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Poprawka 23
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Awaria w Czarnobylu w 1986 r. 
uzmysłowiła wszystkim globalne 
znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. 
Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. 
potwierdził potrzebę podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego do 
najwyższych standardów. W celu 
stworzenia warunków bezpieczeństwa 
koniecznych do wyeliminowania zagrożeń 
zdrowia i życia ludzkiego, Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej 
(„Wspólnota”) powinna mieć możliwość 
wspierania bezpieczeństwa jądrowego w 
państwach trzecich.

(3) Awaria w Czarnobylu w 1986 r. 
uzmysłowiła wszystkim globalne 
znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. 
Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. 
potwierdził, że każdy reaktor niesie ze 
sobą zagrożenie jądrowe i że takie 
zagrożenie jest nie do przewidzenia.
Wypadek w elektrowni jądrowej w 
Fukushimie oznacza koniec przekonania 
o bezpieczeństwie jądrowym. Należy 
jednak kontynuować wysiłki służące 
poprawie poziomu bezpieczeństwa 
jądrowego podczas eksploatacji obiektów 
jądrowych, a także ich likwidacji zgodnie z
najwyższymi standardami
odzwierciedlającymi najnowocześniejsze 
rozwiązania. Aby propagować taką 
kulturę bezpieczeństwa, Unia Europejska
powinna mieć możliwość wspierania 
bezpieczeństwa jądrowego w państwach 
trzecich

Or. en

Poprawka 24
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Awaria w Czarnobylu w 1986 r. 
uzmysłowiła wszystkim globalne 
znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. 
Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. 

(3) Awaria w Czarnobylu w 1986 r. 
uzmysłowiła wszystkim globalne 
znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. 
Awaria w Fukushimie Daiichi w 2011 r. 
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potwierdził potrzebę podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego do 
najwyższych standardów. W celu 
stworzenia warunków bezpieczeństwa 
koniecznych do wyeliminowania zagrożeń 
zdrowia i życia ludzkiego, Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej 
(„Wspólnota”) powinna mieć możliwość 
wspierania bezpieczeństwa jądrowego w 
państwach trzecich.

potwierdziła potrzebę – dopóki działają 
jeszcze elektrownie jądrowe –
podejmowania dalszych wysiłków na rzecz 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
jądrowego do najwyższych standardów. W 
celu stworzenia warunków bezpieczeństwa 
koniecznych do wyeliminowania zagrożeń 
zdrowia i życia ludzkiego, Europejska 
Wspólnota Energii Atomowej 
(„Wspólnota”) powinna mieć możliwość 
wspierania bezpieczeństwa jądrowego w 
państwach trzecich.

Or. de

Poprawka 25
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Dopóki działają jeszcze elektrownie 
jądrowe i – sprzecznie z oczekiwaniami –
buduje się nowe elektrownie jądrowe, 
celem negocjacji powinno być podjęcie 
działań umożliwiających 
zagwarantowanie europejskich 
standardów bezpieczeństwa.

Or. de

Poprawka 26
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 b) Dopóki działają jeszcze elektrownie 
jądrowe i – sprzecznie z oczekiwaniami –
buduje się nowe elektrownie jądrowe, 
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celem negocjacji powinno być podjęcie 
działań w celu zapewnienia nadania 
wsparciu ze strony niezależnych organów 
regulacyjnych najwyższego priorytetu.

Or. de

Poprawka 27
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia Europejska – podejmując z 
państwami członkowskimi działania w 
ramach wspólnej polityki i strategii – Unia 
Europejska dysponuje masą krytyczną 
pozwalającą jej reagować na globalne 
wyzwania, a także jest najlepiej 
przygotowana do koordynowania 
współpracy z państwami trzecimi.

