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Poprawka 47
Rebecca Harms

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
a w szczególności jego art. 31 i 32, na 
mocy których Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C7-0387/2010),

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, a w szczególności jego 
art. 194 i 192,

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy w jej obecnym kształcie jest harmonizacja przepisów krajowych w celu 
ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludności przed zagrożeniami wynikającymi z 
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych; dyrektywa nie określa 
żadnych norm bezpieczeństwa, których wymaga podstawa prawna Euratom. Dyrektywa 
dotyczy również kwestii związanych z energetyką. Dlatego właściwą podstawą prawną są art. 
194 (energetyka) i 192 (środowisko naturalne) TFUE.

Poprawka 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w 
sprawie sytuacji w Japonii,

Or. en

Poprawka 49
Rebecca Harms

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1
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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. zatwierdza po poprawkach wniosek 
Komisji;

1. odrzuca po poprawkach wniosek 
Komisji;

Or. en

Poprawka 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, a w szczególności jego 
art. 194 i 192,

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy w jej obecnym kształcie jest harmonizacja przepisów krajowych w celu 
ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludności przed zagrożeniami wynikającymi z
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych; dyrektywa nie określa 
żadnych norm bezpieczeństwa, których wymaga podstawa prawna Euratom. Dyrektywa 
dotyczy również kwestii związanych z energetyką. Dlatego właściwą podstawą prawną są art. 
194 (energetyka) i 192 (środowisko naturalne) TFUE.

Poprawka 51
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W art. 153 TFUE przewiduje się 
utworzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 
pracowników i ludności.
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Poprawka 52
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 191 TFUE przewiduje się 
podstawę prawną dla zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego, 
uwzględniając również zagrożenia 
związane z wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 53
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) W art. 168 TFUE przewiduje się 
ustanowienie podstawowych norm ochrony 
zdrowia pracowników i ludności przed 
niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego.

Or. en

Poprawka 54
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywę Rady 96/29/Euratom z dnia 
13 maja 1996 r. ustanawiającą 
podstawowe normy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony zdrowia pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego22 stosuje się do każdej 
działalności, która wiąże się z ryzykiem 
promieniowania jonizującego emanującego 
ze sztucznego źródła lub ze źródła 
naturalnego promieniowania w 
przypadkach, gdy naturalne radionuklidy 
są lub zostały przetworzone z uwagi na ich 
właściwości promieniotwórcze, 
rozszczepialne lub paliworodne. Obejmuje 
ona również zatwierdzone uwolnienia 
materiałów pochodzących z tego rodzaju 
działalności. Przepisy tej dyrektywy 
zostały uzupełnione bardziej 
szczegółowymi przepisami.

(4) Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 
13 maja 1996 r. dotycząca ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego22 określa podstawowe normy 
bezpieczeństwa. Dyrektywę stosuje się do 
każdej działalności, która wiąże się z 
ryzykiem promieniowania jonizującego 
emanującego ze sztucznego źródła lub ze 
źródła naturalnego promieniowania w 
przypadkach, gdy naturalne radionuklidy 
są lub zostały przetworzone z uwagi na ich 
właściwości promieniotwórcze, 
rozszczepialne lub paliworodne. Obejmuje 
ona również zatwierdzone uwolnienia 
materiałów pochodzących z tego rodzaju 
działalności. Przepisy tej dyrektywy 
zostały uzupełnione bardziej 
szczegółowymi przepisami.

Or. en

Poprawka 55
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Wspólnota bierze udział w zbieraniu 
zasobów finansowych przeznaczonych na 
wsparcie, pod pewnymi warunkami, 
likwidacji kilku elektrowni jądrowych w 
Bułgarii, na Słowacji i Litwie, z 
zastrzeżeniem wczesnego ich zamknięcia 
w szczególnym przypadku przystąpienia 
tych państw do UE.

Or. en
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Poprawka 56
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W trzech państwach kandydujących 
do UE (Litwa, Słowacja i Bułgaria) 
działały elektrownie jądrowe wybudowane 
według przestarzałego projektu 
radzieckiego, których nie można było w 
sposób ekonomicznie zasadny 
unowocześnić, aby zapewnić ich zgodność 
z normami bezpieczeństwa UE, i które 
musiały zostać zamknięte, a następnie 
zlikwidowane.

Or. en

Poprawka 57
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Likwidacja elektrowni jądrowych w 
trzech państwach UE była znacznym 
obciążeniem finansowym i gospodarczym, 
którego kosztów nie były w stanie w pełni 
pokryć te trzy państwa członkowskie, 
dlatego Wspólnota przewidziała 
przekazanie tym państwom członkowskim 
środków finansowych na pokrycie części 
kosztów likwidacji elektrowni i wdrażania 
projektów gospodarowania odpadami oraz 
na zrekompensowanie niekorzystnych 
konsekwencji ekonomicznych.

Or. en
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Poprawka 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Z odpadami promieniotwórczymi i 
wypalonym paliwem jądrowym oraz z ich 
przechowywaniem i składowaniem wiążą 
się poważne zagrożenia, które boleśnie 
uzmysłowiła nam sytuacja w Fukushimie, 
gdzie doszło do poważnych awarii w 
obiektach przeznaczonych do 
przechowywania i składowania odpadów; 
należy w związku z tym zaostrzyć środki 
bezpieczeństwa w odniesieniu do odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
jądrowego.

Or. en

Poprawka 61
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wspólna konwencja bezpieczeństwa 
w postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi (zwana dalej 
„wspólną konwencją”36, zawarta pod 
auspicjami MAEA, której Umawiającymi 
się Stronami są Euratom i niemal 
wszystkie państwa członkowskie, ma na 
celu osiągnięcie i utrzymanie w skali 
światowej wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi przez poprawę 
wykorzystania środków krajowych oraz 
współpracy międzynarodowej.

(17) Wspólna konwencja bezpieczeństwa 
w postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi (zwana dalej 
„wspólną konwencją”36, zawarta pod 
auspicjami MAEA, jest instrumentem 
przewidującym wdrażanie zachęt i ma na 
celu osiągnięcie i utrzymanie w skali 
światowej wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi przez poprawę 
wykorzystania środków krajowych oraz 
współpracy międzynarodowej.

Or. en
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Poprawka 62
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wspólna konwencja bezpieczeństwa 
w postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi (zwana dalej 
„wspólną konwencją”36, zawarta pod 
auspicjami MAEA, której Umawiającymi 
się Stronami są Euratom i niemal 
wszystkie państwa członkowskie, ma na 
celu osiągnięcie i utrzymanie w skali 
światowej wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi przez poprawę 
wykorzystania środków krajowych oraz 
współpracy międzynarodowej.

(17) Wspólna konwencja bezpieczeństwa 
w postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi (zwana dalej 
„wspólną konwencją”36, zawarta pod 
auspicjami MAEA, która jest 
instrumentem o istotnym znaczeniu, ma 
na celu osiągnięcie i utrzymanie w skali 
światowej wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi przez poprawę 
wykorzystania środków krajowych oraz 
współpracy międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 63
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W 2006 r. MAEA zaktualizowała cały 
swój zbiór norm i opublikowała 
podstawowe zasady bezpieczeństwa37, 
które były sponsorowane wspólnie przez 
Euratom, OECD/NEA i inne organizacje 
międzynarodowe. Wspólne organizacje 
sponsorujące oświadczyły, że stosowanie 
się do podstawowych zasad 
bezpieczeństwa ułatwi stosowanie 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa, 
a także zapewni większą spójność 

(18) W 2006 r. MAEA zaktualizowała cały 
swój zbiór norm i opublikowała 
podstawowe zasady bezpieczeństwa37, 
które były opracowane wspólnie przez 
Euratom, OECD/NEA i inne organizacje 
międzynarodowe. Wspólne organizacje 
sponsorujące oświadczyły, że stosowanie 
się do podstawowych zasad 
bezpieczeństwa ułatwi stosowanie 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa, 
a także zapewni większą spójność 
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pomiędzy uzgodnieniami poszczególnych 
państw. W związku z tym jest rzeczą 
niezbędną, aby wszystkie państwa 
przestrzegały tych zasad i zalecały je. 
Zasady będą wiążące dla MAEA w 
odniesieniu do jej działalności oraz dla 
państw w odniesieniu do działań 
realizowanych przy wsparciu MAEA. 
Państwa lub organizacje sponsorujące 
mogą przyjąć omawiane zasady według 
własnego uznania w celu zastosowania w 
zakresie swoich własnych działań.

pomiędzy uzgodnieniami poszczególnych 
państw. W związku z tym jest rzeczą 
niezbędną, aby wszystkie państwa 
przestrzegały tych zasad i zalecały je. 
Zasady będą wiążące dla MAEA w 
odniesieniu do jej działalności oraz dla 
państw w odniesieniu do działań 
realizowanych przy wsparciu MAEA. 
Państwa lub organizacje sponsorujące 
mogą przyjąć omawiane zasady według 
własnego uznania w celu zastosowania w 
zakresie swoich własnych działań.

