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Poprawka 1
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w trakcie 
negocjacji akcesyjnych rządy Litwy, 
Słowacji i Bułgarii zobowiązały się –
w ramach traktatów o przystąpieniu – do 
zamknięcia reaktorów jądrowych, których 
nie dało się unowocześnić w ekonomiczny 
sposób, aby zapewnić wymagany poziom 
bezpieczeństwa,

A. mając na uwadze, że w trakcie 
negocjacji akcesyjnych rządy Litwy, 
Słowacji i Bułgarii zgodziły się – w ramach 
traktatów o przystąpieniu – na zamknięcie 
części starszych reaktorów jądrowych
i ustaliły daty ich wcześniejszego 
zamknięcia,

Or. en

Poprawka 2
Ivailo Kalfin

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w trakcie
negocjacji akcesyjnych rządy Litwy, 
Słowacji i Bułgarii zobowiązały się –
w ramach traktatów o przystąpieniu – do 
zamknięcia reaktorów jądrowych, których 
nie dało się unowocześnić w ekonomiczny 
sposób, aby zapewnić wymagany poziom 
bezpieczeństwa,

A. mając na uwadze, że w trakcie 
negocjacji akcesyjnych rządy Litwy, 
Słowacji i Bułgarii zobowiązały się –
w ramach traktatów o przystąpieniu – do 
wcześniejszego zamknięcia reaktorów 
jądrowych, których części nie dało się 
unowocześnić w ekonomiczny sposób, aby 
zapewnić wymagany poziom 
bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 3
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zamknięcie
i późniejsza likwidacja tych elektrowni 
jądrowych spowodowała poważne straty 
finansowe i gospodarcze oraz stałe 
obciążenie, których zainteresowane 
państwa członkowskie nie były w stanie 
pokryć same,

Or. en

Poprawka 4
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że do finansowania 
operacji likwidacji obiektów jądrowych 
powinno się stosować zasadę 
„zanieczyszczający płaci” oraz że 
operatorzy takich obiektów powinni 
zapewnić odłożenie w okresie ich 
funkcjonowania wystarczających środków 
finansowych, aby pokryć przyszłe koszty 
likwidacji;

1. zwraca uwagę, że do finansowania 
operacji likwidacji obiektów jądrowych 
powinno się stosować zasadę 
„zanieczyszczający płaci” oraz że 
operatorzy takich obiektów powinni 
zapewnić odłożenie w okresie ich 
funkcjonowania wystarczających środków 
finansowych, aby pokryć przyszłe koszty 
likwidacji; jednak w tych trzech 
przypadkach skrócenie całkowitego czasu 
eksploatacji i przedterminowe zamknięcie 
elektrowni jądrowych uniemożliwiło 
odłożenie niezbędnych funduszy,

Or. en

Poprawka 5
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że wskutek wcześniejszego 
zamknięcia reaktorów jądrowych na 
Litwie, Słowacji i w Bułgarii 
eksploatatorzy elektrowni jądrowych nie 
zdołali zgromadzić środków 
wystarczających do pokrycia kosztów 
likwidacji;

Or. lt

Poprawka 6

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. obawia się, że brak zasobów 
potrzebnych do sfinansowania środków 
służących likwidacji opóźni zamknięcie 
elektrowni jądrowych i będzie stanowić 
zagrożenie dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego;

Or. en

Poprawka 7

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że na zliberalizowanym 
rynku energii eksploatatorzy elektrowni 
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jądrowych, podobnie do wszystkich innych 
konkurentów, muszą ponosić pełną 
odpowiedzialność, zarówno prawną, jak
i finansową, za skutki swoich działań;

Or. en

Poprawka 8

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że działania likwidacyjne 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
publicznego i środowiska, jeżeli nie 
zostaną na czas podjęte niezbędne środki,
a także jest zdania, że w związku z tym 
powinno się w odpowiednim czasie 
udostępnić wystarczające środki 
finansowe, aby zagwarantować likwidację 
instalacji jądrowych w zgodzie z normami 
bezpieczeństwa;

