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Poprawka 3
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr
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Poprawka 4
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wdrażając niniejszy program 
szczegółowy, należy położyć nacisk na 
wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji 
w Unii Europejskiej. JRC powinno podjąć 
w szczególności właściwe działania 
szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych.

(5) Wdrażając niniejszy program 
szczegółowy, należy położyć nacisk na 
wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji 
w Unii Europejskiej. JRC powinno podjąć 
w szczególności właściwe działania 
szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych. Ponadto JRC 
powinno pomagać w nadzorowaniu 
jakości i skuteczności szkoleń, jak również 
w koordynowaniu realizowanych już w 
Unii oraz w krajach kandydujących i 
ościennych programów edukacyjnych 
poświęconych energii jądrowej.

Or. en

Poprawka 5
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wdrażając niniejszy program 
szczegółowy, należy położyć nacisk na 
wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji 
w Unii Europejskiej. JRC powinno podjąć 
w szczególności właściwe działania 
szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych.

(5) Wdrażając niniejszy program 
szczegółowy, należy położyć nacisk na 
wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji 
w Unii Europejskiej. JRC powinno podjąć 
w szczególności właściwe działania 
szkoleniowe w zakresie likwidacji 
instalacji jądrowych oraz ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych.
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Or. fr

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zwrócić większą uwagę i 
przeznaczyć więcej środków budżetowych 
na inicjatywy pomocnicze względem 
podstawowych badań jądrowych, w 
szczególności jeżeli chodzi o inwestycje w 
zasoby kadrowe i działania mające na 
celu przeciwdziałanie zagrożeniom 
związanym z niedoborem odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry w nadchodzących 
latach (np. granty dla badaczy w 
dziedzinie fizyki jądrowej), a w 
konsekwencji utratą wiodącej roli przez 
Unię;

Or. en

Poprawka 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wdrażanie programu ramowego w 
latach 2012–2013 winno opierać się na 
zasadach prostoty, stabilności, 
przejrzystości, pewności prawnej, 
spójności, wysokiej jakości i zaufania 
zgodnie z zaleceniami Parlamentu 
Europejskiego zawartymi w sprawozdaniu 
o uproszczeniach w realizacji programów 
ramowych w zakresie badań naukowych.
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Or. en

Poprawka 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zarządzanie finansowaniem Unii na 
rzecz badań naukowych winno opierać się 
w większym stopniu na zaufaniu i 
uwzględniać ryzyko na wszystkich etapach 
realizacji projektów, przy czym należy 
jednocześnie zapewnić odpowiedzialność i 
elastyczne przepisy UE.

Or. en

Poprawka 9
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy podjąć stosowne działania —
proporcjonalne do interesów finansowych 
Unii Europejskiej — w celu 
monitorowania zarówno skuteczności 
przyznanego wsparcia finansowego, jak i 
skuteczności wykorzystania funduszy w 
celu przeciwdziałania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym. Należy podjąć 
niezbędne kroki w celu odzyskania 
utraconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2342/2002, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 

(11) Należy podjąć stosowne działania —
proporcjonalne do interesów finansowych 
Unii Europejskiej — w celu 
monitorowania zarówno skuteczności 
przyznanego wsparcia finansowego, jak i 
skuteczności wykorzystania funduszy w 
celu przeciwdziałania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na upowszechnienie 
postanowień umownych, które zmniejszą 
ryzyko niewdrożenia środków, oraz na 
ponowne oszacowanie ryzyka i 
przesunięcie kosztów w czasie. Należy 
podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania 
utraconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych środków 
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w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF).

zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2342/2002, 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich przed 
nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF).

Or. en

Poprawka 10
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) gospodarowanie odpadami 
promieniotwórczymi, wpływ na 
środowisko oraz wiedza podstawowa;

(a) zastosowania medyczne, wpływ na 
środowisko oraz wiedza podstawowa;

Or. fr

Poprawka 11
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwie jądrowym (obecnych i 
przyszłych generacji reaktorów jądrowych 
oraz ich cyklu paliwowego);

skreślona

Or. fr

Poprawka 12
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) likwidacja

Or. en

Poprawka 13
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 3 decyzji [odniesienie do 
decyzji Rady dotyczącej programu 
ramowego Euratom zostanie dodane po 
jej przyjęciu], kwota uznana za niezbędną 
dla realizacji programu szczegółowego 
wynosi 233 216 000 EUR.

