienia, takie jak: lokalizacja, 
budowa, rozbudowa, rozruch, 
eksploatacja, eksploatacja po zakończeniu 
założonego okresu eksploatacji, ostateczne 
zamknięcie i likwidacja.

Or. en

Poprawka 129
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii.

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, konsultacji z pracownikami 
i ludnością oraz komunikację w przypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych i awarii.

Or. de

Poprawka 130
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii.

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku awarii.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „zdarzenie nadzwyczajne” nie został tutaj użyty w sposób spójny z glosariuszem 
opracowanym przez MAEA. Istnieją dwa podstawowe stany obiektu: stany eksploatacyjne 
i warunki awaryjne. Obowiązek sprawozdawczości nie dotyczy pierwszego z nich.

Poprawka 131
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości uwzględniającej 
procesy konsultacyjne obejmujące, 
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warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii.

między innymi, informacje na temat 
normalnych warunków eksploatacyjnych 
obiektów jądrowych, nieobowiązkowych 
konsultacji z pracownikami i ludnością 
oraz komunikację w przypadku 
incydentów i awarii.

Or. en

Poprawka 132
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
społeczeństwu wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w procesie udzielania 
zezwoleń w odniesieniu do obiektów 
jądrowych, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami unijnymi i krajowymi oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi.”;

3. Państwa członkowskie zapewniają 
społeczeństwu wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w procesach
udzielania zezwoleń oraz wzmocnienia 
ochrony w odniesieniu do eksploatacji 
obiektów jądrowych, zgodnie z konwencją 
z Aarhus.”;

Or. fr

Poprawka 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
społeczeństwu wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w procesie udzielania 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
społeczeństwu wczesne i skuteczne 
możliwości udziału w ocenie 
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zezwoleń w odniesieniu do obiektów 
jądrowych, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami unijnymi i krajowymi oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi.”;

oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do obiektów jądrowych, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
unijnymi i krajowymi oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi.”;

Or. en

Poprawka 134
Edit Herczog, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane i 
likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu potencjalnym 
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, budowane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu awariom 
i łagodzeniu ich skutków w razie ich 
wystąpienia oraz zapobieganiu dużym, 
długofalowym i wykraczającym poza teren 
obiektu skażeniom dzięki:

Or. en

Uzasadnienie

Cele w zakresie bezpieczeństwa dla nowych elektrowni jądrowych zostały zaproponowane 
przez ENSREG; są one oparte o prace realizowane przez WENRA. Jeżeli jednak mają stać się 
obowiązującym prawem, konieczne jest ich bliższe wyjaśnienie oraz podanie wskazówek 
interpretacyjnych.

Poprawka 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu potencjalnym 
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu awariom 
i łagodzeniu ich skutków w razie ich 
wystąpienia oraz zapobieganiu dużym, 
długofalowym i wykraczającym poza teren 
obiektu skażeniom dzięki:

Or. en

Poprawka 136
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu potencjalnym 
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Uzasadnienie

Termin „zapobieganie” jest powszechnie używany. Ponadto z samej definicji „zapobiegania” 
wynika, że przed pewnym zdarzeniem przyszłym (lub w oczekiwaniu na takie zdarzenie) należy 
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podjąć konkretne działanie. „Unikanie” to jedynie synonim „zapobiegania”; już z samej jego 
definicji wynika, że aby czegoś uniknąć, nie ma potrzeby przedsiębrać żadnych uprzednich 
czynności. W związku z tym użycie terminu „zapobieganie potencjalnym uwolnieniom 
substancji promieniotwórczych” jest bardziej odpowiednie zarówno z językowego, jak 
i funkcjonalnego punktu widzenia.

Poprawka 137
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu potencjalnym
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu uwolnieniom 
substancji promieniotwórczych dzięki:

Or. fr

Poprawka 138
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) praktycznemu wykluczeniu 
występowania wszystkich sekwencji 

a) praktycznemu wykluczeniu 
występowania wszystkich sekwencji 
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awarii, które prowadziłyby do wczesnych 
lub dużych uwolnień;

awarii, które prowadziłyby do uwolnień;

Or. fr

Poprawka 139
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do awarii, których 
występowanie nie zostało praktycznie 
wykluczone, dzięki wdrażaniu środków 
projektowych, tak aby wobec ludności 
potrzebne było podjęcie jedynie 
ograniczonych środków ochronnych 
w czasie i przestrzeni oraz, by był dostępny 
wystarczający czas na wdrożenie tych 
środków, a także by częstość takich awarii 
była ograniczona do minimum.

b) wdrażaniu środków projektowych, tak 
aby wobec ludności potrzebne było 
podjęcie jedynie ograniczonych środków 
ochronnych w czasie i przestrzeni oraz by 
był dostępny wystarczający czas na 
wdrożenie tych środków.

Or. fr

Poprawka 140
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom 
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
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wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do istniejących 
obiektów jądrowych w zakresie, w jakim 
jest to racjonalnie osiągalne.

wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do obiektów jądrowych.