Or. en

Poprawka 64
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Przedsiębiorstwa wykorzystujące 
instalacje jądrowe we wszystkich 
państwach członkowskich powinny 
dysponować wystarczającymi środkami 
finansowymi na pokrycie kosztów 
ewentualnej likwidacji tych instalacji 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” i w kontekście rygorystycznych 
zasad dotyczących ewentualnej pomocy 
państwa. Komisja powinna w związku z 
tym określić precyzyjne zasady 
wykorzystywania środków finansowych w 
przypadku likwidacji instalacji jądrowych 
oraz postępowania z pochodzącymi z tych 
instalacji odpadami promieniotwórczymi i 
ich końcowego składowania.

Or. cs

Poprawka 65
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność 
odpowiedzialnego korzystania z energii 
jądrowej, co dotyczy zwłaszcza 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
instalacji i materiałów jądrowych. W tym 
kontekście należy zająć się kwestią 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym oraz odpadami 
promieniotwórczymi, tak by zapewnić 
bezpieczne, optymalne i zrównoważone 
wykorzystanie energii jądrowej.

skreślony

Or. de

Poprawka 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność 
odpowiedzialnego korzystania z energii
jądrowej, co dotyczy zwłaszcza 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
instalacji i materiałów jądrowych. W tym 
kontekście należy zająć się kwestią 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym oraz odpadami 
promieniotwórczymi, tak by zapewnić 
bezpieczne, optymalne i zrównoważone 
wykorzystanie energii jądrowej.

(23) Zwłaszcza po niedawnym wypadku 
jądrowym w Japonii w Unii i na całym 
świecie coraz częściej uznawana jest 
konieczność przyjęcia najwyższej 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
bezpieczeństwa oraz ochrony instalacji i 
materiałów jądrowych; dlatego 
uwzględniając to, że możliwość 
zrównoważonego i bezpiecznego 
składowania odpadów 
promieniotwórczych nie została skutecznie 
dowiedziona, państwa członkowskie 
powinny rozważyć likwidację jądrowych 
reaktorów energetycznych i dążyć do 
zastąpienia energii jądrowej opartej na 
rozszczepieniu energią pochodzącą z w 
pełni zrównoważonych odnawialnych 
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źródeł energii, a także ograniczać zużycie 
energii poprzez wprowadzenie środków na 
rzecz zwiększania efektywności 
energetycznej i oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność 
odpowiedzialnego korzystania z energii
jądrowej, co dotyczy zwłaszcza 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
instalacji i materiałów jądrowych. W tym 
kontekście należy zająć się kwestią 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym oraz odpadami 
promieniotwórczymi, tak by zapewnić 
bezpieczne, optymalne i zrównoważone 
wykorzystanie energii jądrowej.

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność, 
zwłaszcza po niedawnym poważnym 
wypadku jądrowym w Japonii, zaostrzenia 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz ochrony instalacji i materiałów 
jądrowych. W tym kontekście należy zająć 
się naglącą kwestią postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym oraz 
odpadami promieniotwórczymi, tak by 
zapewnić bezpieczne, optymalne i 
zrównoważone wykorzystanie 
przechowywania lub składowania.

Or. en

Poprawka 68
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność 
odpowiedzialnego korzystania z energii 
jądrowej, co dotyczy zwłaszcza 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
instalacji i materiałów jądrowych. W tym 
kontekście należy zająć się kwestią 

(23) W Unii i na całym świecie coraz 
częściej uznawana jest konieczność 
odpowiedzialnego korzystania z energii 
jądrowej, która stanowi zasadniczą 
alternatywę dla paliw kopalnych, co 
dotyczy zwłaszcza bezpieczeństwa 
jądrowego oraz ochrony instalacji i 
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postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym oraz odpadami 
promieniotwórczymi, tak by zapewnić 
bezpieczne, optymalne i zrównoważone 
wykorzystanie energii jądrowej.

materiałów jądrowych. W tym kontekście 
należy zająć się kwestią postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym oraz 
odpadami promieniotwórczymi, tak by 
zapewnić bezpieczne, optymalne i 
zrównoważone wykorzystanie energii 
jądrowej.

Or. fr

Poprawka 69
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy w zawiązku z tym podkreślić, 
że znaczny odsetek wypalonego paliwa 
jądrowego może zostać wykorzystany 
ponownie. Recykling wypalonego paliwa 
jądrowego jest w związku z tym 
zagadnieniem, które należy wziąć pod 
uwagę, podobnie jak składowanie 
końcowych odpadów.

Or. fr

Poprawka 70
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Recykling i odzyskiwanie 
wypalonego paliwa jądrowego są 
technicznie wykonalne i odgrywają istotną 
rolę w zmniejszaniu toksyczności i ilości 
odpadów, a jednocześnie pozwalają 
unikać wytwarzania dodatkowych 
odpadów, a także zapewniają dodatkowy 
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zakres wykorzystania energii.

Or. fr

Poprawka 71
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 

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

posiadają reaktory jądrowe. Odpady 
promieniotwórcze powstają przede 
wszystkim w następstwie działań 
związanych z cyklem paliwowym, takich 
jak eksploatacja elektrowni jądrowych oraz 
przerób zużytego paliwa jądrowego, ale 
pochodzą także z innych rodzajów 
działalności, takich jak zastosowanie 
izotopów promieniotwórczych w 
medycynie, badaniach i przemyśle.

Or. en

Poprawka 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 74
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 
wszystkich państwach członkowskich 
wytwarza się odpady promieniotwórcze 
bez względu na to, czy posiadają reaktory 
jądrowe. Odpady promieniotwórcze 
powstają przede wszystkim w następstwie 
wytwarzania energii, na przykład w 
wyniku eksploatacji elektrowni jądrowych 
oraz likwidacji obiektów jądrowych, ale 
pochodzą także z innych rodzajów 
działalności, takich jak zastosowanie 
izotopów promieniotwórczych w 
medycynie, badaniach i przemyśle.

Or. en

Poprawka 75
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(25) Podczas eksploatacji reaktorów 
jądrowych w miarę możliwości nie 
powinny powstawać dodatkowe odpady 
promieniotwórcze, ponieważ ich 
przechowywanie oraz składowanie wiąże 
się ze znaczącymi zagrożeniami, 
długotrwałym obciążeniem dla państw 
członkowskich oraz wiązaniem 
wartościowym zasobów. Zwłaszcza w 
wyniku przerobu zwiększa się poziom 
zagrożenia związanego z 
przechowywaniem i składowaniem. Z tego 
względu państwa członkowskie powinny 
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jądrowego uznanego za odpady. zrezygnować z tej technologii.

Or. de

Poprawka 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
decyzję o składowaniu go jako odpadu. 
Bez względu na wybór opcji należy 
rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 
oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za nadające się do 
przerobu lub składowania. Bez względu na 
wybór opcji należy rozważyć ostateczne 
przechowywanie lub składowanie 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego.

Or. en

Poprawka 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
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paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
decyzję o składowaniu go jako odpadu. 
Bez względu na wybór opcji należy 
rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 
oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
decyzję o składowaniu go jako odpadu lub 
przekazaniu go do ostatecznego 
przechowywania. Bez względu na wybór 
opcji należy rozważyć składowanie lub 
ostateczne przechowywanie 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego uznanego za odpady.

Or. en

Poprawka 78
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu lub podejmie 
decyzję o składowaniu go jako odpadu. 
Bez względu na wybór opcji należy 
rozważyć składowanie wysokoaktywnych 
odpadów promieniotwórczych 
oddzielonych przy przerobie lub 
wypalonego paliwa jądrowego uznanego 
za odpady.

(25) Wypalone paliwo jądrowe powstaje 
także w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych. Każde państwo członkowskie 
może określić własną politykę w zakresie 
cyklu paliwowego, w której uzna wypalone 
paliwo jądrowe za wartościowy zasób 
nadający się do przerobu i recyklingu lub 
podejmie decyzję o składowaniu go jako 
odpadu. Bez względu na wybór opcji 
należy rozważyć składowanie 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych oddzielonych przy 
przerobie lub wypalonego paliwa 
jądrowego uznanego za odpady.

Or. fr

Poprawka 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Składowanie wypalonego paliwa 
jądrowego w basenach stanowi kolejne 
potencjalne źródło promieniowania w 
środowisku, zwłaszcza jeśli baseny 
chłodzące nie są już nakrywane, o czym 
można było przekonać się niedawno na 
przykładzie Fukushimy.

Or. en

Poprawka 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym rozpoczyna się z chwilą 
usunięcia prętów paliwowych z reaktora 
jądrowego.

Or. en

Poprawka 81
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Takie same cele w zakresie 
bezpieczeństwa powinny obowiązywać w 
przypadku postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym oraz w przypadku 
postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi. W uznaniu 
powyższego we wspólnej konwencji oraz w 
normach bezpieczeństwa MAEA nałożono 

skreślony
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takie same obowiązki w przypadku 
składowania wypalonego paliwa 
jądrowego, jak w przypadku składowania 
odpadów promieniotwórczych.