(4) Unia Europejska – podejmując z 
państwami członkowskimi działania w 
ramach wspólnej polityki i strategii – Unia 
Europejska dysponuje masą krytyczną 
pozwalającą jej reagować na globalne 
wyzwania, a także jest najlepiej 
przygotowana do koordynowania 
współpracy z państwami trzecimi. W 
związku z tym Unia Europejska powinna 
być regularnie informowana i zapraszana 
do konsultacji na temat planów państw 
członkowskich Unii i państw trzecich w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego. 

Or. de

Poprawka 28
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu utrzymania i wspierania ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz 
jego uregulowania Rada przyjęła 
dyrektywę 2009/71/Euratom z dnia 25 

(6) W celu utrzymania i wspierania ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz 
jego uregulowania Rada przyjęła 
dyrektywę 2009/71/Euratom z dnia 25 
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czerwca 2009 r. ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych. Rada 
przyjęła również dyrektywę 
2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowe w 
zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Dyrektywy te, wraz z 
wdrożonymi w Unii Europejskiej 
wysokimi standardami bezpieczeństwa 
jądrowego oraz gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym, to przykłady, które 
można wykorzystać jako zachętę dla 
państw trzecich do przyjęcia podobnych 
wysokich standardów.

czerwca 2009 r. ustanawiającą 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych. Rada 
przyjęła również dyrektywę 
2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowe w 
zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Jak przyznała sama 
Komisja po awarii w Fukushimie, 
dyrektywy te muszą zostać poddane 
natychmiastowemu przeglądowi, aby 
wprowadzić do nich stosowane w Unii 
najwyższe standardy w zakresie
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym, które mogłyby 
następnie zostać wykorzystane jako 
zachęta dla państw trzecich do przyjęcia 
najwyższych standardów bezpieczeństwa
odzwierciedlających najnowocześniejsze 
rozwiązania i ochronę przed 
promieniowaniem

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę, że dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa jądrowego nie 
zawierają technicznych norm bezpieczeństwa. W działających lub potencjalnych nowych 
obiektach jądrowych należy stosować najwyższe normy bezpieczeństwa. W związku z tym 
Komisja w swoim programie prac na rok 2011 postanowiła dokonać przeglądu niedawno 
przyjętej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego.

Poprawka 29
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Należy dopilnować, aby we 
wszystkich państwach członkowskich Unii 
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i ewentualnych państwach trzecich 
stosowano testy warunków skrajnych i aby 
w stosownych przypadkach zamykano 
elektrownie jądrowe.

Or. de

Poprawka 30
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) We wszystkich regionach, które 
zostały włączone do mechanizmu 
współpracy od 2007 r. (zwłaszcza kraje 
południowe objęte europejską polityką 
sąsiedztwa, Ameryka Łacińska, Azja) 
kilka nowych projektów realizowanych w 
ramach INSC utknęło w martwym 
punkcie lub zostało anulowanych, zaś 
kraje, gdzie odnotowuje się znaczny 
rozwój energetyki jądrowej (takie jak 
Indie, Brazylia czy kraje Rady Współpracy 
Państw Zatoki Perskiej) nie okazują 
zainteresowania współpracą w ramach 
tego instrumentu. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze doświadczenia, nowy 
mechanizm współpracy na poziomie 
elektrowni jądrowych powinien zatem być 
skierowany w szczególności do państw 
sąsiadujących z Unią Europejską.

Or. en

Poprawka 31
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ogółem na ICSN na lata 2007-2013 
przydzielono 524 miliona EUR z 
przeznaczeniem na wsparcie działań UE i 
propagowanie bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony przed promieniowaniem i 
skutecznych zabezpieczeń w sektorze 
jądrowym na świecie. Ponad połowa tej 
kwoty została przeznaczona na fundusz 
czarnobylski. Ostatnie płatności na rzecz 
tego funduszu mają nastąpić do końca 
2013 r. Unia Europejska nie będzie zatem 
musiała wnosić wkładu do funduszu 
czarnobylskiego w perspektywach 
finansowych na lata 2014-2020. 
Częściowa realokacja środków w 
wysokości 631,1 miliona EUR, 
zaproponowanych w ramach nowego 
INSC na lata 2014-2020 zostanie w 
związku z tym przeznaczona na usuwanie 
zanieczyszczeń powstałych na terenie 
elektrowni w Fukushimie Daiichi i na 
ochronę przez promieniowaniem.