Or. fr

Poprawka 141
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom 
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do istniejących 
obiektów jądrowych w zakresie, w jakim 
jest to racjonalnie osiągalne.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do nowych reaktorów 
oraz aby był traktowany jako punkt 
docelowy dla istniejących obiektów 
jądrowych w zakresie, w jakim jest to 
racjonalnie osiągalne.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście Komisji brak jest rozróżnienia na nowe i istniejące reaktory, obiekty itd. Choć w 
proponowanym przez siebie art. 8a ust. 2 Komisja w pewnym stopniu zmierza w tym kierunku, 
wskazana przez nią definicja „racjonalnie osiągalnego” zakresu jest zbyt mglista.

Poprawka 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 71/2009/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do istniejących 
obiektów jądrowych w zakresie, w jakim 
jest to racjonalnie osiągalne.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cele ustanowione w ust. 1 
miały zastosowanie do nowych reaktorów 
oraz aby były traktowane jako punkty 
docelowe dla istniejących obiektów 
jądrowych w zakresie, w jakim jest to 
racjonalnie osiągalne.

Or. en

Poprawka 143
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do istniejących 
obiektów jądrowych w zakresie, w jakim 
jest to racjonalnie osiągalne.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust.1:

a) miał zastosowanie do obiektów 
jądrowych, na budowę których zezwolenie 
przyznano po raz pierwszy po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy;

b) był wykorzystywany jako punkt 
odniesienia przy wdrażaniu w istniejących 
obiektach jądrowych 
najnowocześniejszych usprawnień w 
zakresie bezpieczeństwa, w tym w ramach 
okresowych kontroli bezpieczeństwa 
określonych w art. 8c ust. 1 lit. b).

Or. en
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Poprawka 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lokalizowane z należytym 
uwzględnieniem zapobiegania, tam, gdzie 
to możliwe, zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym działalnością człowieka 
zagrożeniom oraz minimalizowania ich 
wpływu;

a) lokalizowane z należytym 
uwzględnieniem zapobiegania 
zewnętrznym naturalnym i powodowanym 
działalnością człowieka zagrożeniom oraz 
minimalizowania ich wpływu;

Or. en

Poprawka 145
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lokalizowane z należytym 
uwzględnieniem zapobiegania, tam, gdzie 
to możliwe, zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym działalnością człowieka 
zagrożeniom oraz minimalizowania ich 
wpływu;

a) lokalizowane z należytym 
uwzględnieniem zapobiegania 
zewnętrznym naturalnym i powodowanym 
działalnością człowieka zagrożeniom oraz 
zapobiegania ich wpływom;

Or. fr

Poprawka 146
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – akapit pierwszy – litera b – podpunkt i 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dawki promieniowania otrzymywane 
przez pracowników i ludność nie 
przekraczały określonych limitów i były 
utrzymywane na tak niskim poziomie, jak 
jest to racjonalnie osiągalne;

(i) dawki promieniowania otrzymywane 
przez pracowników i ludność nie 
przekraczały określonych limitów;

Or. fr

Poprawka 147
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt ii 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) występowanie zdarzeń nadzwyczajnych 
było zminimalizowane;

(ii) występowanie zdarzeń nadzwyczajnych 
było wyeliminowane;

Or. fr

Poprawka 148
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt iii 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) potencjał eskalacji do sytuacji awarii 
zmniejszał się dzięki zwiększaniu 
zdolności obiektu jądrowego w zakresie 
skutecznego zarządzania zdarzeniami 
nadzwyczajnymi i ich kontrolowania;

(iii) potencjał eskalacji do sytuacji awarii 
został wyeliminowany dzięki zwiększaniu 
zdolności obiektu jądrowego w zakresie 
skutecznego zarządzania zdarzeniami, do 
których dochodzi mimo wszystko, oraz ich 
kontrolowania;

Or. fr

Poprawka 149
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) szkodliwe skutki zdarzeń 
nadzwyczajnych oraz awarii projektowych, 
w przypadku ich wystąpienia, były 
łagodzone w celu zagwarantowania, że nie 
powodują one poza terenem obiektu 
oddziaływania radiologicznego, lub 
powodują jedynie niewielkie 
oddziaływanie radiologiczne;

(iv) szkodliwe skutki zdarzeń 
nadzwyczajnych oraz awarii projektowych, 
w przypadku ich wystąpienia pomimo 
zastosowania wszelkich środków, były
łagodzone w celu zagwarantowania, że nie 
powodują one poza terenem obiektu 
oddziaływania radiologicznego;

Or. fr

Poprawka 150
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt v 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zapobiegać zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym przez człowieka 
zagrożeniom, tam, gdzie to możliwe, oraz 
minimalizować ich wpływ.

(v) zapobiegać zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym przez człowieka 
zagrożeniom.

Or. fr

Poprawka 151
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zapobiegać zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym przez człowieka 
zagrożeniom, tam, gdzie to możliwe, oraz 
minimalizować ich wpływ.