2. zauważa, że działania likwidacyjne 
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
publicznego obecnego pokolenia
i przyszłych pokoleń oraz dla środowiska, 
jeżeli nie zostaną na czas podjęte 
niezbędne środki, a także jest zdania, że
w związku z tym w czasie funkcjonowania 
zakładu powinno się zgromadzić i odłożyć
wystarczające środki finansowe, aby 
zagwarantować likwidację instalacji 
jądrowych w zgodzie z normami 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 9
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że UE dysponuje niewielkim 
doświadczeniem w zakresie likwidacji 
elektrowni jądrowych, i w związku z tym 
podkreśla, że w przypadku likwidacji 
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zamkniętych przedterminowo elektrowni 
jądrowych najwyższe znaczenie ma 
bezpieczeństwo, co trzeba mieć na 
względzie przy podejmowaniu
w przyszłości wszelkich decyzji przez 
wszystkie zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 10
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że środowiskowe
i społeczne koszty procedur związanych
z likwidacją obiektów jądrowych powinni 
ponosić inwestorzy oraz że koszty te należy 
uwzględniać przy podejmowaniu decyzji
w sprawie planów wykorzystywania 
energii jądrowej;

Or. en

Poprawka 11
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje znaczenie solidnego
i przejrzystego gospodarowania środkami 
finansowymi przy odpowiednim nadzorze
z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku energetycznym;

3. uznaje znaczenie solidnego
i przejrzystego gospodarowania środkami 
finansowymi przy odpowiednim nadzorze
z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku energetycznym;
uważa, że w celu przyznawania zamówień 
należałoby stosować kryterium 
wspólnotowej wzajemności z korzyścią dla 
przedsiębiorstw europejskich, stosując
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w szczególności zasady określone w art. 58 
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. dotyczące koordynacji procedur 
przetargowych mających zastosowanie do 
podmiotów działających między innymi
w sektorze energii;

Or. fr

Poprawka 12
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje znaczenie solidnego
i przejrzystego gospodarowania środkami 
finansowymi przy odpowiednim nadzorze
z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku energetycznym;

3. przypomina, że przyznane fundusze UE 
nie były przeznaczone na pokrycie 
całkowitych kosztów likwidacji, ani na 
zrekompensowanie wszystkich skutków 
gospodarczych; uznaje znaczenie 
solidnego i przejrzystego gospodarowania 
środkami finansowymi przy odpowiednim 
nadzorze z zewnątrz w celu zapewnienia 
uczciwej konkurencji na rynku 
energetycznym; przypomina, że 
ostatecznym celem zamknięcia i likwidacji 
tych trzech elektrowni jądrowych jest 
zapewnienie bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 13

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uznaje znaczenie solidnego
i przejrzystego gospodarowania środkami 
finansowymi przy odpowiednim nadzorze
z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku energetycznym;

3. uznaje znaczenie solidnego
i przejrzystego gospodarowania środkami 
finansowymi przy odpowiednim nadzorze
z zewnątrz w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji na rynku energetycznym;
zaleca, aby zapewniono w tej kwestii 
przejrzystość i udział społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 14
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę przyznania 
funduszy UE w pierwszej kolejności na 
samą likwidację oraz podkreśla, że te trzy 
elektrownie jądrowe muszą przedłożyć 
szczegółowy plan ostatecznej likwidacji, 
niezbędny do opracowania planu 
finansowego, dzięki któremu będzie 
można uniknąć zagrożeń i niepewności;

Or. en

Poprawka 15
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów 
jądrowych ma bezpośredni wpływ na 
zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 

skreślony
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członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji;

Or. en

Poprawka 16
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów 
jądrowych ma bezpośredni wpływ na 
zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji;