Or. en

Poprawka 32
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Nowy program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji na lata 
2014-2020 („Horyzont 2020”) oraz 
program badawczo-szkoleniowy 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (2014-2018) uzupełniający 
„Horyzont 2020” zwracają szczególną 
uwagę na międzynarodową współpracę i 
stosunki UE z państwami trzecimi. Należy 
zatem położyć szczególny nacisk na rozwój 
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zasobów ludzkich.

Or. sl

Poprawka 33
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska finansuje działania 
wspierające propagowanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
stosowania sprawnych i skutecznych 
zabezpieczeń materiału jądrowego w 
państwach trzecich zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Unia Europejska finansuje działania 
wspierające propagowanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
stosowania sprawnych i skutecznych 
zabezpieczeń materiału jądrowego zgodnie 
z przepisami niniejszego rozporządzenia. 
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego i zabezpieczeń jądrowych 
ustanowiona na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie ma na celu 
promowania energii jądrowej.

Or. en

Uzasadnienie

W omawianym rozporządzeniu starano się wyjaśnić, że nadrzędnym celem jest 
bezpieczeństwo, a nie promowanie energii jądrowej. Niniejsza poprawka ma na celu 
przeniesienie tego celu z ostatniego tiret w części „Kryteria” załącznika do art. 1.

Poprawka 34
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska finansuje działania 
wspierające propagowanie wysokiego 

Unia Europejska finansuje działania 
wspierające propagowanie wysokiego 
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poziomu bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
stosowania sprawnych i skutecznych 
zabezpieczeń materiału jądrowego w 
państwach trzecich zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

poziomu bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony przed promieniowaniem oraz 
stosowania sprawnych i skutecznych 
zabezpieczeń materiału jądrowego w 
państwach trzecich zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia. Należy 
dołożyć starań, aby materiały jądrowe były 
wykorzystywane wyłącznie do zastosowań 
cywilnych, do których zostały 
przeznaczone.

Or. de

Poprawka 35
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) promocja skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego oraz wdrażanie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem;

a) promocja skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego oraz wdrażanie 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem, w szczególności w 
krajach objętych europejską polityką 
sąsiedztwa i krajach objętych pomocą 
przedakcesyjną, dysponujących czynnymi 
elektrowniami jądrowymi w dniu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich regionach, które zostały włączone do mechanizmu współpracy od 2007 r. (np.
kraje południowe objęte europejską polityką sąsiedztwa, Ameryka Łacińska, Azja) kilka 
nowych projektów realizowanych w ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie 
Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC) utknęło w martwym punkcie lub zostało anulowanych, zaś 
kraje, gdzie odnotowuje się znaczny rozwój energetyki jądrowej (takie jak Indie, Brazylia czy 
kraje Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej) nie okazują zainteresowania współpracą w 
ramach INSC. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, nowy mechanizm współpracy 
na poziomie elektrowni jądrowych powinien zatem być skierowany do państw sąsiadujących z 
UE.
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Poprawka 36
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, likwidacja byłych 
obiektów i instalacji jądrowych oraz 
rekultywacja ich terenów;

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, likwidacja 
znajdujących się w państwach trzecich
byłych obiektów i instalacji jądrowych 
oraz rekultywacja ich terenów;

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualne projekty mogą obejmować m.in. stabilizację i usuwanie zanieczyszczeń 
powstałych na terenie elektrowni w Fukushimie-Daiich, usuwanie zanieczyszczeń na terenie 
wyrobisk górniczych związanych z wydobyciem uranu, rekultywację, obróbkę i składowanie 
zatopionych w morzu obiektów (np. łodzi podwodnych z napędem jądrowym) czy też poruszać 
kwestie związane z odpowiedzialnym gospodarowaniem odpadami promieniotwórczymi w 
państwach niedysponujących jeszcze możliwością produkcji energii jądrowej.

