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Poprawka 256
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie, zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy naukowej,
programów zapewniania jakości w zakresie 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 257
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by odpowiedzialność cywilna za wszelkie 
szkody wyrządzone wskutek awarii i 
długoterminowego postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi, w tym 
szkody wyrządzone w środowisku 
lądowym, wodnym i morskim, ponoszona 
była przez posiadaczy zezwoleń.

Or. en

Poprawka 258
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość Udział społeczeństwa

Or. en

Poprawka 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem,
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.
Informacje bezpośrednio związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników 
i społeczeństwa (zwłaszcza dotyczące 
emisji związków promieniotwórczych i 
toksycznych oraz narażenia na wpływ ich 
oddziaływania) są udostępniane 
publicznie niezależnie od okoliczności.

Or. en

Poprawka 260
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
zwłaszcza Konwencją z o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska z Aarhus.

Or. en

Poprawka 261
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości zainteresowanych władz 
lokalnych i regionalnych, pracowników i 
ludności. Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
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interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

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

Or. ro

Poprawka 262
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi na terenie każdego 
obiektu były przekazywane do wiadomości 
pracowników i ludności. Obowiązek ten 
obejmuje zagwarantowanie, aby właściwy 
organ regulacyjny informował 
społeczeństwo w zakresie swoich 
kompetencji. Informacje należy podawać 
do wiadomości publicznej zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi, pod 
warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 263
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby społeczeństwo miało dostęp do 
informacji na temat określonych w art. 10 
środków finansowych przeznaczanych na 
postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem kosztów ponoszonych 
przez podmioty wytwarzające odpady 
promieniotwórcze.

Or. de

Poprawka 264
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by wszystkie decyzje dotyczące obiektów 
przeznaczonych na wypalone paliwo 
jądrowe i odpady promieniotwórcze, 
znajdujących się blisko sąsiednich państw, 
a także decyzje dotyczące postępowania z 
tymi substancjami były podejmowane z 
udziałem społeczeństwa i instytucji 
zainteresowanych państw.

Or. en

Poprawka 265
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
społeczeństwo miało możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi na wczesnym etapie, 
kiedy wciąż można jeszcze skorzystać z 
każdej opcji, a udział społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji może być 
efektywny.

Or. en

Poprawka 266
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
społeczeństwo miało możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Pozwoli to zapewnić 
większą przejrzystość podejmowania 
decyzji przez wszystkie zainteresowane 
strony.

Or. en

Poprawka 267
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ludność oraz zainteresowane władze 
lokalne i regionalne efektywnie 
uczestniczyli w procesie podejmowania 
decyzji w sprawach związanych z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. ro

Poprawka 268
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nowe konsultacje w zakresie udziału 

społeczeństwa
Komisja współpracuje z państwami 
członkowskimi w zakresie opracowywania 
i finansowania projektów modelowych 
dotyczących udziału społeczeństwa oraz 
podejmowania zróżnicowanych decyzji w 
kwestii postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co w przypadku 
projektów długoterminowych odbywa się 
zazwyczaj w ramach długiej procedury 
udzielania zezwolenia, aby umożliwić 
reagowanie na zachodzące w ciągu 
dziesięcioleci zmiany społecznego 
postrzegania tych kwestii oraz aby 
umożliwić zmiany.

Or. de
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Poprawka 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z ramami krajowymi państwa 
członkowskie ustanawiają, wdrażają i 
aktualizują programy postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi (zwane dalej 
„programami krajowymi”), obejmujące 
wszystkie typy wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów promieniotwórczych 
podlegające ich jurysdykcji, jak również 
wszystkie etapy postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi – od ich wytworzenia 
aż do składowania.

1. Zgodnie z ramami krajowymi państwa 
członkowskie ustanawiają, wdrażają i 
aktualizują programy postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi (zwane dalej 
„programami krajowymi”), obejmujące 
wszystkie typy wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów promieniotwórczych 
podlegające ich jurysdykcji, jak również 
wszystkie etapy postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi – od ich wytworzenia 
aż do składowania lub ostatecznego 
przechowywania.