Kwota uznana za niezbędną dla realizacji 
programu szczegółowego wynosi 
40 000 000 EUR.

Or. fr

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja opracowuje wieloletni program 
prac dla realizacji programu 
szczegółowego, określający bardziej 
szczegółowo cele oraz priorytety naukowe 
i technologiczne określone w załączniku, a 
także harmonogram realizacji.

(1) Komisja opracowuje wieloletni 
program prac dla realizacji programu 
szczegółowego, określający bardziej 
szczegółowo cele oraz priorytety naukowe 
i technologiczne określone w załączniku,
niezbędne środki finansowe, stosowane 
systemy finansowania, a także 
harmonogram realizacji.

Or. ro

Poprawka 15
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym programu szczegółowego 
jest zapewnienie ukierunkowanego na 
użytkownika wsparcia naukowego i 
technicznego na rzecz polityki UE w 
dziedzinie energii jądrowej, oraz 
wypełnienie zobowiązań wynikających z 
Traktatu. Osiągnięcie tego celu wymaga 
ciągłej aktualizacji wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w celu zapewnienia 
wymaganej aktualnej specjalistycznej 
wiedzy naukowej w dziedzinie
bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i
zabezpieczeń w sektorze jądrowym oraz 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych.

Celem ogólnym programu szczegółowego 
jest zapewnienie wsparcia naukowego i 
technicznego na rzecz polityki UE.
Osiągnięcie tego celu wymaga ciągłej 
aktualizacji wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w celu zapewnienia 
wymaganej aktualnej specjalistycznej 
wiedzy naukowej w dziedzinie zastosowań 
medycznych, środków i informacji 
dotyczących radioaktywności w 
środowisku, zabezpieczeń w sektorze 
jądrowym oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych.

Or. fr

Poprawka 16
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania JRC należące do obszaru badań 
jądrowych mają na celu wypełnienie 
wynikających z Traktatu zobowiązań w 
zakresie badań i rozwoju oraz wspieranie 
zarówno Komisji, jak i państw 
członkowskich w zakresie zabezpieczeń w 
sektorze jądrowym, nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej, gospodarowania 
odpadami, bezpieczeństwa instalacji 
jądrowych i cyklu paliwowego, 
radioaktywności w środowisku oraz 
ochrony przed promieniowaniem.

Działania JRC należące do obszaru badań 
jądrowych mają na celu wspieranie 
zarówno Komisji, jak i państw 
członkowskich w zakresie zabezpieczeń w 
sektorze jądrowym, nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej, radioaktywności w 
środowisku oraz ochrony przed 
promieniowaniem.

Or. fr

Poprawka 17
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) gospodarowaniu odpadami 
promieniotwórczymi, wpływie na 
środowisko oraz wiedzy podstawowej;

(a) zastosowaniach medycznych, wpływie 
na środowisko oraz wiedzy podstawowej;

Or. fr

Poprawka 18
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) bezpieczeństwie jądrowym (obecnych i 
przyszłych generacji reaktorów jądrowych 

skreślona
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oraz ich cyklu paliwowego);

Or. fr

Poprawka 19
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Gospodarowanie odpadami 
promieniotwórczymi, wpływ na 
środowisko oraz wiedza podstawowa

3.1. Zastosowania medyczne, wpływ na 
środowisko oraz wiedza podstawowa

Or. fr

Poprawka 20
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.1. Klasyfikacja i składowanie 
wypalonego paliwa jądrowego i 
wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych

skreślony

Gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym oraz wysokoaktywnymi 
odpadami promieniotwórczymi obejmuje 
ich obróbkę, przerób, transport, 
składowanie tymczasowe oraz 
składowanie geologiczne. Końcowym 
celem jest niedopuszczenie do uwolnienia 
radionuklidów do biosfery na żadnym 
etapie ich niezwykle długiego okresu 
rozpadu. Projektowanie, ocena i 
funkcjonowanie systemów sztucznych i 
naturalnych barier ochronnych w 
odnośnym okresie mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia tych celów i są 
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zależne m.in. od zachowania paliw lub 
odpadów w środowisku geologicznym. 
Niniejszy program szczegółowy obejmuje 
takie badania.