Or. en

Uzasadnienie

Względy bezpieczeństwa w przypadku postępowania z wypalonym paliwem jądrowym różnią 
się dość znacznie od względów bezpieczeństwa związanych z postępowaniem z odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 82
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi czas. 
W związku z ich swoistym charakterem 
(zawartość radionuklidów) wymagane są 
stosowne rozwiązania mające na celu 
ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska 
przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, w tym 
składowanie w odpowiednich 
składowiskach, będące końcowym etapem 
postępowania z odpadami. Jednak 
długoterminowe przechowywanie 
odpadów promieniotwórczych może być 
uznane jedynie za rozwiązanie 
tymczasowe, gdyż nie dowiedziono, że 
składowanie w ostatecznym repozytorium 
jest całkowicie bezpieczne.

Or. en
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Poprawka 83
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

(zawartość radionuklidów) wymagane są 
stosowne rozwiązania mające na celu 
ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska 
przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, w tym
składowanie lub ostateczne 
przechowywanie w odpowiednich 
składowiskach, będące końcowym etapem 
postępowania z odpadami. Tymczasowe 
przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych stanowi rozwiązanie 
tymczasowe, ale nie jest alternatywą dla
składowania lub ostatecznego 
przechowywania.

Or. en

Poprawka 85
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 86
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 87
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Pracownicy i ogół społeczeństwa 
narażeni są na nieakceptowalne i wciąż 
rosnące ryzyko wynikające z warunków 
składowania niektórych odpadów 
historycznych, takich jak szlam 
zawierający pluton lub zanieczyszczony 
grafit. Składowane w nieodpowiednich 
warunkach i łatwo ulegające dyspersji 
formy odpadów i wypalonego paliwa 
jądrowego są zasobami 
promieniotwórczymi i toksycznymi, a 
ponieważ wymagają specjalnego 
traktowania, stwarzają ciągłe ryzyko 
wystąpienia awarii lub użycia ich do 
ataku terrorystycznego.

Or. en

Poprawka 89
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Tymczasowe składowanie 
wypalonego paliwa jądrowego wymaga 
ochrony przed działaniem czynników 
zewnętrznych; całość wypalonego paliwa 
jądrowego powinna zatem zostać 
przeniesiona z basenów do suchego 
składowiska, gdy tylko pozwoli na to 
poziom ciepła resztkowego.

Or. en

Poprawka 90
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów w ramach danej 
grupy, będą zależne od szczególnej 
sytuacji danego państwa w związku z 
charakterem odpadów i dostępnymi lub 
rozważanymi wariantami składowania.

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów 
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów, powinny opierać się 
na zaleceniach MAEA w zakresie 
bezpieczeństwa nr GSG-1, które dotyczą 
klasyfikacji odpadów promieniotwórczych.

Or. en

Poprawka 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów 
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów w ramach danej 
grupy, będą zależne od szczególnej 
sytuacji danego państwa w związku z
charakterem odpadów i dostępnymi lub 
rozważanymi wariantami składowania.

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów 
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów w ramach danej 
grupy, będą zależne od szczególnej 
sytuacji danego państwa w związku z 
charakterem odpadów i dostępnymi lub 
rozważanymi wariantami składowania lub 
ostatecznego przechowywania.

Or. en

Poprawka 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Koncepcje składowania w przypadku 
odpadów nisko- lub średnioaktywnych o 
krótkim czasie rozpadu obejmują cały 
wachlarz rozwiązań od tych polegających 
na składowaniu podpowierzchniowym (w 
budynkach, umieszczenie pod 
powierzchnią ziemi płytko lub na 
głębokości kilkudziesięciu metrów), aż po 
nowoczesne składowanie w podziemnych 
repozytoriach geologicznych na 
głębokości 70-100 m. Składowane są 
praktycznie wszystkie długożyciowe nisko-
i średnioaktywne odpady 
promieniotwórcze. Na podstawie 30 lat 
badań w ramach lobby przemysłu 
jądrowego powszechnie zakłada się, że 
składowanie w głębokich warstwach 
geologicznych stanowi najbardziej 
ekonomiczną opcję w odniesieniu do etapu 
końcowego postępowania z 
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wysokoaktywnymi odpadami 
promieniotwórczymi, choć analizowane są 
również inne opcje, takie jak składowanie 
w obiektach inżynieryjnych na lub blisko 
powierzchni ziemi, składowanie w 
suchych pokładach skalnych lub 
składowanie w głębokich odwiertach (o 
głębokości od 3000 do 5000 metrów). W 
związku z tym należy dążyć do 
prowadzenia dalszych badań w tych 
obszarach.

Or. en

Poprawka 93
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Typowa koncepcja składowania w 
przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Badania 
prowadzone przez 30 lat zdają się 
zapewniać naukowe dowody na 
wykonalność składowania w odpowiednio 
głębokich warstwach geologicznych,
jednak nie można wykluczyć związanych z
nim zagrożeń.

Or. de

Poprawka 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Typowa koncepcja składowania w 
przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Obecnie, na
podstawie 30 lat badań, składowanie w 
głębokich warstwach geologicznych 
uznawane jest najczęściej za 
najbezpieczniejszą i najbardziej 
zrównoważoną opcję pod względem 
ekonomicznym w odniesieniu do etapu 
końcowego postępowania z 
wysokoaktywnymi odpadami 
promieniotwórczymi oraz wypalonym 
paliwem jądrowym uznanym za odpady, 
choć aktywnie analizowane są również 
wszelkie inne opcje, łącznie z 
rozwiązaniami ostatecznego składowania 
z możliwością ponownego wydobycia. 
Należy zachęcać do badania wszystkich 
dostępnych opcji.

Or. en

Poprawka 95
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Typowa koncepcja składowania w 
przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 
lat badań uznaje się powszechnie na 
poziomie technicznym, że składowanie w 
głębokich warstwach geologicznych 
stanowi najbezpieczniejszą i najbardziej 

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

odniesieniu do etapu końcowego 
postępowania z odpadami 
wysokoaktywnymi oraz wypalonym 
paliwem jądrowym uznanym za odpady. 
Dlatego zachęca się państwa członkowskie 
do rozważenia opcji składowania przy 
zachowaniu przez nie pełnej 
odpowiedzialności za politykę w zakresie 
postępowania z własnym wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 96
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) Typowa koncepcja składowania w 
przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań uznaje się powszechnie na poziomie 
technicznym, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi 
najbezpieczniejszą i najbardziej 
zrównoważoną opcję w odniesieniu do 
etapu końcowego postępowania z 
odpadami wysokoaktywnymi oraz 
wypalonym paliwem jądrowym uznanym 
za odpady. Państwa członkowskie 
powinny uwzględnić przyszły rozwój 
technologiczny w obszarze systemów 
składowania oraz rozważyć możliwość 
odwrócenia procesu i ponownego 
wydobycia wypalonego paliwa jądrowego i 
odpadów promieniotwórczych.

Or. en
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Poprawka 97
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić konieczność przejścia do praktycznej demonstracji składowania odpadów 
wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego uznanego za odpady. Działania 
podejmowane w ramach platformy technologicznej na rzecz wdrożenia składowania 
geologicznego odpadów promieniotwórczych powinny służyć jako przykład prowadzenia 
badań, których cel – określony w przyjętej wizji – zakłada, iż do 2025 r. w Europie będą 
bezpiecznie działać pierwsze obiekty do geologicznego składowania wypalonego paliwa 
jądrowego, odpadów wysokoaktywnych i innych długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych.

Poprawka 98
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Zagrożenia związane ze 
składowiskami odpadów 
promieniotwórczych, zwłaszcza 
wypalonego paliwa jądrowego w 
basenach, stały się oczywiste wskutek 
katastrofy w Fukushimie, a podobne 
wypadki mogłyby się zdarzyć w 
istniejących lub budowanych obiektach 
jądrowych na obszarze UE i 
sąsiadujących z nią krajów, w których 
występują zagrożenia naturalne w postaci 
trzęsienia ziemi, tsunami i innych 
naturalnych procesów. Unia powinna 
podejmować wszelkie stosowne działania, 
aby nie dopuścić do składowania odpadów 
promieniotwórczych w takich obszarach.

Or. en

Poprawka 99
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W badaniach nad 
unieszkodliwianiem odpadów 
promieniotwórczych poprzez ich 
przekształcanie lub inne formy 
ograniczania natężenia promieniowania i 
czasu życia należałoby uwzględnić 
również długoterminowe przechowywanie 
odpadów promieniotwórczych z 
możliwością ich odzyskania w głębokich 
warstwach geologicznych.

Or. de

Poprawka 100
Miloslav Ransdorf
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Komisja powinna wezwać państwa
członkowskie do utworzenia rejestrów 
podobnych obiektów przeznaczonych do 
składowania w głębokich warstwach 
geologicznych.

Or. cs

Poprawka 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, polityka taka 
powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA43. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych.

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, polityka taka 
powinna nie tylko być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA, ale także wprowadzać najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, które 
odzwierciedlają najnowocześniejsze 
praktyki na poziomie regulacyjnym i 
operacyjnym oraz najlepszą dostępną 
technologię. Etycznym obowiązkiem 
każdego państwa członkowskiego jest 
zapobieganie nakładaniu na przyszłe 
pokolenia nadmiernych obciążeń w 
odniesieniu do historycznego i istniejącego 
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych, także tych, których 
należy się spodziewać w związku z 
likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych. Państwa członkowskie 
powinny w związku z tym opracować 
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politykę likwidacji, która zagwarantuje, że 
obiekty będą rozbierane możliwie 
najbezpieczniej i najszybciej po ich 
zamknięciu.