Or. en

Poprawka 270
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dokonują 
regularnego przeglądu i aktualizacji swoich 
programów krajowych z uwzględnieniem, 
odpowiednio, postępu technicznego i 
naukowego.

3. Państwa członkowskie dokonują 
regularnego przeglądu i aktualizacji swoich 
programów krajowych z uwzględnieniem, 
odpowiednio, postępu technicznego i 
naukowego, informacji zwrotnych od 
innych państw członkowskich na temat 
ich doświadczenia w postępowaniu z 
odpadami promieniotwórczymi oraz 
wyników międzynarodowej oceny 
wzajemnej.

Or. en



AM\865410PL.doc 11/22 PE462.874v02-00

PL

Poprawka 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie możliwie 
najwcześniej informują władze regionalne 
i lokalne sąsiednich państw o swoich 
krajowych programach, jeśli ich 
wdrożenie może wywołać skutki o 
charakterze transgranicznym.

Or. en

Poprawka 272
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1) zintegrowany, szczegółowy system 
klasyfikacji wszystkich typów odpadów 
promieniotwórczych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić klasyfikację odpadów bez względu na sposób późniejszego postępowania 
z tymi substancjami.

Poprawka 273
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do 
przechowywania lub składowania; w 
sposób wysoce priorytetowy należy 
traktować dawne odpady 
promieniotwórcze i wypalone paliwo 
jądrowe przechowywane tymczasowo w 
basenach;

Or. en

Poprawka 275
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

techniczne od ich wytworzenia aż do 
długoterminowego przechowywania bądź 
składowania;

Or. de

Poprawka 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do 
składowania lub ostatecznego 
przechowywania;

Or. en

Poprawka 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 278
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) koncepcje i plany w odniesieniu do 
okresu po zamknięciu składowiska 
odpadów, w tym czas, w którym 
utrzymane zostaną instytucjonalne 
mechanizmy kontroli, jak również środki, 
jakie zostaną zastosowane w celu 
zachowania wiedzy na temat obiektu w 
perspektywie długoterminowej;

3) koncepcje i plany w odniesieniu do 
okresu po zamknięciu składowiska 
odpadów, w tym czas, w którym 
utrzymane zostaną instytucjonalne 
mechanizmy kontroli, jak również środki, 
jakie zostaną zastosowane w celu 
zapewnienia nadzoru oraz zachowania 
wiedzy na temat obiektu w perspektywie 
długoterminowej;

Or. nl

Poprawka 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) koncepcje i plany w odniesieniu do 
okresu po zamknięciu składowiska 
odpadów, w tym czas, w którym 
utrzymane zostaną instytucjonalne 
mechanizmy kontroli, jak również środki, 
jakie zostaną zastosowane w celu 
zachowania wiedzy na temat obiektu w 
perspektywie długoterminowej;

3) koncepcje i plany w odniesieniu do 
okresu po zamknięciu składowiska 
odpadów lub obiektu przeznaczonego do 
ostatecznego przechowywania, w tym 
czas, w którym utrzymane zostaną 
instytucjonalne mechanizmy kontroli, jak 
również środki, jakie zostaną zastosowane 
w celu zachowania wiedzy na temat 
obiektu w perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 280
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) aspekty organizacyjne związane z 
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ogólnym krajowym planem postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi 
wszystkich typów i od wszystkich 
podmiotów eksploatujących obiekty 
jądrowe, łącznie z opisem podziału 
obowiązków między podmioty publiczne i 
prywatne na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) opis obowiązujących planów 
finansowych w celu zapewnienia 
możliwości pokrycia wszystkich kosztów 
programu zgodnie z przewidzianym 
planem.

8) opis obowiązujących planów 
finansowych w celu zapewnienia 
możliwości pokrycia wszystkich kosztów 
programu zgodnie z przewidzianym 
planem oraz z zachowaniem ścisłej 
zgodności z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”.

Or. en

Poprawka 282
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) możliwe do sprawdzenia wiążące ramy 
czasowe przewidziane na realizację 
krajowych programów oraz na spełnienie 
wymogów określonych w punktach od 1 
do 8.