Or. fr

Poprawka 21
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.2. Podział i transmutacja skreślony
Główna strategia rozważana w 
odniesieniu do systemów energii jądrowej 
przyszłości przewiduje zamykanie cyklu 
paliwowego w celu ograniczenia 
długoterminowej radiotoksyczności 
odpadów promieniotwórczych i 
zapewnienia zrównoważonego 
wykorzystania zasobów. Głównymi 
wyzwaniami, przed którymi stoi niniejszy 
program, pozostają zarówno 
optymalizacja technik podziału paliwa w 
celu oddzielenia wybranych 
długotrwałych radionuklidów od 
wypalonego paliwa jądrowego, jak 
również produkcja i klasyfikacja 
bezpiecznych i niezawodnych paliw dla 
transmutacji aktynowców. Prace 
doświadczalne w zakresie podziału 
prowadzone w JRC obejmują badania 
zarówno nad rozpuszczaniem w wodzie, 
jak i procesem pirometalurgicznym (w 
medium solnym).

Or. fr

Poprawka 22
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.3. Badania podstawowe w zakresie 
aktynowców

skreślony

Aby utrzymać kompetencje i wiodącą 
pozycję w dziedzinie technologii jądrowej 
do zastosowań cywilnych, niezwykle 
istotne jest wspieranie podstawowych 
badań interdyscyplinarnych w zakresie 
materiałów jądrowych jako zasobów, z 
których mogą wywodzić się innowacje 
technologiczne. To z kolei wymaga wiedzy 
na temat reakcji tzw. pierwiastków 5f 
(aktynowców) i ich związków na 
parametry termodynamiczne (zazwyczaj 
ekstremalne). Ze względu na niewielką 
dostępność danych doświadczalnych oraz 
złożoność modelowania, aktualny stan 
wiedzy na temat tych mechanizmów jest 
ograniczony. Podstawowe badania 
dotyczące tych kwestii są niezbędne w celu 
zrozumienia zachowania tych 
pierwiastków oraz utrzymania się w 
czołówce w dziedzinie współczesnej fizyki 
fazy skondensowanej. Aby zwiększyć 
wpływ programów doświadczalnych, 
wykorzystane zostaną osiągnięcia w 
zaawansowanym modelowaniu i 
symulacji.
Podstawowy program badawczy JRC w 
zakresie aktynowców pozostanie na 
pierwszym planie w dziedzinie fizyki 
aktynowców i chemii, czego głównym 
celem jest zapewnienie naukowcom z 
uniwersytetów i ośrodków badawczych 
światowej klasy obiektów 
doświadczalnych. Umożliwi im to 
zbadanie właściwości aktynowców, aby 
mogli uzupełnić swoje wykształcenie i 
przyczyniać się do osiągnięć w dziedzinie 
nauk jądrowych.

Or. fr
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Poprawka 23
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1.4. Dane jądrowe skreślony
Przedstawione projekty specjalnych 
spalarni aktynowców mniejszościowych 
oraz zaawansowane koncepcje produkcji 
energii jądrowej prowadzą do nowego 
zapotrzebowania na dużo bardziej 
dokładne dane z dziedziny jądrowej. 
Jakość danych doświadczalnych ma 
zasadnicze znaczenie dla podwyższenia 
norm bezpieczeństwa i ograniczenia 
marginesu błędu, a co za tym idzie, 
zwiększenia efektywności pod względem 
kosztów projektowania i budowy nowych 
systemów reaktorów. Zbiory danych 
wykorzystywane w przemyśle i 
laboratoriach badawczych muszą być 
kompletne, dokładne i zweryfikowane w 
drodze dobrze zdefiniowanych procedur 
zapewniania jakości.
JRC będzie uzyskiwać dane oczekiwane 
na całym świecie, a także kontynuować 
bezpieczną obsługę akceleratorów 
liniowych Van de Graaff i GELINA.