Or. en

Poprawka 102
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Mimo że każde państwo członkowskie
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, polityka taka 
powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA43. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych.

(30) Polityka w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi w państwach 
członkowskich powinna być 
podporządkowana stosownym 
podstawowym zasadom bezpieczeństwa 
ustanowionym przez MAEA43. Etycznym 
obowiązkiem każdego państwa 
członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych.

Or. en

Poprawka 103
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Mając na względzie odpowiedzialne 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 

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

promieniotwórczymi, każde państwo 
członkowskie powinno ustanowić krajowe 
ramy uzgodnione z Komisją i 
zapewniające zobowiązania polityczne 
oraz etapowy proces podejmowania 
decyzji, wdrożony za pośrednictwem 
odpowiedniego prawodawstwa, regulacji i 
organizacji, wraz z wyraźnym podziałem 
obowiązków.

Or. lt

Poprawka 104
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby na postępowanie z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi oraz ich 
przechowywanie przeznaczano 
wystarczające środki finansowe.

Or. lt

Poprawka 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy ustanowić krajowy program w 
celu zapewnienia transpozycji decyzji 
politycznych do jasno określonych 
przepisów dotyczących terminowego 
wdrożenia wszystkich etapów 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

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

– od ich wytworzenia aż do składowania 
lub ostatecznego przechowywania. 
Powinien on uwzględniać wszelkie 
działania związane z użytkowaniem, 
przetwarzaniem wstępnym, 
przetwarzaniem, kondycjonowaniem, 
przechowywaniem i składowaniem 
odpadów promieniotwórczych. Krajowy 
program może być dokumentem 
referencyjnym lub zbiorem dokumentów.

Or. en

Poprawka 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Pracownikom należy zapewnić 
ochronę i zabezpieczenie na każdym 
etapie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, niezależnie od 
rodzaju wykonywanej przez nich pracy i 
statusu; w każdym instrumencie 
regulującym postępowanie z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi należy uwzględnić 
długoterminowe skutki dla zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników.

Or. en

Poprawka 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) W czasie wdrażania przedmiotowej 
dyrektywy należy zwrócić szczególną 
uwagę na zagrożonych pracowników; 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa musi 
skutkować bezzwłocznym nałożeniem 
surowych sankcji.

Or. en

Poprawka 109
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Przy postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi istotna jest 
przejrzystość; niezbędne jest również 
publiczne zaufanie do zasad dotyczących 
bezpieczeństwa repozytoriów oraz do 
programów zarządzania odpadami. 
Należy je zapewnić poprzez wprowadzenie 
wymogu skutecznego informowania 
społeczeństwa oraz zapewnienie 
wszystkim właściwym zainteresowanym 
stronom możliwości uczestniczenia w 
procesach decyzyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Pozyskanie zaufania publicznego będzie miało istotne znaczenie dla wyboru lokalizacji 
repozytoriów.

Poprawka 110
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 111
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Współpraca pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz na szczeblu 
międzynarodowym może ułatwić i 
przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki 
dostępowi do wiedzy fachowej i 
technologii.

(36) Współpraca pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz na szczeblu 
międzynarodowym może ułatwić i 
przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki 
dostępowi do wysokiej jakości wiedzy 
fachowej i technologii oraz do najlepszych 
praktyk.

Or. en

Poprawka 113
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym obiektów 
przeznaczonych do przechowywania lub 
składowisk odpadów, stanowi potencjalnie 
korzystną opcję w przypadku, gdy opiera 
się na porozumieniu pomiędzy 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wspólne ostateczne 
przechowywanie lub składowanie można 
rozważać jedynie dla małych ilości 
odpadów promieniotwórczych 
pochodzących z badań, zastosowań 
medycznych lub procesów przemysłowych 
innych niż wytwarzanie energii.

Or. en

Poprawka 114
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym składowisk 
odpadów, stanowi potencjalnie korzystną 
opcję w przypadku, gdy opiera się na 
porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. W związku z 
tym ważne jest, aby nie utrudniać 
realizacji konkretnych uzgodnień, takich 
jak wcześniej istniejące porozumienia w 
sprawie wypalonego paliwa jądrowego 
pochodzącego z reaktorów badawczych.

Or. fr
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Poprawka 115
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 116
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lv

Poprawka 117
Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 118
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Obywatele, którzy nie czerpali 
korzyści z produkcji odpadów jądrowych, 
nie powinni ponosić konsekwencji 
potencjalnego zanieczyszczenia 
środowiska. Dlatego odpady jądrowe, 
łącznie z plutonem i wypalonym paliwem 
jądrowym, nie powinny być wywożone do 
państw trzecich w celu składowania, 
ponownego przetwarzania, produkcji 
paliwa uranowo-plutonowego lub 
unieszkodliwiania odpadów.

Or. en

Poprawka 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 120
Vladimir Urutchev
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz
podejście stopniowane powinny zapewnić 
podstawę dla decyzji dotyczących 
opracowania, eksploatacji i zamknięcia 

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

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

Or. en

Poprawka 122
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz 
podejście stopniowane powinny zapewnić 
podstawę dla decyzji dotyczących 
opracowania, eksploatacji i zamknięcia 
składowiska odpadów, jak również 
powinny umożliwić identyfikację 
obszarów niepewności, na których należy 
skoncentrować uwagę w celu dalszego 
podnoszenia poziomu zrozumienia 
aspektów mających wpływ na 
bezpieczeństwo systemu składowania, z 
uwzględnieniem barier naturalnych 

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

(geologicznych) i inżynierskich, takich jak 
podatność danego regionu na trzęsienia 
ziemi, i jego spodziewanego rozwoju wraz 
z upływem czasu. Analiza bezpieczeństwa 
powinna uwzględniać wyniki oceny 
bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące 
niepodważalności i wiarygodności oceny 
bezpieczeństwa i założeń w niej 
poczynionych. W związku z tym powinna 
ona stanowić zbiór argumentów i 
dowodów potwierdzających 
bezpieczeństwo obiektu lub działania 
związanego z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. el

Poprawka 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Do postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi zastosowane 
znajduje również prawodawstwo Unii 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Or. en

Poprawka 124
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Mimo uznania faktu, że w ramach 
krajowych powinno się uwzględnić 

(40) Mimo uznania faktu, że w ramach 
krajowych powinno się uwzględnić 
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wszystkie zagrożenia związane z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, niniejsza dyrektywa 
nie obejmuje zagrożeń nieradiologicznych, 
które są ujęte w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

wszystkie zagrożenia związane z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, niniejsza dyrektywa 
nie obejmuje zagrożeń nieradiologicznych 
o konsekwencjach o charakterze 
nieradiologicznym, które są ujęte w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) Utrzymywanie i dalsze rozwijanie 
kompetencji i umiejętności w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, będące 
podstawowym elementem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 
powinno być oparte na połączeniu nauki za 
pośrednictwem doświadczenia 
operacyjnego, badań naukowych i rozwoju 
technologicznego, jak również współpracy 
technicznej wszystkich podmiotów; 
uwzględniając prowadzone badania nad 
zrównoważonym charakterem i 
bezpieczeństwem długoterminowego 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, za 10 lat należy 
przeprowadzić ponowną ocenę koncepcji 
składowania w głębokich warstwach 
geologicznych i porównać ją z innymi 
opcjami, np. ostatecznym składowaniem z 
możliwością ponownego wydobycia.

Or. en
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Poprawka 126
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Wzajemna ocena programów 
krajowych może posłużyć jako doskonały 
sposób budowania pewności i zaufania 
przy postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym w Unii Europejskiej, 
co ma na celu rozwijanie i wymianę 
doświadczeń oraz zapewnienie wysokich 
norm.

(42) Wzajemne oceny mogą posłużyć jako 
doskonały sposób budowania pewności i 
zaufania przy postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym w Unii Europejskiej, 
co ma na celu rozwijanie i wymianę 
doświadczeń oraz zapewnienie wysokich 
norm.

Or. en

Poprawka 127
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Podkreśla konieczność 
przeznaczania dalszych środków 
finansowych na przedsięwzięcia 
energetyczne, obejmujące również 
możliwość realizacji projektów 
likwidacyjnych w przyszłości, a w 
konsekwencji projektów gospodarowania 
odpadami.

Or. en

Poprawka 128
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 132
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Zapewnia ona w koniecznym zakresie
informowanie i uczestnictwo 
społeczeństwa w związku z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 133
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do:

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom ustanawiającej 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych niniejsza
dyrektywa ma zastosowanie do:

Or. en

Poprawka 134
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wszystkich etapów postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych 
reaktorów jądrowych lub jest objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych, a także gdy wypalone paliwo 
jądrowe pochodzi z wojskowych 
programów obrony, jeżeli zostało 
przekazane na stałe i było wykorzystywane 
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w ramach działań o charakterze wyłącznie 
cywilnym;

Or. de

Poprawka 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wszystkich etapów postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji reaktorów 
jądrowych.