(v) zapobiegać zewnętrznym naturalnym 
i powodowanym przez człowieka 
zagrożeniom, tam, gdzie to możliwe, oraz 
utrzymywać tak niski wpływ tych 
zagrożeń, jak to racjonalnie osiągalne.

Or. en

Poprawka 152
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) regularnie oceniał oddziaływanie 
radiologiczne obiektu jądrowego na 
pracowników, ludność oraz powietrze, 
wodę i glebę, zarówno w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych, jak 
i w warunkach awaryjnych;

a) regularnie oceniał oddziaływanie 
radiologiczne obiektu jądrowego na 
pracowników, ludność oraz środowisko, 
zarówno w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych, jak i w warunkach 
awaryjnych;
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Or. en

Poprawka 153
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) regularnie oceniał oddziaływanie 
radiologiczne obiektu jądrowego na 
pracowników, ludność oraz powietrze, 
wodę i glebę, zarówno w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych, jak 
i w warunkach awaryjnych;

a) regularnie oceniał, przynajmniej raz na 
pięć lat, oddziaływanie radiologiczne 
obiektu jądrowego na pracowników, 
ludność oraz powietrze, wodę i glebę, 
zarówno w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych, jak i w warunkach 
awaryjnych;

Or. fr

Poprawka 154
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określał, dokumentował i poddawał 
ponownej ocenie, regularnie, co najmniej 
raz na dziesięć lat, warunki projektowe 
obiektów jądrowych za pomocą 
okresowych kontroli bezpieczeństwa oraz 
uzupełniał te warunki poprzez analizę 
rozszerzonych warunków projektowych, 
aby zagwarantować, że wdrożono wszelkie 

b) określał, dokumentował i poddawał 
ponownej ocenie, regularnie, co najmniej 
raz na pięć lat, pod groźbą zatrzymania
obiektów jądrowych, warunki projektowe 
tych obiektów, za pomocą okresowych 
kontroli bezpieczeństwa oraz uzupełniał te 
warunki poprzez analizę rozszerzonych 
warunków projektowych, aby 
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racjonalnie wykonalne środki na rzecz 
poprawy;

zagwarantować, że wdrożono wszelkie 
racjonalnie wykonalne środki na rzecz 
poprawy;

Or. fr

Poprawka 155
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określał, dokumentował i poddawał 
ponownej ocenie, regularnie, co najmniej 
raz na dziesięć lat, warunki projektowe 
obiektów jądrowych za pomocą 
okresowych kontroli bezpieczeństwa oraz 
uzupełniał te warunki poprzez analizę 
rozszerzonych warunków projektowych, 
aby zagwarantować, że wdrożono wszelkie 
racjonalnie wykonalne środki na rzecz 
poprawy;

b) określał, dokumentował i poddawał 
ponownej ocenie, regularnie, co najmniej 
raz na osiem lat, warunki projektowe 
obiektów jądrowych za pomocą 
okresowych kontroli bezpieczeństwa oraz 
uzupełniał te warunki poprzez analizę 
rozszerzonych warunków projektowych, 
aby zagwarantować, że wdrożono wszelkie 
racjonalnie wykonalne środki na rzecz 
poprawy;

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie uwzględniania w miarę na bieżąco postępu technicznego i społecznego.

Poprawka 156
Béla Kovács

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8c – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniał uwzględnienie w analizie 
rozszerzonych warunków projektowych 
wszystkich awarii, zdarzeń i splotów 
zdarzeń, w tym wewnętrznych 
i zewnętrznych naturalnych lub 
powodowanych przez człowieka zagrożeń 
i ciężkich awarii, prowadzących do 
warunków, których nie objęto w ramach 
awarii projektowych;

c) dążył do uwzględnienia w analizie 
rozszerzonych warunków projektowych 
wszystkich awarii, zdarzeń i splotów 
zdarzeń, w tym wewnętrznych 
i zewnętrznych naturalnych lub 
powodowanych przez człowieka zagrożeń 
i ciężkich awarii, prowadzących do 
warunków, których nie objęto w ramach 
awarii projektowych;

Or. hu

Poprawka 157
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przeprowadzał szczegółową kontrolę 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które 
właściwy organ regulacyjny uzna za bliskie 
pierwotnie przewidywanemu końcowi 
okresu ich eksploatacji, oraz w odniesieniu 
do których wystąpiono o przedłużenie 
okresu eksploatacji.

f) przeprowadzał szczegółową kontrolę 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które 
właściwy organ regulacyjny uzna za bliskie 
pierwotnie przewidywanemu końcowi 
okresu ich eksploatacji, oraz wdrażał 
wszelkie działania nakazane przez organ 
regulacyjny w celu zapobieżenia awariom 
pozaprojektowym jeszcze przed wydaniem 
zgody na wnioskowane przedłużenie 
okresu eksploatacji.