Or. fr

Poprawka 24
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tytule II rozdziału 3 Traktatu przewiduje W tytule II rozdziału 3 Traktatu przewiduje 
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się ustanowienie podstawowych norm 
ochrony zdrowia pracowników i ludności 
przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego. W art. 31–
38 Traktatu ustanowiono przepisy 
dotyczące roli państw członkowskich i 
Komisji w odniesieniu do ochrony zdrowia 
ludzkiego, kontroli poziomów 
promieniowania w środowisku, uwalniania 
go do środowiska, oraz gospodarowania 
odpadami promieniotwórczymi. Zgodnie z 
art. 39 Traktatu, JRC zapewnia wsparcie 
dla Komisji w wypełnianiu tego zadania.

się ustanowienie podstawowych norm 
ochrony zdrowia pracowników i ludności 
przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego. W art. 31–
38 Traktatu ustanowiono przepisy 
dotyczące roli państw członkowskich i 
Komisji w odniesieniu do ochrony zdrowia 
ludzkiego, kontroli poziomów 
promieniowania w środowisku (w 
powietrzu, wodzie i glebie) i uwalniania go 
do środowiska. We współpracy ze swoimi 
partnerami międzynarodowymi JRC 
będzie nadal rozwijało sieci 
monitorowania radioaktywności w 
środowisku, niezwłocznie podając 
wszystkie zebrane dane do publicznej 
wiadomości. Zgodnie z art. 39 Traktatu, 
JRC zapewnia wsparcie dla Komisji w 
wypełnianiu tego zadania.

Or. fr

Poprawka 25
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ważne jest utrzymanie i pogłębianie 
wiedzy nowych pokoleń naukowców i 
techników jądrowych w dziedzinie 
jądrowej poprzez upowszechnianie 
eksperymentów, wyników, interpretacji i 
umiejętności nabytych w programach 
badawczych i praktycznych.

Ważne jest szybkie wykształcenie nowych 
pokoleń naukowców i techników
wyspecjalizowanych w likwidacji instalacji
jądrowych, zwłaszcza poprzez 
upowszechnianie przeprowadzonych 
eksperymentów, wyników, interpretacji i 
umiejętności nabytych w programach 
badawczych i praktycznych.

Or. fr

Poprawka 26
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

JRC przyczyni się do udostępniania tej 
wiedzy, należycie uporządkowanej i 
dobrze udokumentowanej, oraz do 
wspierania działań w zakresie edukacji 
wyższej w Europie pod względem 
istniejących i innowacyjnych reaktorów 
czwartej generacji. Ponadto JRC ustanowi 
europejskie obserwatorium zasobów 
ludzkich w dziedzinie jądrowej w celu 
analizy tendencji w Europie i zapewniania 
wsparcia naukowego w procesie 
formułowania polityki Unii. JRC będzie 
się też w dalszym ciągu przyczyniać do 
poprawy komunikacji w kwestiach 
dziedziny jądrowej, w szczególności w 
związku z akceptacją społeczną, oraz do 
rozwoju strategii ogólnego uwrażliwienia 
na kwestie energii. Wieloletnie 
doświadczenie i wyjątkowe urządzenia do 
pomiaru danych jądrowych zapewniają 
także znakomitą możliwość kształcenia i 
szkolenia naukowców i techników 
jądrowych, uzupełniającego wykształcenie 
uniwersyteckie poprzez zapewnienie 
rzeczywistego dostępu do instalacji 
jądrowych.

JRC przyczyni się do udostępniania tej 
wiedzy, należycie uporządkowanej i 
dobrze udokumentowanej, oraz do 
wspierania działań w zakresie edukacji 
wyższej w Europie dotyczącej praktyk i 
technologii likwidacji instalacji jądrowych.