Or. en

Poprawka 136
Ivailo Kalfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do ostatecznego 
przechowywania i składowania.

Or. en

Poprawka 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 140
Ivailo Kalfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

3. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zatwierdzonych 
uwolnień.

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Szczególne przepisy niniejszej 
dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów i działań związanych 
z odpadami promieniotwórczymi i 
wypalonym paliwem jądrowym nie mają 
zastosowania do obiektów jądrowych 
podlegających dyrektywie 
2009/71/Euratom.

Or. en

Poprawka 146
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Art. 4 ust. 3 niniejszej dyrektywy nie 
ma zastosowania do:
– repatriacji wypalonego paliwa 
jądrowego z reaktorów badawczych 
zgodnie ze specjalnymi umowami;
– repatriacji odpadów wytworzonych w 
ramach ponownego przetwarzania 
wypalonego paliwa jądrowego do jego 
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kraju pochodzenia;
– wywozów przeprowadzanych w oparciu 
o umowy dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym lub 
odpadami promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 147
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym, łącznie z 
wypalonym paliwem jądrowym;

Or. en

Poprawka 148
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zatwierdzona przez państwo członkowskie, 
usuwa, zamierza usunąć lub ma 
obowiązek usunąć, i podlegające, jako 
odpady promieniotwórcze, kontroli 
sprawowanej przez właściwy organ 
regulacyjny zgodnie z ramami 
legislacyjnymi i regulacyjnymi danego 
państwa członkowskiego;

Or. fr

Uzasadnienie

Odpady jądrowe nie powinny podlegać przepisom prawnym i przepisom dotyczącym 
odpowiedzialności, które byłby mniej rygorystyczne niż przepisy określone w prawie 
powszechnym. W związku z tym podstawę dla zdefiniowania promieniotwórczych odpadów 
jądrowych powinna stanowić wspólnotowa definicja odpadów określona w dyrektywie 
2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów.

Poprawka 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W definicji odpadów należy uwzględnić wypalone paliwo jądrowe, chyba że jest jasne, że 
może ono zostać ponownie przetworzone w krótkim okresie bez dalszego wpływu na 
środowisko.

Poprawka 150
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 151
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym, 
nieprzewidziane lub nieprzeznaczone –
biorąc pod uwagę przyszłe osiągnięcia 
technologiczne i postęp technologiczny –
do dalszego wykorzystania ani przez 
państwo członkowskie, ani przez osobę 
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i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

fizyczną lub prawną, której decyzja została 
zatwierdzona przez państwo członkowskie, 
i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

Or. fr

Poprawka 152
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi” oznacza wszelkie 
działania, które są związane z 
użytkowaniem, przetwarzaniem wstępnym, 
przetwarzaniem, kondycjonowaniem, 
przechowywaniem lub składowaniem 

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

odpadów promieniotwórczych, z 
uwzględnieniem transportu poza terenem 
obiektu;

Or. en

Poprawka 154
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „analiza bezpieczeństwa” oznacza 
zbiór argumentów i dowodów na poparcie 
tezy, że dany obiekt lub dane działanie jest 
bezpieczne, który to zbiór obejmuje wyniki 
oceny bezpieczeństwa i oświadczenie o 
zaufaniu do tych wyników; w przypadku 
składowiska odpadów analiza 
bezpieczeństwa może odnosić się do 
danego etapu rozwoju; w takich 
przypadkach analiza bezpieczeństwa 
powinna uwzględniać istnienie obszarów 
niepewności lub wszelkich 
nierozwiązanych kwestii oraz powinna 
dostarczać wskazówek, co należy zrobić, 
aby rozwiązać te kwestie na przyszłych 
etapach rozwoju;

Or. nl

Poprawka 155
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10) „wypalone paliwo jądrowe” oznacza 
paliwo jądrowe, które zostało 
napromieniowane w rdzeniu reaktora, a 
następnie trwale z niego usunięte; 
wypalone paliwo jądrowe musi być uznane 
za zasób użyteczny, który może zostać 
poddany przerobowi, lub – o ile nie jest 
planowane jego dalsze wykorzystanie 
przez następne dwa lata przez państwo 
członkowskie lub posiadacza zezwolenia, 
którego decyzja jest zaakceptowana przez 
państwo członkowskie – zostanie uznane 
za odpady promieniotwórcze;

Or. en

Uzasadnienie

Wypalone paliwo jądrowe nadal stanowi zagrożenie, jeśli nie znajduje się w obiekcie 
przeznaczonym do tymczasowego przechowywania i nie są spełnione najostrzejsze normy w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; zob. również 
art. 3 ust. 6. Dwuletni okres to czas, w którym dopuszczalne jest pozostawienie odpadów 
niebezpiecznych w formie nieprzetworzonej na mocy innych przepisów UE dotyczących 
odpadów.

Poprawka 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 158
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

13) „przechowywanie” oznacza 
przetrzymywanie wypalonego paliwa 
jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w obiekcie, który 
zapewnia ich szczelne zamknięcie, z 
zamiarem ponownego ich wydobycia.

Or. en

Poprawka 159
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „przechowywanie” oznacza 
przetrzymywanie wypalonego paliwa 
jądrowego lub odpadów 

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

promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie z realną możliwością ponownego 
ich wydobycia w długim okresie.

Or. en

Poprawka 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „ostateczne przechowywanie” 
oznacza przetrzymywanie wypalonego 
paliwa jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie przeznaczonym do ostatecznego 
przechowywania bez zamiaru ponownego 
ich wydobycia, ale z możliwością 
ponownego ich wydobycia, jeśli okaże się 
to konieczne z uwagi na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.

Or. en

Poprawka 161
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają i 
prowadzą krajową politykę w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Spoczywa na nich
ostateczna odpowiedzialność za 
postępowanie ze swoim wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

1. Państwa członkowskie ustanawiają i 
prowadzą krajową politykę w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Na każdym państwie 
członkowskim spoczywa ostateczna 
odpowiedzialność za postępowanie z 
wytworzonym na jego terenie wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
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promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają i 
prowadzą krajową politykę w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Spoczywa na nich 
ostateczna odpowiedzialność za 
postępowanie ze swoim wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

1. Państwa członkowskie ustanawiają i 
prowadzą krajową politykę w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Spoczywa na nich 
ostateczna odpowiedzialność za 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami promieniotwórczymi 
znajdującymi się na ich terytorium.

Or. ro

Poprawka 163
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają, że 
krajowa polityka w zakresie postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi wdrażana 
jest zgodnie z dobrze uzasadnionym i 
udokumentowanym procesem decyzyjnym 
opartym na etapowym podejmowaniu 
decyzji w odniesieniu do 
długoterminowego bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 164
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowa polityka opierała się na 
następujących zasadach:

Or. en

Poprawka 165
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
absolutnie najniższym poziomie, zarówno 
pod względem aktywności, jak i ilości, za 
pomocą opcji alternatywnych, jeśli istnieją 
opcje alternatywne o zrównoważonym 
charakterze gospodarczym, społecznym i
środowiskowym, unikania ponownego 
przetwarzania i wykorzystania paliwa 
uranowo-plutonowego, a także za pomocą 
praktyk w zakresie likwidacji obiektów 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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



AM\864761PL.doc 67/110 PE462.870v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 167
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 168
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 169
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględniane były wzajemne zależności 
pomiędzy wszystkimi etapami wytwarzania 
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych oraz postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi;

skreślona

Or. en

Poprawka 170
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie nakładano na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń;

c) nie nakładano na ludność, zwłaszcza na
przyszłe pokolenia, nadmiernych obciążeń 
związanych z historycznym, obecnym i 
przyszłym wypalonym paliwem jądrowym i 
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odpadami promieniotwórczymi;

Or. en

Poprawka 171
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie nakładano na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń;

c) nakładano na przyszłe pokolenia jedynie 
minimalne obciążenia;

Or. en

Poprawka 172
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) całość wypalonego paliwa jądrowego 
została przeniesiona z basenów do 
suchych obiektów przeznaczonych do 
przechowywania;

Or. en

Poprawka 173
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także w 
perspektywie długoterminowej, przy czym 
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należy dopilnować, by przez cały okres 
eksploatacji obiektu przeznaczonego do 
składowania możliwe było odzyskanie 
składowanych w zbiornikach odpadów 
promieniotwórczych.

Or. de

Poprawka 174
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także w 
perspektywie długoterminowej; szczególną 
uwagę należy zwrócić na bezpieczny 
transport, drogą lądową i morską, 
wypalonego paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych, zwłaszcza w 
przypadku obiektów jądrowych w 
sąsiednich państwach niebędących 
państwami członkowskimi UE.

Or. en

Poprawka 175
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem w okresie 
wynoszącym co najmniej 250 lat bądź 
nawet dłuższym, jeśli stanowią zagrożenie 
dla ludzi lub środowiska.
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Or. de

Poprawka 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem tak długo, 
jak stanowią zagrożenie dla ludności i 
środowiska naturalnego.