4. zwraca uwagę, że przedwczesna
likwidacja obiektów jądrowych ma 
bezpośredni wpływ na zasoby 
energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że w celu 
uporania się z negatywnymi skutkami
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych, niskoemisyjnych
i konkurencyjnych źródeł energii, należy 
również rozważyć stworzenie 
odpowiednich mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji do 
określonego etapu, od którego te trzy kraje 
będą w stanie pokryć samodzielnie 
pozostałe koszty;

Or. en

Poprawka 17
Ivailo Kalfin

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów 
jądrowych ma bezpośredni wpływ na 
zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji;

4. zwraca uwagę, że przedterminowe 
zamknięcie i przedterminowa likwidacja 
obiektów jądrowych mają bezpośredni 
wpływ na zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji
w przypadku przedterminowego 
zamknięcia;

Or. en

Poprawka 18

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów 
jądrowych ma bezpośredni wpływ na 
zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji;

4. zwraca uwagę, że likwidacja obiektów 
jądrowych ma bezpośredni wpływ na 
zasoby energetyczne (i ich ceny)
w zainteresowanych państwach 
członkowskich; jest przekonany, że 
powinno się wspierać rozwój 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
energii, należy również rozważyć 
stworzenie mechanizmów kompensacji
w celu pokrycia kosztów likwidacji
i unieszkodliwienia odpadów;

Or. en
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Poprawka 19
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że w celu zagwarantowania 
lepszego planowania działań i wymiany 
zgromadzonych doświadczeń w ramach 
tych trzech programów potrzebna jest 
ściślejsza koordynacja tych programów; 
na tym doświadczeniu może skorzystać 
również cała Unia Europejska, jako że 
okres użytkowania reaktorów zakończy się 
ich usunięciem; w związku z tym zwraca 
się do wszystkich zainteresowanych stron
o zagwarantowanie realizacji
i gromadzenia najlepszych praktyk
w zakresie likwidacji obiektów jądrowych 
oraz o zapewnienie możliwie najlepszego 
wykorzystania doświadczenia i danych 
zgromadzonych przez pozostałe państwa 
członkowskie w dziedzinie elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 20

Michèle Rivasi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do wprowadzenia 
ubezpieczenia finansowanego w całości 
przez eksploatatora elektrowni jądrowej, 
bez pomocy państwa, które stanowiłoby 
pokrycie odpowiedzialności cywilnej 
eksploatatora za nieprzewidziane sytuacje 
lub wypadki na cały okres likwidacji 
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obiektów jądrowych;

Or. en

Poprawka 21
Vladimir Urutchev

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zbadała potencjalne 
możliwości ujednolicenia podejścia do 
finansowania likwidacji obiektów 
jądrowych w UE, uwzględniając różne 
strategie stosowane przez państwa 
członkowskie, nie narażając 
bezpieczeństwa procesu likwidacji.

5. uwzględniając różne strategie 
stosowane przez państwa członkowskie, 
wzywa Komisję, by zbadała potencjalne 
możliwości ujednolicenia podejścia do 
finansowania likwidacji obiektów 
jądrowych w UE w celu zgromadzenia na 
czas potrzebnych środków finansowych,
nie narażając bezpieczeństwa procesu 
likwidacji;

Or. en

Poprawka 22
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że w przypadku harmonizacji 
procedury likwidacyjnej należy wziąć pod 
uwagę odpowiednie struktury 
administracyjne państw członkowskich 
oraz uprościć samą procedurę 
zarządzania zasobami;

Or. lt
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Poprawka 23
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa nad faktem, że Komisja nie 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
rocznych sprawozdań dotyczących 
wykorzystania środków finansowych 
przyznanych na likwidację tych trzech 
elektrowni jądrowych; apeluje do Komisji
o przekazywanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie rocznych 
sprawozdań na temat wykorzystania tych 
środków finansowych, zawierających 
pełne i dokładne informacje o kosztach 
likwidacji tych elektrowni;

Or. en