Or. en

Poprawka 158
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przeprowadzał szczegółową kontrolę 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które 
właściwy organ regulacyjny uzna za bliskie 
pierwotnie przewidywanemu końcowi 
okresu ich eksploatacji, oraz w odniesieniu 
do których wystąpiono o przedłużenie 
okresu eksploatacji.

f) przeprowadzał szczegółową kontrolę 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych, które 
właściwy organ regulacyjny uzna za bliskie 
pierwotnie przewidywanemu końcowi 
okresu ich eksploatacji, oraz w odniesieniu 
do których wystąpiono o przedłużenie 
okresu eksploatacji; w przypadku 
przedłużenia okresu eksploatacji
okresowość, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
i b), zostaje skrócona do dwóch lat.

Or. fr

Poprawka 159
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby przyznanie lub przegląd 
zezwolenia na budowę lub eksploatację 
obiektu jądrowego opierało się na 
właściwej ocenie bezpieczeństwa 
specyficznej dla danego obiektu oraz 
miejsca jego lokalizacji.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby przyznanie lub przegląd 
zezwolenia na budowę lub eksploatację 
obiektu jądrowego opierało się na 
właściwej ocenie bezpieczeństwa 
specyficznej dla danego obiektu oraz 
miejsca jego lokalizacji po dokonaniu 
kontroli przez organ krajowy.

Or. en

Poprawka 160
Michèle Rivasi
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w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowywał i regularnie aktualizował 
plan postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, który to 
plan:

a) przygotowywał i regularnie, 
przynajmniej raz na pięć lat, aktualizował 
plan postępowania w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych na terenie obiektu, który to 
plan:

Or. fr

Poprawka 161
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jest skoordynowany ze wszystkimi 
pozostałymi podmiotami, których to 
dotyczy, a także uwzględnia wnioski 
płynące z doświadczeń zebranych 
w ramach poważnych zdarzeń, 
w przypadku ich wystąpienia;

(ii) jest skoordynowany ze wszystkimi 
pozostałymi podmiotami, których to 
dotyczy, a także uwzględnia wnioski 
płynące z doświadczeń zebranych 
w ramach poważnych zdarzeń, 
w przypadku ich wystąpienia, w tym 
wnioski dotyczące ewakuacji ludności;

Or. fr

Poprawka 162
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) uwzględnia zagrożenia 
skumulowane, związane z istnieniem w 
okolicy innych niebezpiecznych obiektów 
przemysłowych (typu Seveso III);

Or. fr

Poprawka 163
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera f 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zorganizował na terenie obiektu centrum 
reagowania na zdarzenia radiacyjne 
wystarczająco chronione przed 
zagrożeniami naturalnymi 
i promieniotwórczością w celu 
zapewnienia bezpiecznego w nim 
przebywania;

f) zorganizował na terenie obiektu centrum 
reagowania na zdarzenia radiacyjne 
wystarczająco chronione przed 
zagrożeniami naturalnymi 
i promieniotwórczością w celu 
zapewnienia bezpiecznego w nim 
przebywania przez cały okres zarządzania 
kryzysowego;

Or. fr

Poprawka 164
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera f a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zezwalał na uczestnictwo 
społeczeństwa oraz organizacji 
pozarządowych zainteresowanych 
bezpieczeństwem jądrowym, umożliwiał to 
uczestnictwo i mu sprzyjał;

Or. fr

Poprawka 165
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podejmował środki ochronne
w przypadku zdarzenia radiacyjnego 
w celu złagodzenia wszelkich skutków dla 
zdrowia ludzi oraz w odniesieniu do 
powietrza, wody i gleby.”;

g) podejmował środki bezpieczeństwa
w przypadku zdarzenia radiacyjnego 
w celu złagodzenia wszelkich skutków dla 
zdrowia ludzi oraz w odniesieniu do 
środowiska.”;

Or. en

Poprawka 166
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podejmował środki ochronne 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego 
w celu złagodzenia wszelkich skutków dla 
zdrowia ludzi oraz w odniesieniu do 
powietrza, wody i gleby.”;

g) podejmował środki ochronne 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego 
w celu zapobiegania wszelkim skutkom 
dla zdrowia ludzi oraz w odniesieniu do 
powietrza, wody i gleby.”;

Or. fr

Poprawka 167
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim, 
Parlamentowi i Komisji, gdy tylko są 
dostępne. Parlament jest co roku 
informowany o wynikach, środkach 
i planach w odniesieniu do 
bezpieczeństwa jądrowego; prowadzone są 
również konsultacje z Parlamentem w tym 
zakresie.

Or. de

Poprawka 168
András Gyürk
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 169
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych są podawane do 
wiadomości publicznej.
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Or. en

Poprawka 170
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co osiem lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie uwzględniania w miarę na bieżąco postępu technicznego i społecznego.

Poprawka 171
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 1. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
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jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co dziesięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

jądrowego państwa członkowskie 
organizują co najmniej co pięć lat 
okresowe samooceny swoich ram 
krajowych i właściwych organów 
regulacyjnych oraz międzynarodowy 
przegląd zewnętrzny odpowiednich części 
swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Wyniki wszelkich 
przeglądów zewnętrznych przekazywane 
są państwom członkowskim i Komisji, gdy 
tylko są dostępne.