Or. en

Poprawka 177
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) tymczasowe przechowywanie 
wypalonego paliwa jądrowego w basenach 
przed wywiezieniem z obiektu odbywało 
się w szczelnym zamknięciu i w możliwie 
najkrótszym czasie niezbędnym do 
schłodzenia wypalonego paliwa jądrowego 
z uwagi na możliwość wystąpienia 
dodatkowych zagrożeń, jak miało to 
miejsce w Fukushimie.

Or. en

Poprawka 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) społeczeństwo było w sposób 
przejrzysty i bezstronny, zgodnie z art. 12, 
informowane o krajowej polityce w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) unikać narażania pracowników, 
społeczeństwa i środowiska naturalnego 
na zagrożenia związane z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 180
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) rezerwy finansowe przeznaczone na 
składowanie, które wytwórcy odpadów 
zobowiązani są zapewniać w celu pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
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promieniotwórczymi, były administrowane 
w ramach kontrolowanego przez państwo 
funduszu w celu zapewnienia ich 
dostępności na stałe i bezpieczne 
składowanie.

Or. en

Poprawka 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) podejmowane były środki w celu 
zapewnienia ochrony narażonym 
pracownikom i ludności przed przyszłymi 
zagrożeniami dla zdrowia i środowiska 
naturalnego.

Or. en

Poprawka 182
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) ponoszona była odpowiedzialność 
solidarna, ażeby chronić wszystkie 
podmioty zaangażowane w postępowanie z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi; pełna 
odpowiedzialność cywilna za wszelkie 
szkody powstałe wskutek awarii i 
długoterminowego postępowania z 
odpadami, w tym szkody wyrządzone w 
środowisku lądowym, wodnym i morskim, 
powinna być ponoszona przez podmioty 
eksploatujące obiekty jądrowe i 
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posiadaczy zezwoleń na podejmowanie 
działań związanych z odpadami 
jądrowymi.

Or. en

Poprawka 183
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) koszty postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, w tym wypalonym 
paliwem jądrowym, ponoszone były przez 
podmioty, które je wytworzyły.

Or. en

Poprawka 184
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy krajowe pełnią rolę 
nadzorczą w odniesieniu do tego, czy 
środki finansowe są wystarczające.

Or. cs

Poprawka 185
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 186
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować lub bezpiecznie przechowywać 
długoterminowo w państwie 
członkowskim, w którym zostały 
wytworzone. Jeśli państwa członkowskie 
mają do przeniesienia tylko niewielką 
ilość odpadów promieniotwórczych bądź 
nie dysponują odpowiednimi warstwami 
geologicznymi, w sytuacjach wyjątkowych 
dopuszczalna jest współpraca 
transgraniczna, pod warunkiem że 
zagwarantowana zostanie zgodność i 
spójność składowania podlegająca 
europejskiej kontroli.

Or. de

Poprawka 187
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że dane 
państwo członkowskie zawarło 
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państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów w 
jednym z nich.

porozumienie z innym państwem 
członkowskim lub państwem trzecim w 
sprawie wykorzystania ich składowisk 
odpadów. W przypadku zawarcia 
porozumienia w sprawie składowania 
odpadów promieniotwórczych z państwem 
niebędącym państwem członkowskim UE 
państwo członkowskie będące stroną 
takiego porozumienia musi dopilnować, 
aby odpady promieniotwórcze były 
składowane zgodnie z przepisami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. lv

Poprawka 188
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów w 
jednym z nich lub na mocy 
międzyrządowych porozumień między 
państwami członkowskimi utworzono 
regionalne centra składowania.

Or. fr

Poprawka 189
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe, należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że w 
odniesieniu do małych ilości zawarto 
porozumienia pomiędzy państwami 
członkowskimi, w których nie jest 
prowadzona żadna działalność związana z 
paliwem jądrowym, w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów w 
jednym z nich.

Or. en

Poprawka 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów lub 
obiektów przeznaczonych do ostatecznego 
przechowywania w jednym z nich; należy 
zakazać wywożenia odpadów poza granice 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

UE nie jest w stanie kontrolować tego, jak odpady promieniotwórcze są traktowane poza jej 
terytorium, i nie może zagwarantować, że przestrzegane są najsurowsze normy w zakresie 
ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa.
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Poprawka 191
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 192
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Zasadniczo odpady promieniotwórcze 
należy składować w państwie 
członkowskim, w którym zostały 
wytworzone, chyba że zawarto 
porozumienia w sprawie wywozu zgodnie z 
dyrektywą Rady 2006/117/Euratom w 
sprawie nadzoru i kontroli nad 
przemieszczaniem odpadów 
promieniotwórczych oraz wypalonego 
paliwa jądrowego.

Or. en

Poprawka 193
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wywozu do państwa 
trzeciego wywożące państwo członkowskie 
podejmuje uzasadnione środki w celu 
upewnienia się, że państwo trzecie posiada 
program postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi obejmujący cele w 
zakresie bezpieczeństwa równoważne z 
celami niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 194
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o zawieranych porozumieniach 
zawiadamiana jest Komisja.

Or. en

Poprawka 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie postanowić o powzięciu 
odpowiednich środków we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi w celu 
utworzenia wspólnego lub regionalnego 
składowiska, jeżeli jest to konieczne lub 
wskazane, biorąc pod uwagę szczególne 
okoliczności geologiczne lub techniczne. 
W tym kontekście szczególne znaczenie 
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mają działania i badania prowadzone 
przez grupę roboczą Organizacji Rozwoju 
Europejskiego Składowania (ERDO).

Or. en

Poprawka 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie postanowić o powzięciu 
odpowiednich środków we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi w celu 
utworzenia wspólnego lub regionalnego 
składowiska, jeżeli jest to konieczne lub 
wskazane, biorąc pod uwagę szczególne 
okoliczności geologiczne lub techniczne. 
Jednak najpierw należy poinformować 
ludność oraz zainteresowane władze 
lokalne i regionalne, a także 
przeprowadzić z nimi konsultacje.

Or. ro

Poprawka 197
Vladimir Urutchev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie postanowić o utworzeniu 
wspólnego lub regionalnego składowiska 
we współpracy z innymi państwami 
członkowskimi lub państwami trzecimi w 
celu wykorzystania sprzyjających 
okoliczności geologicznych lub 
technicznych danego miejsca oraz w celu 
podziału kosztów finansowania wspólnego 
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projektu.

Or. en

Poprawka 198
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie postanowić o podjęciu 
odpowiednich działań we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi w celu 
utworzenia wspólnego lub regionalnego 
składowiska, jeżeli wynikają z tego 
korzyści o charakterze społecznym, 
technicznym lub gospodarczym.

Or. en

Poprawka 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakazuje się wywozu odpadów 
promieniotwórczych, w tym plutonu, oraz 
wypalonego paliwa jądrowego do państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 200
Jutta Steinruck

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

3a. Zabrania się dalszego transportu 
odpadów promieniotwórczych i 
wypalonego paliwa jądrowego poza obszar 
Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 201
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W żadnym wypadku nie wolno 
wywozić odpadów promieniotwórczych do 
państw spoza UE.

Or. de

Poprawka 202
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakazuje się wywozu odpadów 
promieniotwórczych poza granice Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 203
Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Takie przedsięwzięcie powinno opierać 
się na porozumieniu międzyrządowym, na 
mocy którego państwa członkowskie 
zapewniają, że:
a) zadbają o społeczną akceptację i 
poparcie społeczne we wszystkich 
zainteresowanych państwach 
członkowskich na wszystkich etapach 
rozwoju projektu oraz przez cały okres 
składowania poprzez zapewnienie dostępu 
do informacji oraz uczestnictwa obywateli 
w procesie konsultacji;
b) zagwarantują współpracę między 
właściwymi organami regulacyjnymi i 
krajowymi organami ds. bezpieczeństwa 
oraz ich nadzór; analiza bezpieczeństwa i 
uzupełniające oceny bezpieczeństwa będą 
uzgadniane i zatwierdzane w każdym 
zainteresowanym państwie członkowskim 
z uwzględnieniem fazy przygotowawczej, 
fazy wyboru i fazy wdrożenia w 
odniesieniu do danego obiektu;
c) osiągną porozumienie co do kwestii 
odpowiedzialności oraz jasnego podziału 
obowiązków, przy czym każde państwo 
członkowskie będzie ponosić ostateczną 
odpowiedzialność za własne odpady 
promieniotwórcze;

Or. en

Poprawka 204
Rebecca Harms

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

3b. Zakazane jest lokalizowanie obiektów 
z odpadami promieniotwórczymi w 
obszarach sejsmicznych lub przybrzeżnych 
o znacznym ryzyku podniesienia się 
poziomu morza lub wystąpienia tsunami.