Poprawka 37
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
gospodarowanie wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, likwidacja byłych 
obiektów i instalacji jądrowych oraz 
rekultywacja ich terenów;

b) odpowiedzialne i bezpieczne 
gospodarowanie paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi, likwidacja 
byłych obiektów i instalacji jądrowych 
oraz rekultywacja ich terenów;

Or. ro
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Poprawka 38
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) promowanie strategii informacyjnych, 
edukacyjnych i szkoleniowych w 
dziedzinie energii jądrowej oraz w 
obszarach związanych z cyklem 
paliwowym w energetyce jądrowej, 
gospodarowaniem odpadami 
promieniotwórczymi i ochroną przed 
promieniowaniem;

Or. ro

Poprawka 39
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) stopnia, w jakim otrzymujące pomoc 
państwa zagwarantowały najwyższy 
poziom bezpieczeństwa w obiektach 
jądrowych zgodnie z normami 
odzwierciedlającymi najnowocześniejsze 
europejskie rozwiązania techniczne, 
prawne i eksploatacyjne;

Or. en

Poprawka 40
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stanu procesu opracowywania strategii 
w zakresie wypalonego paliwa jądrowego, 
odpadów promieniotwórczych i likwidacji, 
odpowiednich ram legislacyjnych i 
prawnych oraz realizacji projektów;

b) stanu procesu opracowywania strategii 
w zakresie wypalonego paliwa jądrowego, 
odpadów promieniotwórczych i likwidacji, 
liczby i znaczenia działań w zakresie 
usuwania zanieczyszczeń powstałych na 
terenie byłych obiektów i instalacji 
jądrowych, odpowiednich ram 
legislacyjnych i prawnych oraz realizacji 
projektów.

Or. en

Poprawka 41
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pozytywnego wpływu na środowisko w 
perspektywie długofalowej;

Or. sl

Poprawka 42
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) osiągnięcia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa jądrowego w państwach 
trzecich porównywalnego ze standardami 
bezpieczeństwa jądrowego w Unii 
Europejskiej;
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Or. sl

Poprawka 43
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W załączniku określa się szczegółowe 
środki finansowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz kryteria mające 
zastosowanie do współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego.

4. Cele określone w art. 1 ust. 1 realizuje 
się w szczególności poprzez następujące 
działania:

a) wspieranie wzmocnienia ram 
regulacyjnych;
b) wspieranie projektowania i wdrażania 
skutecznych systemów oceny 
bezpieczeństwa opartych na metodologii 
uzgodnionej przez Europejską Grupę 
Organów Regulacyjnych ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) i 
w fazie dalszych działań wymiany 
najlepszych praktyk w zakresie kolejnych 
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa;
c) współpraca w następujących 
dziedzinach: rozwój wiedzy 
specjalistycznej i kompetencji, procedury 
zarządzania w przypadku awarii i 
zapobieganie awariom, strategie 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi oraz strategie w 
zakresie likwidacji.
Aby wzmocnić trwały charakter 
osiągniętych wyników, te działania 
obejmują znaczący element transferu 
wiedzy fachowej (wymiana ekspertyz, 
wspieranie istniejących i nowych 
programów kształcenia i szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego).
Działania te wdraża się w koordynacji z 
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organizacjami międzynarodowymi, 
zwłaszcza z MAEA, oraz w oparciu o 
współpracę, w stosownych przypadkach i 
w szczególności w ramach 
kompleksowych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa („testy warunków 
skrajnych”) z władzami państw trzecich, 
organami nadzoru instalacji jądrowych i 
ich organizacjami wsparcia technicznego 
oraz z podmiotami eksploatującymi 
obiekty jądrowe.
W załączniku określa się szczegółowe 
środki finansowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz kryteria mające 
zastosowanie do współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego.