Or. fr

Poprawka 172
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów 
regulacyjnych, organizują okresowo, a co 
najmniej raz na sześć lat, system 
tematycznych przeglądów zewnętrznych 
i uzgadniają ramy czasowe i sposoby jego 
realizacji. W tym celu państwa 
członkowskie:

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich ustaleń w 
celu przeprowadzenia okresowych 
samoocen stanu bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych podlegających ich jurysdykcji 
oraz organizują międzynarodowe 
przeglądy zewnętrzne tych obiektów w 
celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa 
jądrowego. Każdy obiekt podlega 
przeglądowi co najmniej raz na dziesięć 
lat.

Or. en

Poprawka 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz 
na sześć lat, system tematycznych 
przeglądów zewnętrznych i uzgadniają 
ramy czasowe i sposoby jego realizacji.
W tym celu państwa członkowskie:

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
mogą wspólnie wybrać jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Aspekty te należy 
przedstawić do oceny w ramach 
istniejącego międzynarodowego systemu
misji.

Or. en

Poprawka 174
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
sześć lat, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają ramy czasowe 
i sposoby jego realizacji. W tym celu 
państwa członkowskie:

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
trzy lata, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają ramy czasowe 
i sposoby jego realizacji. W tym celu 
państwa członkowskie:

Or. en

Poprawka 175
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
sześć lat, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają ramy czasowe i
sposoby jego realizacji. W tym celu 
państwa członkowskie:

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
sześć lat, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają sposoby jego 
realizacji w tych samych ramach 
czasowych. W tym celu państwa 
członkowskie:

Or. en

Poprawka 176
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 
będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 
będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 178
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 
będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów;

Or. en
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Uzasadnienie

Ten wniosek zwiększa uprawnienia Komisji, co stoi w sprzeczności z art. 5. Za bezpieczeństwo 
jądrowe odpowiedzialne są krajowe organy regulacyjne. „Faktyczna niezależność organu 
regulacyjnego wymaga zapewnienia mu odpowiednich uprawnień i odpowiedniej obsady 
etatów, a także udostępnienia mu odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających 
realizację ciążących na nim obowiązków” (zob. ogólne standardy bezpieczeństwa (GSR) 
MAEA – Część 1, punkt 2.8).

Poprawka 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 71/2009/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 
będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów.

Or. en

Poprawka 180
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
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z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 
będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Rada we współpracy z ENSREG
wybiera jeden aspekt lub kilka aspektów, 
które będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

Or. en

Uzasadnienie

Spowodowałoby to zmianę roli Komisji, która z obserwatora stałaby się uczestnikiem 
dysponującym uprawnieniami pozwalającymi jej pomijać krajowe organy regulacyjne. 
Zasada silnych regulacji krajowych i krajowych organów regulacyjnych stanowi jeden 
z fundamentów Konwencji bezpieczeństwa jądrowego. Zamiar Komisji polegający na 
zwiększeniu jej kompetencji doprowadzi do konfliktu interesów z krajowymi organami 
regulacyjnymi. Taka „druga warstwa” powodowałaby wątpliwości w odniesieniu do podziału 
odpowiedzialności.

Poprawka 181
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e– ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z Komisją wybierają jeden konkretny 
aspekt dotyczący bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych lub kilka 
takich aspektów. Jeżeli państwa 
członkowskie nie wybiorą wspólnie co 
najmniej jednego aspektu w ramach 
czasowych określonych w niniejszym 
ustępie, Komisja wybiera aspekty, które 

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji 
z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi oraz za zgodą Komisji
wybierają jeden konkretny aspekt 
dotyczący bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych lub kilka takich 
aspektów; jeżeli państwa członkowskie nie 
przedstawią wspólnie co najmniej jednego 
aspektu zatwierdzonego przez Komisję
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będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

w ramach czasowych określonych 
w niniejszym ustępie, Komisja określa 
aspekty, które będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 182
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e − ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w oparciu o te aspekty przeprowadzają 
krajowe oceny, w ścisłej współpracy 
z posiadaczami zezwoleń, i podają do 
wiadomości ich wyniki;

skreślona

Or. en

Poprawka 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e − ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w oparciu o te aspekty przeprowadzają 
krajowe oceny, w ścisłej współpracy 
z posiadaczami zezwoleń, i podają do 
wiadomości ich wyniki;

skreślona

Or. en
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Poprawka 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w oparciu o te aspekty przeprowadzają 
krajowe oceny, w ścisłej współpracy 
z posiadaczami zezwoleń, i podają do 
wiadomości ich wyniki;

b) oceniają, w jakim zakresie te aspekty 
zostały uwzględnione, oraz w razie
potrzeby przeprowadzają krajowe oceny, w 
ścisłej współpracy z posiadaczami 
zezwoleń, które odnoszą się do ich 
obiektów i które podlegają analizie przez 
właściwy organ regulacyjny, i podają do 
wiadomości ich wyniki;