Or. en

Poprawka 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowy program wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

a) krajowy program wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, który gwarantuje, że 
wszyscy producenci odpadów 
promieniotwórczych są w stanie zapewnić 
składowanie lub ostateczne 
przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych zgodnie z takimi 
samymi surowymi normami 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 206
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowy program wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami

a) krajowy program, respektujący zasadę 
pomocniczości, wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
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promieniotwórczymi; paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

Or. en

Poprawka 207
Ivailo Kalfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) krajowe wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi; określenie sposobu 
ich przyjęcia i rodzaju instrumentu 
prawnego pozostaje w gestii państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 208
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) system udzielania zezwoleń w 
odniesieniu do działań i obiektów w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z uwzględnieniem 
zakazu eksploatacji zakładu gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi bez zezwolenia;

c) system udzielania zezwoleń w 
odniesieniu do działań i obiektów w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z uwzględnieniem 
zakazu eksploatacji zakładu gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi bez zezwolenia, który 
zagwarantuje niedyskryminacyjne 
postępowanie z odpadami 
promieniotwórczymi pochodzącymi od 
wszystkich podmiotów produkujących 
takie odpady;

Or. de
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Poprawka 209
Edit Herczog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązek udostępnienia przez 
posiadaczy zezwoleń obiektów 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi wszystkim 
podmiotom rynkowym na równych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 210
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) działania na rzecz egzekwowania 
przepisów, w tym zawieszenie działań oraz 
zmiana lub cofnięcie zezwolenia, 
obejmujące między innymi naruszenia 
przepisów dotyczących zdrowia lub 
bezpieczeństwa pracowników;

Or. en

Poprawka 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przepisy gwarantujące w perspektywie 
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długoterminowej odpowiednie środki 
finansowe na działania i obiekty związane 
z postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

Or. ro

Poprawka 212
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania mające na celu 
dopilnowanie, aby środki finansowe 
niezbędne do postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi oraz do celów ich 
umieszczania w składowiskach był 
określane przez właściwy organ 
regulacyjny w ramach przejrzystego 
procesu, który będzie regularnie 
poddawany przeglądowi i w którym przez 
cały czas będzie uczestniczyć posiadacz 
zezwolenia;

Or. it

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dopilnowanie, aby środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, a także 
operacji umieszczania ich w składowiskach, były przewidziane na podstawie skutecznego i 
przejrzystego procesu, w ramach którego posiadaczom zezwoleń gwarantuje się prawo głosu.

Poprawka 213
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obliczenie wszystkich kosztów 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami
promieniotwórczymi; informacja taka 
musi uwzględniać instytucje ponoszące te 
koszty.

Or. en

Poprawka 214
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 215
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwy organ regulacyjny był 
funkcjonalnie oddzielony od innych 
organów lub organizacji zaangażowanych 
w promowanie lub wykorzystywanie 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwy organ regulacyjny był 
funkcjonalnie oddzielony od innych 
organów lub organizacji zaangażowanych 
w promowanie lub korzystanie z energii 
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energii jądrowej lub materiałów 
promieniotwórczych, w tym w produkcję 
energii elektrycznej oraz zastosowania 
izotopów promieniotwórczych, lub w 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w celu zapewnienia 
jego faktycznej niezależności od 
niewłaściwych wpływów przy 
wykonywaniu przezeń funkcji 
regulacyjnej.

jądrowej lub materiałów 
promieniotwórczych, w tym w produkcję 
energii elektrycznej oraz zastosowania 
izotopów promieniotwórczych, lub w 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w celu zapewnienia 
jego faktycznej niezależności od 
niewłaściwych wpływów przy 
wykonywaniu przezeń funkcji 
regulacyjnej.

Or. en

Poprawka 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ regulacyjny posiada 
uprawnienia i zasoby do regularnego 
przeprowadzania ocen bezpieczeństwa 
jądrowego, badań i kontroli, a jeśli to 
konieczne, działań związanych z 
egzekwowaniem przepisów w obiektach 
nawet podczas ich likwidacji. Ocenie 
takiej powinno podlegać zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników, w tym 
wszelkich podwykonawców, oraz 
liczebność i szkolenie personelu.

Or. en

Poprawka 217
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
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aby właściwe organy regulacyjne 
regularnie przekazywały społeczeństwu 
przejrzyste informacje na temat swojej 
działalności, działalności posiadaczy 
zezwoleń, działania obiektów 
przeznaczonych do przechowywania i 
składowania oraz zagrożeń dla 
bezpieczeństwa.

Or. de

Poprawka 218
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Krajowe właściwe organy regulacyjne 
powinny regularnie wymieniać swoje 
doświadczenia i koordynować swoje 
polityki z uwzględnieniem koordynacyjnej 
roli Komisji Europejskiej.

Or. en

Poprawka 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwy organ regulacyjny posiada 
uprawnienia pozwalające mu nakazać 
zawieszenie działalności w przypadku 
niezagwarantowania bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Właściwy organ regulacyjny 
przedstawia wyniki swoich ocen 
państwom członkowskim i odpowiednim 
właściwym organizacjom, posiadaczom 
zezwoleń, przedstawicielom pracowników 
posiadacza zezwolenia, podwykonawcom i 
ogółowi społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 221
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
bezpośrednia odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi spoczywała na 
posiadaczu zezwolenia. Odpowiedzialność 
ta nie może być przekazana.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
bezpośrednia odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi spoczywała na 
posiadaczach zezwolenia, którym 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego powierzył całość 
obowiązków związanych z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 222
Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie określają 
moment, w którym odpowiedzialność za 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi przechodzi z 
posiadacza zezwolenia na organ, któremu 
na mocy prawa krajowego powierzono 
obowiązek postępowania z takimi 
odpadami.

Or. it

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie, kiedy dokładnie odpowiedzialność za postępowanie 
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi przechodzi z posiadacza 
zezwolenia na organ, któremu powierzono obowiązek długoterminowego postępowania z 
takimi odpadami. Jest tak, ponieważ materiał promieniotwórczy mógłby zostać przeniesiony
przed końcem okresu użytkowania danego obiektu – w takim przypadku posiadacz zezwolenia 
nie mógłby ponosić odpowiedzialności za materiał już nie składowany w danym obiekcie.

Poprawka 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
posiadacze zezwolenia przedstawiali 
sprawozdania właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym odpowiednim 
właściwym organizacjom.

Or. en

Poprawka 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 225
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, mieli obowiązek 
regularnego oceniania i weryfikowania 
oraz stałego poprawiania, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa 
swoich działań i obiektów w sposób 
systematyczny i możliwy do 
zweryfikowania. Zakres tych działań musi 
być współmierny do stopnia złożoności 
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oraz rozmiarów zagrożenia związanego z 
danym obiektem lub daną działalnością.

Or. en

Poprawka 226
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 227
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Działania, o których mowa w ust. 2, 
wymagają przedstawienia właściwemu 
organowi regulacyjnemu w ramach 
wniosku o wydanie zezwolenia, co stanowi 
wymaganą gwarancję bezpieczeństwa 
danej działalności, a także powinny 
obejmować weryfikację, czy wprowadzono 
środki na rzecz zapobiegania awariom i 
łagodzenia skutków awarii, w tym 
sprawdzanie barier fizycznych oraz 
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poszkodowani przez promieniowanie 
jonizujące.

procedur administracyjnych posiadacza 
zezwolenia w zakresie ochrony, które 
musiałyby nie spełnić swoich funkcji, aby 
pracownicy i ludność zostali w znaczącym 
stopniu poszkodowani przez 
promieniowanie jonizujące.

Or. en

Poprawka 228
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 

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

zapobiegania awariom i łagodzenia 
skutków awarii, w tym sprawdzanie barier 
fizycznych oraz procedur 
administracyjnych posiadacza zezwolenia 
w zakresie ochrony, które musiałyby nie 
spełnić swoich funkcji, aby pracownicy, 
ludność oraz środowisko naturalne
ucierpieli w znaczącym stopniu w wyniku 
oddziaływania promieniowania 
jonizującego.

Or. en

Poprawka 230
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 231
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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zezwolenia mieli obowiązek ustanawiania i 
wdrażania systemów postępowania 
uwzględniających priorytetowe znaczenie 
bezpieczeństwa, i aby systemy te były 
regularnie weryfikowane przez właściwy 
organ regulacyjny.

Or. ro

Poprawka 232
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze zezwoleń możliwie 
najszybciej informowali transgraniczne 
władze regionalne i lokalne o swoich 
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planach ustanowienia obiektu 
gospodarowania odpadami, jeśli obiekt 
taki znajduje się w takiej odległości od 
granicy państwa, że istnieje 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
transgranicznego wpływu podczas 
budowy, eksploatacji lub po zamknięciu 
obiektu, lub w przypadku wystąpienia 
awarii, lub wypadku w obiekcie.