Or. fr

Poprawka 27
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten punkt zostaje skreślony.

Or. fr
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Poprawka 28
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczeństwo jądrowe i niezawodność 
obsługi instalacji nieustannie ulega 
optymalizacji w celu sprostania nowym 
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
liberalizacja rynku, wydłużony okres 
eksploatacji elektrowni, a także tak zwany 
„renesans” przemysłu jądrowego. W celu 
utrzymania i poprawy poziomu 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych 
zarówno typu zachodniego jak i 
rosyjskiego, musi nastąpić rozbudowa i 
zatwierdzenie zaawansowanych i 
ulepszonych metod oceny bezpieczeństwa 
oraz odpowiadających im narzędzi 
analitycznych. W JRC prowadzone są 
ukierunkowane badania doświadczalne, 
służące lepszemu zrozumieniu leżących u 
ich podstaw zjawisk i procesów 
fizycznych, aby możliwe były 
zatwierdzenie i weryfikacja 
deterministycznych i probabilistycznych 
ocen bezpieczeństwa, w oparciu o 
zaawansowane modelowanie procesów 
zachodzących w elektrowni (reaktywności 
i termohydrauliki), składników w 
obciążeniu operacyjnym/procesie starzenia, 
a także czynników ludzkich i 
organizacyjnych. JRC będzie również w 
dalszym ciągu odgrywać centralną rolę w 
ustanowieniu i funkcjonowaniu 
europejskiego repozytorium informacji 
zwrotnych na temat doświadczeń 
operacyjnych, z korzyścią dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
sporządzać sprawozdania na temat 
konkretnych kwestii dotyczących 
elektrowni oraz ułatwiać skuteczną 
wymianę i wdrożenie doświadczeń 

Bezpieczeństwo jądrowe i niezawodność 
obsługi instalacji nieustannie ulega 
optymalizacji w celu sprostania nowym 
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
liberalizacja rynku, wydłużony okres 
eksploatacji elektrowni, a także tak zwany 
„renesans” przemysłu jądrowego. W celu 
utrzymania i poprawy poziomu 
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych 
zarówno typu zachodniego jak i 
rosyjskiego, musi nastąpić rozbudowa i 
zatwierdzenie zaawansowanych i 
ulepszonych metod oceny bezpieczeństwa 
oraz odpowiadających im narzędzi 
analitycznych. W JRC prowadzone są 
ukierunkowane badania doświadczalne, 
służące lepszemu zrozumieniu leżących u 
ich podstaw zjawisk i procesów 
fizycznych, aby możliwe były 
zatwierdzenie i weryfikacja 
deterministycznych i probabilistycznych 
ocen bezpieczeństwa, w oparciu o 
zaawansowane modelowanie procesów 
zachodzących w elektrowni (reaktywności 
i termohydrauliki), składników w 
obciążeniu operacyjnym/procesie starzenia, 
a także czynników ludzkich i 
organizacyjnych. JRC będzie również w 
dalszym ciągu odgrywać centralną rolę w 
ustanowieniu i funkcjonowaniu 
europejskiego repozytorium informacji 
zwrotnych na temat doświadczeń 
operacyjnych, z korzyścią dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
sporządzać sprawozdania na temat 
konkretnych kwestii dotyczących 
elektrowni oraz ułatwiać skuteczną 
wymianę i wdrożenie doświadczeń 
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operacyjnych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa elektrowni atomowych, z 
korzyścią dla wszystkich europejskich 
organów regulacyjnych.

operacyjnych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa elektrowni atomowych, z 
korzyścią dla wszystkich europejskich 
organów regulacyjnych. Z uwagi na 
wzrastające znaczenie likwidacji 
reaktorów jądrowych i związane z tym 
aspekty w zakresie rozszerzania rynku i 
aspekty inżynieryjne JRC poszerzy 
również swoją wiedzę naukową w tym 
obszarze. W swoim programie JRC 
uwzględni kluczowe aspekty badań i 
szkoleń dla ekspertów w zakresie 
likwidacji reaktorów (metodologie, 
szkolenia praktyczne i wiedza naukowa).

Or. en