Or. en

Poprawka 185
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w oparciu o te aspekty przeprowadzają 
krajowe oceny, w ścisłej współpracy 
z posiadaczami zezwoleń, i podają do 
wiadomości ich wyniki;

b) w oparciu o te aspekty przeprowadzają 
krajowe oceny, w ścisłej współpracy 
z posiadaczami zezwoleń i ENSREG, 
i podają do wiadomości ich wyniki;

Or. en

Poprawka 186
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11



AM\1019806PL.doc 99/114 PE529.779v01-00

PL

Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie określają metodykę, 
organizują i przeprowadzają przegląd 
zewnętrzny wyników ocen krajowych, 
o których mowa w lit. b), do udziału 
w którym zaprasza się Komisję;

skreślona

Or. en

Poprawka 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie określają metodykę, 
organizują i przeprowadzają przegląd 
zewnętrzny wyników ocen krajowych, 
o których mowa w lit. b), do udziału 
w którym zaprasza się Komisję;

skreślona

Or. en

Poprawka 188
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie określają metodykę, organizują c) wspólnie określają metodykę, organizują 
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i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
wyników ocen krajowych, o których mowa 
w lit. b), do udziału w którym zaprasza się 
Komisję;

i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
(w którym biorą udział także niezależni 
eksperci wyłonieni ze społeczeństwa 
obywatelskiego) wyników ocen krajowych, 
o których mowa w lit. b), w którym bierze 
udział Komisja;

Or. fr

Poprawka 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie określają metodykę, organizują 
i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
wyników ocen krajowych, o których mowa 
w lit. b), do udziału w którym zaprasza się 
Komisję;

c) wspólnie określają metodykę, organizują 
i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
wyników ocen krajowych, o których mowa 
w lit. b), do udziału w którym w 
charakterze obserwatora zaprasza się 
Komisję;

Or. en

Poprawka 190
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie określają metodykę, organizują 
i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
wyników ocen krajowych, o których mowa 
w lit. b), do udziału w którym zaprasza się 
Komisję;

c) określają metodykę, organizują 
i przeprowadzają przegląd zewnętrzny 
wyników ocen krajowych, o których mowa 
w lit. b), do udziału w którym w 
charakterze obserwatora zaprasza się 
Komisję;
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Or. en

Poprawka 191
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) publikują wyniki przeglądów 
zewnętrznych, o których mowa w lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) publikują wyniki przeglądów 
zewnętrznych, o których mowa w lit. c).

skreślona

Or. en

Poprawka 193
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8e – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) publikują wyniki przeglądów 
zewnętrznych, o których mowa w lit. c).

d) bezzwłocznie publikują wyniki 
przeglądów zewnętrznych, o których mowa 
w lit. c).

Or. fr

Poprawka 194
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) aspekt pierwszego z tematycznych 
przeglądów zewnętrznych jest ustalany nie 
później niż trzy lata od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, o 
którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, o 
którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego.
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Or. en

Poprawka 196
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ten wniosek zwiększa uprawnienia Komisji, co stoi w sprzeczności z art. 5. Za bezpieczeństwo 
jądrowe odpowiedzialne są krajowe organy regulacyjne. „Faktyczna niezależność organu 
regulacyjnego wymaga zapewnienia mu odpowiednich uprawnień i odpowiedniej obsady 
etatów, a także udostępnienia mu odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających 
realizację ciążących na nim obowiązków” (zob. ogólne standardy bezpieczeństwa (GSR) 
MAEA – Część 1, punkt 2.8).

Poprawka 197
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądom zewnętrznym, 
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o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

o których mowa w ust. 2, informuje 
państwa członkowskie i Komisję 
o uzyskanych wynikach, gdy tylko są 
dostępne, oraz ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

Or. en

Poprawka 198
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

3. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz publikuje plan 
działania odzwierciedlający podjęte kroki.

Or. en

Poprawka 199
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 3. Każde państwo członkowskie 
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podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
wprowadzania w życie na swoim 
terytorium odpowiednich technicznych 
zaleceń wynikających z procesu przeglądu 
zewnętrznego oraz informuje o nich 
Komisję.

podlegające przeglądowi zewnętrznemu, 
o którym mowa w ust. 2, ustala plan i tryb 
obowiązkowego wprowadzania w życie na 
swoim terytorium odpowiednich 
technicznych zaleceń wynikających z 
procesu przeglądu zewnętrznego oraz 
informuje o nich Komisję.

Or. de

Poprawka 200
Bernd Lange
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8e – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystując wszystkie dostępne jej 
narzędzia, Komisja konsekwentnie 
gwarantuje bezzwłoczne wdrożenie 
zaleceń w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego przyjętych w oparciu o wyniki 
testów wytrzymałościowych i przeglądów 
zewnętrznych oraz dokładnie kontroluje
z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń 
rentowność środków doposażenia; 
Komisja zapewnia, że operatorzy obiektów 
jądrowych, a nie podatnicy, poniosą 
wszelkie koszty środków prowadzących do 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego.