Or. en

Poprawka 44
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W załączniku określa się szczegółowe 
środki finansowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz kryteria mające 
zastosowanie do współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego.

4. Cele określone w  ust. 1 realizuje się 
przede wszystkim poprzez następujące 
środki:

(a) wspieranie organów regulacyjnych dla 
zagwarantowania ich niezależności, 
kompetencji i rozwoju oraz wspieranie 
inwestycji w zasoby ludzkie;
(b) wspieranie środków służących 
wzmocnieniu i wdrożeniu ram 
legislacyjnych;
c) wspieranie opracowywania i wdrażania 
systemów oceny bezpieczeństwa opartych 
na standardach podobnych do standardów 
stosowanych w Unii Europejskiej;
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d) współpraca w następujących 
dziedzinach: rozwój wiedzy 
specjalistycznej, doświadczeń i 
kompetencji, procedury zarządzania w 
przypadku awarii i zapobieganie awariom, 
strategie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym oraz strategie w zakresie 
likwidacji.
W załączniku określa się szczegółowe 
środki finansowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia oraz kryteria mające 
zastosowanie do współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego.

Or. sl

Poprawka 45
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Współpraca finansowa, gospodarcza i 
techniczna w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma charakter uzupełniający 
wobec współpracy zapewnianej przez Unię 
z tytułu innych instrumentów finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju.

5. Współpraca finansowa, gospodarcza i 
techniczna w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma charakter uzupełniający 
wobec współpracy zapewnianej przez Unię 
z tytułu innych instrumentów finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju oraz 
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji na lata 2014-2020 
(„Horyzont 2020”) i programu badawczo-
szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej (2014-2018) 
uzupełniającego „Horyzont 2020”.

Or. sl

Poprawka 46
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Parlament Europejski jest regularnie 
informowany i zapraszany do konsultacji 
na temat planów państw członkowskich 
UE i państw trzecich w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. 

Or. de

Poprawka 47
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Tematyczne dokumenty strategiczne są 
zatwierdzane przez Komisję zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Dokumenty strategiczne 
mogą zostać poddane przeglądowi 
śródokresowemu lub każdorazowo w razie 
potrzeby zgodnie z tą samą procedurą. 
Procedury tej nie wymaga się do 
aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona 
na pierwotne obszary priorytetowe i cele 
określone w dokumencie.

5. Tematyczne dokumenty strategiczne są 
zatwierdzane przez Komisję zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 15 ust. 3 wspólnego rozporządzenia 
wykonawczego. Dokumenty strategiczne 
muszą zostać poddane przeglądowi 
śródokresowemu lub każdorazowo w razie 
potrzeby zgodnie z tą samą procedurą. 
Procedury tej nie wymaga się do 
aktualizacji strategii, jeśli nie wpływa ona 
na pierwotne obszary priorytetowe i cele 
określone w dokumencie.

Dokumenty strategiczne muszą zostać 
przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu, który dokonuje ich oceny 
w sprawozdaniu śródokresowym.

Or. sl

Poprawka 48
Giles Chichester



PE491.225v01-00 18/34 AM\904980PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletnie programy indykatywne 
określają priorytetowe dziedziny 
finansowania, cele szczegółowe, 
oczekiwane wyniki, wskaźniki 
skuteczności działania oraz orientacyjne
przydziały środków finansowych, zarówno 
ogólne, jak i w podziale na każdą 
priorytetową dziedzinę, a także właściwą 
rezerwę nieprzydzielonych środków 
finansowych; w stosownych przypadkach 
mogą być one podane w formie przedziału 
lub wartości minimalnej.

2. Wieloletnie programy indykatywne 
określają priorytetowe dziedziny 
finansowania, cele szczegółowe, 
oczekiwane wyniki, wskaźniki 
skuteczności działania oraz orientacyjne 
przydziały środków finansowych, zarówno 
ogólne, jak i w podziale na każdą 
priorytetową dziedzinę, a także właściwą 
rezerwę nieprzydzielonych środków 
finansowych; w stosownych przypadkach 
mogą być one podane w formie przedziału 
lub wartości minimalnej. Wieloletnie 
programy indykatywne określają zasady 
służące unikaniu dublowania działań oraz 
zapewnieniu właściwego wykorzystania 
dostępnych środków.