Or. en

Poprawka 234
Vladimir Urutchev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwo członkowskie zapewnia, że 
cofnięcie lub wygaśnięcie ważności 
zezwolenia nie zwalnia posiadacza 
zezwolenia z przestrzegania wymogów w 
zakresie bezpieczeństwa postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi, chyba że 
organ regulacyjny podejmie decyzję o 
przeniesieniu lub wygaśnięciu 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 235
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach wniosku o wydanie 
zezwolenia w odniesieniu do obiektu lub 
działania należy opracować analizę 

1. W ramach wniosku o wydanie 
zezwolenia w odniesieniu do obiektu lub 
działania na terytorium UE należy 
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bezpieczeństwa oraz uzupełniającą ocenę 
bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy 
je aktualizować wraz z przeobrażeniem 
obiektu lub działania. Zakres analizy 
bezpieczeństwa i oceny bezpieczeństwa 
oraz dotyczące ich szczegółowe dane 
muszą być współmierne do stopnia 
złożoności działań eksploatacyjnych oraz 
rozmiarów zagrożenia związanego z 
danym obiektem lub działaniem.

opracować analizę bezpieczeństwa oraz 
uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa. W 
razie potrzeby należy je aktualizować wraz 
z przeobrażeniem obiektu lub działania. 
Zakres analizy bezpieczeństwa i oceny 
bezpieczeństwa oraz dotyczące ich 
szczegółowe dane muszą być współmierne 
do stopnia złożoności działań 
eksploatacyjnych oraz rozmiarów 
zagrożenia związanego z danym obiektem 
lub działaniem.

Or. en

Poprawka 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa powinny obejmować 
lokalizację, projektowanie, budowę, 
eksploatację i likwidację obiektu lub 
eksploatację basenów z wypalonym 
paliwem jądrowym, obiektów 
przeznaczonych do ostatecznego 
przechowywania, lub eksploatację i
zamknięcie składowiska odpadów; w 
analizie bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe i po zamknięciu, w 
szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych w 
najszerszym możliwym zakresie. Analiza 
bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena 
bezpieczeństwa powinny obejmować ocenę 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, w tym tych zatrudnionych 
przez podwykonawców, oraz umiejętności 
i liczebności personelu względem 
poziomów wymaganych do bezpiecznej 
eksploatacji obiektu na wszystkich 
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etapach po to, aby w przypadku awarii 
można było podjąć stosowne działanie.

Or. en

Poprawka 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 238
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu 
do obiektu musi opisywać wszelkie 
aspekty terenu związane z 
bezpieczeństwem, projekt obiektu, a także 
zarządcze środki kontroli i regulacyjne 
mechanizmy kontrolne. Analiza 

3. Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu 
do obiektu musi opisywać wszelkie 
aspekty terenu związane z 
bezpieczeństwem, projekt obiektu, baseny 
chłodzące do tymczasowego 
przechowywania, łącznie z regularnymi 
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bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena 
bezpieczeństwa muszą wykazywać 
zapewniony poziom ochrony, a także
przedstawić właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym 
zainteresowanym stronom zapewnienie, że 
wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.

sprawozdaniami dotyczącymi ilości 
znajdującego się tam wypalonego paliwa 
jądrowego, a także zarządcze środki 
kontroli i regulacyjne mechanizmy 
kontrolne. Analiza bezpieczeństwa i 
uzupełniająca ocena bezpieczeństwa muszą 
wykazywać zapewniony poziom ochrony, 
a także przedstawić właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym 
zainteresowanym stronom zapewnienie, że 
wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.

Or. en

Poprawka 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Rejestracja i identyfikowanie

1. Państwa członkowskie tworzą system 
rejestracji i identyfikacji w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dzięki systemowi rejestracji i 
identyfikacji można było stwierdzić, gdzie 
znajdują się odpady promieniotwórcze i 
wypalone paliwo jądrowe na etapie ich 
produkcji, stosowania, transportu, 
przechowywania bądź składowania, a 
także, jaki jest ich stan.

Or. de

Poprawka 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b
Postępowanie i sankcje

Zgodnie z przepisami ogólnymi państwa 
członkowskie dopilnowują, by w 
przypadku naruszenia zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy, 
wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne lub prawne oraz 
nałożone zostały skuteczne i odstraszające 
sankcje, współmierne do wagi naruszenia.

Or. de

Poprawka 241
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności. Państwa 
członkowskie dopilnowują również, aby 
krajowe ramy obejmowały ustalenia 
dotyczące wspierania dalszych badań 
naukowych nad istniejącymi projektami w 
zakresie składowania.

Or. nl
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Poprawka 242
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności. Edukacja 
i szkolenia dla pracowników powinny być 
zgodne z uznanymi międzynarodowymi 
standardami. Zwiększy to ogólną 
odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo w przemyśle jądrowym.

Or. en

Poprawka 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
dostatecznych środków pieniężnych w
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
pokrycia wszystkich wydatków związanych 
z likwidacją i postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, tj. zasadą
odpowiedzialności podmiotów 
wytwarzających odpady promieniotwórcze.
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Or. en

Poprawka 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, oraz przy 
zapewnieniu, że przemysł jądrowy nie 
otrzymuje żądnych dotacji publicznych.

Or. en

Poprawka 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni
Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, przy pełnym 
poszanowaniu odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze oraz zasady 
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promieniotwórcze. „zanieczyszczający płaci”.

Or. en

Poprawka 246
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, a ponadto w jasny i 
szczegółowy sposób określają obowiązki 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

Or. ro

Poprawka 247
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 248
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały, że podmioty 
wytwarzające odpady radioaktywne 
zapewnią wystarczające środki pieniężne 
w przypadku, gdy okażą się one potrzebne 
do celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby podmioty 
wytwarzające odpady promieniotwórcze 
gromadziły w tym celu odpowiednie 
rezerwy.

Or. de

Poprawka 249
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przedstawiają 
publicznie koszty postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi z
zachowaniem przejrzystości oraz 
przeprowadzają co roku ich ocenę. Należy 
odpowiednio dostosować obowiązki 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

Or. de
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Poprawka 250
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
zgodnie z procedurami, które zostaną 
określone na szczeblu krajowym:
a) właściwie przeprowadzono ocenę 
kosztów związanych ze strategiami 
postępowania z odpadami, w szczególności 
ocenę kosztów związanych z wdrożeniem 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
postępowania z niskoaktywnymi, 
średnioaktywnymi i wysokoaktywnymi 
długożyciowymi odpadami 
promieniotwórczymi w zależności od ich 
charakteru; obejmuje to przede wszystkim 
koszty likwidacji instalacji jądrowych, a w 
przypadku składowisk odpadów 
promieniotwórczych koszty ich 
ostatecznego zamknięcia i 
monitorowania;
b) ustanawiano rezerwy na pokrycie 
kosztów określonych w lit. a) oraz 
przewidziano niezbędne aktywa na 
pokrycie wyłącznie tych rezerw;
c) należycie monitorowano, czy rezerwy i 
zarządzanie aktywami jest współmierne do 
kosztów wspomnianych w lit. a), aby 
zagwarantować okresowe dostosowanie.

Or. nl

Uzasadnienie

Zmiana w ust. 1a lit. a): bezpieczeństwo zamkniętych obiektów składowania w warstwach 
geologicznych nie powinno zależeć od utrzymywania. Utrzymywanie ma sens wyłącznie w 
przypadku obiektów składowania powierzchniowego. Wydaje się, że nie ma to zastosowania 
do zamkniętych obiektów składowania w warstwach geologicznych.
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Poprawka 251
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia, że 
zharmonizowana metoda obliczania 
koszów związanych z likwidacją obiektów 
jądrowych i postępowaniem z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi zostanie przyjęta do 
dnia 31 grudnia 2011 r. 

Or. en

Poprawka 252
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zgodnie ze zharmonizowaną metodą, 
o której mowa w ust. 1a, koszty 
obejmowały przynajmniej likwidację 
obiektu, bezpieczne długoterminowe 
postępowanie z odpadami 
konwencjonalnymi i promieniotwórczymi 
pochodzącymi z likwidacji obiektu oraz 
bezpieczne długoterminowe postępowanie 
z wypalonym paliwem jądrowym 
pochodzącym z elektrowni jądrowych i z 
odpadami pochodzącymi z ponownego 
przetwarzania, które nie są jeszcze w pełni 
ujęte jako koszt operacyjny.

Or. en
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Poprawka 253
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Fundusze na likwidację i 
postępowanie z odpadami tworzone są z 
wkładów podmiotów eksploatujących 
obiekty jądrowe po to, aby w chwili 
ostatecznego zamknięcia obiektu osiągnąć 
poziom zasobów wystarczający do 
pokrycia wszystkich wydatków związanych 
z likwidacją i postępowaniem z odpadami, 
zgodnie z ust. 1b.

Or. en

Poprawka 254
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Aktywa funduszy mogą być 
wykorzystywane jedynie w celu pokrycia 
wydatków określonych w ust. 1b, zgodnie 
ze strategią likwidacji, i nie mogą być 
przeznaczane na inne cele. W związku z 
tym fundusze na likwidację są należycie 
ustanawiane z własną osobowością 
prawną, odrębną od podmiotu 
eksploatującego obiekt.

Or. en

Poprawka 255
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Fundusze takie podlegają corocznemu 
przeglądowi i audytowi 
przeprowadzanemu przez niezależnych 
ekspertów z upoważnienia danego 
parlamentu krajowego w celu 
sprawdzenia, czy przychody i pozyskane w 
związku z nimi odsetki na takie przyszłe 
działania przeznaczane są tylko na 
określone cele, tj. na działania związane z 
likwidacją lub postępowaniem z 
odpadami, i nie są wykorzystywane 
bezpośrednio lub pośrednio na działalność 
funduszu na rynku.

Or. en