Or. de

Poprawka 201
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego 
Komisja zwraca się do właściwych 
organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, do 
zorganizowania i przeprowadzenia wizyty 
kontrolnej w celu uzyskania pełnego 
obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych 
środkach służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

skreślony

Or. en

Poprawka 202
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego 
Komisja zwraca się do właściwych 
organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, do 
zorganizowania i przeprowadzenia wizyty 
kontrolnej w celu uzyskania pełnego 
obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych 
środkach służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten wniosek zwiększa uprawnienia Komisji, co stoi w sprzeczności z art. 5. Za bezpieczeństwo 
jądrowe odpowiedzialne są krajowe organy regulacyjne. „Faktyczna niezależność organu 
regulacyjnego wymaga zapewnienia mu odpowiednich uprawnień i odpowiedniej obsady 
etatów, a także udostępnienia mu odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających 
realizację ciążących na nim obowiązków” (zob. ogólne standardy bezpieczeństwa (GSR) 
MAEA – Część 1, punkt 2.8).

Poprawka 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego 
Komisja zwraca się do właściwych 
organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, do 
zorganizowania i przeprowadzenia wizyty 
kontrolnej w celu uzyskania pełnego 
obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych 
środkach służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

skreślony

Or. en

Poprawka 204
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających 
z procesu przeglądu zewnętrznego 
Komisja zwraca się do właściwych 
organów regulacyjnych państw 
członkowskich, których to nie dotyczy, do 
zorganizowania i przeprowadzenia wizyty 
kontrolnej w celu uzyskania pełnego 
obrazu sytuacji oraz w celu 
poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych 
środkach służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

4. Każde państwo członkowskie 
podlegające przeglądowi zewnętrznemu 
udostępnia pozostałym państwom 
członkowskim, Komisji oraz 
społeczeństwu następcze sprawozdanie 
z wdrożenia zaleceń po przeprowadzeniu 
przeglądu zewnętrznego. Stosownie do 
sytuacji organizuje się wówczas następczy 
przegląd zewnętrzny zgodnie z tymi 
samymi procedurami, które zostały 
opisane w ust. 2, a jego wyniki są 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 205
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po uzyskaniu informacji od Komisji 
oraz w terminie trzech miesięcy organ 
krajowy poleca posiadaczowi zezwolenia 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa wskazanych w procesie
przeglądu zewnętrznego. Organ krajowy 
nakłada sankcje zgodnie z art. 9a, jeżeli w 
ciągu kolejnych sześciu miesięcy 
posiadacz zezwolenia nie wykaże 
wyraźnych postępów we wdrażaniu takich 
środków.

Or. en
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Poprawka 206
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po otrzymaniu wniosku o przedłużenie 
okresu eksploatacji obiektu jądrowego 
w stosunku do pierwotnie przewidzianego 
okresu eksploatacji państwo członkowskie 
zwraca się w ciągu sześciu miesięcy o 
przeprowadzenie przeglądu zewnętrznego 
danego obiektu zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 207
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku awarii, która prowadzi do 
wczesnych lub dużych uwolnień, lub 
w przypadku zdarzenia nadzwyczajnego 
prowadzącego do sytuacji, które 
wymagałyby podjęcia poza terenem 
obiektu działań na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego, lub środków ochronnych 
wobec ludności, państwo członkowskie, 
którego to dotyczy, zwraca się w ciągu 
sześciu miesięcy o przeprowadzenie 
przeglądu zewnętrznego danego obiektu 
zgodnie z ust. 2, do udziału w którym 
zaprasza się Komisję.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten wniosek zwiększa uprawnienia Komisji, co stoi w sprzeczności z art. 5. Za bezpieczeństwo 
jądrowe odpowiedzialne są krajowe organy regulacyjne. „Faktyczna niezależność organu 
regulacyjnego wymaga zapewnienia mu odpowiednich uprawnień i odpowiedniej obsady 
etatów, a także udostępnienia mu odpowiednich zasobów finansowych umożliwiających 
realizację ciążących na nim obowiązków” (zob. ogólne standardy bezpieczeństwa (GSR) 
MAEA – Część 1, punkt 2.8).

Poprawka 208
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku awarii, która prowadzi do 
wczesnych lub dużych uwolnień, lub 
w przypadku zdarzenia nadzwyczajnego 
prowadzącego do sytuacji, które 
wymagałyby podjęcia poza terenem 
obiektu działań na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego, lub środków ochronnych 
wobec ludności, państwo członkowskie, 
którego to dotyczy, zwraca się w ciągu 
sześciu miesięcy o przeprowadzenie 
przeglądu zewnętrznego danego obiektu 
zgodnie z ust. 2, do udziału w którym 
zaprasza się Komisję.