Or. de
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Poprawka 283
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) programy edukacyjne i z zakresu 
kształcenia zawodowego w celu 
zachowania i rozwijania specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi; 

Or. ro

Poprawka 284
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach krajowych 
oraz o późniejszych istotnych zmianach.

1. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich programach krajowych 
oraz o późniejszych istotnych zmianach.
Komisja dopilnowuje, aby programy 
krajowe państw członkowskich dotyczące 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były zgodne z 
najbardziej rygorystycznymi standardami 
bezpieczeństwa.

Or. lt

Poprawka 285
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja sprawdza zgodność z 
określonymi w art. 14 pkt 8a) ramami 
czasowymi przewidzianymi na realizację 
programów krajowych w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 286
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja weźmie pod uwagę wyjaśnienia 
przedłożone przez państwa członkowskie 
oraz postępy w zakresie krajowych 
programów postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, podejmując decyzje 
o przyznaniu finansowej lub technicznej 
pomocy Euratom odnośnie do zakładów 
gospodarki wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi lub 
działań z nią związanych, bądź też przy 
formułowaniu, zgodnie z art. 43 Traktatu 
Euratom, swoich stanowisk dotyczących 
projektów inwestycyjnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja weźmie pod uwagę wyjaśnienia 
przedłożone przez państwa członkowskie 
oraz postępy w zakresie krajowych 
programów postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, podejmując decyzje 
o przyznaniu finansowej lub technicznej 
pomocy Euratom odnośnie do zakładów 
gospodarki wypalonym paliwem jądrowym 
i odpadami promieniotwórczymi lub 
działań z nią związanych, bądź też przy 
formułowaniu, zgodnie z art. 43 Traktatu 
Euratom, swoich stanowisk dotyczących 
projektów inwestycyjnych.

4. Komisja uzależnia przyznanie 
finansowej lub technicznej pomocy 
Euratom odnośnie do zakładów gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub działań z nią 
związanych od posiadania przez państwa 
członkowskie zadowalających krajowych 
programów postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, a także uwzględnia 
wyjaśnienia państw członkowskich i ich 
postępy w zakresie krajowych programów 
postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi przy formułowaniu, 
zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich 
stanowisk dotyczących projektów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 288
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania niniejszej 
dyrektywy po raz pierwszy do dnia ....., a 
następnie co trzy lata, wykorzystując cykle
przeglądów i sprawozdawczości w ramach 
Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi.

1. Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania niniejszej 
dyrektywy po raz pierwszy do dnia ....., a 
następnie co roku, wykorzystując cykle 
przeglądów i sprawozdawczości w ramach 
Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i bezpieczeństwa w 
postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en
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Poprawka 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a 
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

3. Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania w 
odniesieniu do składowania lub 
ostatecznego przechowywania wypalonego 
paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych, a także organizują 
międzynarodową ocenę wzajemną swoich 
ram krajowych, organu lub programu, 
mając na uwadze zapewnienie osiągnięcia 
wysokich norm w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 290
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a 
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 

3. Okresowo, a przynajmniej raz na 5 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a 
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 
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paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 291
Silvia-Adriana Țicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

3. Okresowo, a przynajmniej raz na pięć 
lat, państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 
właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a 
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i 
państwom członkowskim.

Or. ro

Poprawka 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Klauzula wygaśnięcia

Okres obowiązywania artykułów 
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zawartych w niniejszej dyrektywie, 
dotyczących składowania w głębokich 
warstwach geologicznych lub 
ostatecznego przechowywania odpadów 
promieniotwórczych wygasa po upływie 
15 lat, po ponownej ocenie koncepcji 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. W takiej ponownej 
ocenie należy w szczególności 
przeanalizować kwestie odwracalności 
procesów i ponownego wydobycia 
odpadów po ich umieszczeniu w obiekcie 
do składowania lub ostatecznego 
przechowywania w świetle postępu 
naukowego i większego doświadczenia 
badawczego w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 293
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy do dnia […] r. 
Niezwłocznie informują o tym Komisję. 
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy do dnia […] r.*.
Niezwłocznie informują o tym Komisję. 
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.
* Dz.U. Wpisać datę – 2 lata od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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