5. W przypadku awarii, której skutki 
prowadzą do sytuacji, które wymagałyby 
podjęcia poza terenem obiektu działań na
wypadek zdarzenia radiacyjnego, lub 
środków ochronnych wobec ludności, 
państwo członkowskie, którego to dotyczy, 
zwraca się w ciągu sześciu miesięcy 
o przeprowadzenie przeglądu 
zewnętrznego danego obiektu zgodnie 
z ust. 2, do udziału w którym 
w charakterze obserwatora zaprasza się 
Komisję.

Or. en

Poprawka 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku awarii, która prowadzi do 
wczesnych lub dużych uwolnień, lub w 
przypadku zdarzenia nadzwyczajnego 
prowadzącego do sytuacji, które 
wymagałyby podjęcia poza terenem 
obiektu działań na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego, lub środków ochronnych 
wobec ludności, państwo członkowskie, 
którego to dotyczy, zwraca się w ciągu 
sześciu miesięcy o przeprowadzenie 
przeglądu zewnętrznego danego obiektu 
zgodnie z ust. 2, do udziału w którym 
zaprasza się Komisję.

5. W przypadku awarii, której skutki lub 
potencjalne skutki prowadzą do sytuacji, 
które wymagałyby podjęcia poza terenem 
obiektu działań na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego, lub środków ochronnych 
wobec ludności, państwo członkowskie, 
którego to dotyczy, zwraca się 
o przeprowadzenie przeglądu 
zewnętrznego danego obiektu zgodnie 
z ust. 2.

Or. en

Poprawka 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 f – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8f skreślony

Wytyczne dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego

Or. en

Poprawka 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o wyniki przeglądów 
zewnętrznych przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8e ust. 2 oraz wynikające z nich 
zalecenia techniczne, zgodnie z zasadami 
przejrzystości i ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie, przy wsparciu ze strony 
właściwych organów regulacyjnych, 
wspólnie opracowują i ustalają wytyczne 
dotyczące konkretnych aspektów, 
o których mowa w art. 8e ust. 2 lit. a).”;

skreślony

Or. en

Poprawka 212
Bernd Lange
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o wyniki przeglądów 
zewnętrznych przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8e ust. 2 oraz wynikające z nich 
zalecenia techniczne, zgodnie z zasadami 
przejrzystości i ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie, przy wsparciu ze strony 
właściwych organów regulacyjnych, 
wspólnie opracowują i ustalają wytyczne 
dotyczące konkretnych aspektów, 
o których mowa w art. 8e ust. 2 lit. a).”;

W oparciu o wyniki przeglądów 
zewnętrznych przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8e ust. 2 oraz wynikające z nich 
zalecenia techniczne, zgodnie z zasadami 
przejrzystości i ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie, przy wsparciu ze strony 
właściwych organów regulacyjnych, 
wspólnie opracowują i ustalają wytyczne 
dotyczące konkretnych aspektów, 
o których mowa w art. 8e ust. 2 lit. a). 
Komisja zapewnia, że najpóźniej trzy lata 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
UE zostaną przyjęte kolejne wiążące 
normy bezpieczeństwa w obszarze 
bezpieczeństwa jądrowego.”;

Or. de
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Poprawka 213
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 14
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszeń przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszystkie 
środki niezbędne do zapewnienia ich 
stosowania. Przewidziane sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do [insert date – this date must 
correspond to the deadline for 
transposition set out in article 2 of this 
proposal] i powiadamiają ją bezzwłocznie 
o wszelkich późniejszych zmianach 
mających na nie wpływ.”;

skreślony

Or. de

Poprawka 214
Béla Kovács

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 14
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie 
w przypadku naruszeń przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy i podejmują 
wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich stosowania. Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, 

Państwa członkowskie w drodze 
konsensusu ustanawiają zasady dotyczące 
sankcji mających zastosowanie w 
przypadku naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszystkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich stosowania. 
Przewidziane sankcje muszą być 
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proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do [insert 
date – this date must correspond to the 
deadline for transposition set out in 
Article 2 of this proposal] i powiadamiają 
ją bezzwłocznie o wszelkich późniejszych
zmianach mających na nie wpływ.

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o tych przepisach i powiadamiają 
ją bezzwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach mających na nie wpływ.

Or. hu

Poprawka 215
Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 14
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie
w przypadku naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy i podejmują 
wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich stosowania. Przewidziane 
sankcje są skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do [insert date – this date must 
correspond to the deadline for transposition 
set out in article 2 of this proposal] i 
powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach mających na nie 
wpływ.

Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące sankcji mających zastosowanie
w przypadku naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy i wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
sankcje są skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające i mogą obejmować grzywny
za każdy dzień naruszenia lub nakaz 
zawieszenia eksploatacji danego obiektu 
jądrowego wydany przez krajowy organ 
regulacyjny. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do [insert date – this date must 
correspond to the deadline for transposition 
set out in article 2 of this proposal] i 
powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach mających na nie 
wpływ.

Or. fr