Or. en

Poprawka 49
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wieloletnie programy indykatywne 
opierają się zasadniczo na dialogu z 
krajami i regionami partnerskimi, 
obejmującym zainteresowane strony, aby 
zapewnić dostateczną odpowiedzialność 
zainteresowanego kraju lub regionu za ten 
proces oraz mobilizować wsparcie dla 
krajowych strategii rozwoju.

3. Wieloletnie programy indykatywne 
opierają się zasadniczo na dialogu z 
krajami i regionami partnerskimi, 
obejmującym zainteresowane strony, aby 
zapewnić dostateczną odpowiedzialność 
zainteresowanego kraju lub regionu za ten 
proces oraz mobilizować wsparcie dla 
krajowych strategii rozwoju. Wieloletnie 
programy indykatywne uwzględniają 
program prac MAEA w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego i 
gospodarowania odpadami.

Or. en
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Poprawka 50
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Sprawozdawczość

1. Komisja bada postępy osiągnięte we 
wdrażaniu środków przyjętych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem i przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
dwa razy w roku sprawozdanie z 
udzielania przedmiotowej pomocy w 
zakresie współpracy.
2. Sprawozdanie zawiera informacje za 
dwa poprzednie lata dotyczące 
finansowanych środków, wyników 
monitorowania i oceny oraz realizacji 
zobowiązań i płatności budżetowych 
w podziale na kraj, region i rodzaj 
współpracy.

Or. en

Poprawka 51
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna 
przeznaczona na wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi 
631 100 000 EUR.

1. Finansowa kwota odniesienia 
przeznaczona na wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia na lata 2014-2020 wynosi 
[316 000 000 – 631 100 000] EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowana kwota 631 milionów EUR stanowi zwiększenie ogólnego budżetu bieżącego 
Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, mimo że projekt 
instrumentu nie obejmuje wkładów na rzecz funduszu czarnobylskiego, którego dotyczy 
większość działań finansowanych w ramach obecnego instrumentu. Poprawka ma na celu 
zmniejszenie proponowanych środków do bardziej realistycznej kwoty, chyba że zostaną 
podjęte działania w celu udzielenia pomocy przy usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na 
terenie elektrownii w Fukushimie. W takim przypadku proponowana kwota 631 milionów 
EUR zostanie utrzymana.

Poprawka 52
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na stabilizację i usuwanie zanieczyszczeń 
powstałych na terenie elektrowni w 
Fukushimie-Daiichi, ochronę przez 
promieniowaniem i bezpieczeństwo 
żywności w Japonii przeznaczono co 
najmniej 315 100 000 EUR. 

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca z Japonią w ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa 
Jądrowego po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi byłaby konkretną i realną 
propozycją w związku z podjęciem zobowiązania politycznego do działań związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym zgodnie z oświadczeniem ze szczytu UE-Japonia z maja 2011 r. i 
jego załącznikiem. Chociaż odpowiedzialność za usuwanie zanieczyszczeń spoczywa w 
głównej mierze na właścicielu elektrowni lub podmiocie ją eksploatującym i na właściwych 
organach państwowych w Japonii, zintensyfikowana i zorganizowana pomoc i doradztwo na 
szczeblu międzynarodowym mogłyby odegrać ogromną rolę.

Poprawka 53
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Promowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego oraz stosowania 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza poprzez:

a) Stworzenie i promowanie skutecznej 
kultury bezpieczeństwa jądrowego oraz 
stosowania najwyższych standardów 
bezpieczeństwa jądrowego 
odzwierciedlających najnowocześniejsze 
rozwiązania i ochrony przed 
promieniowaniem na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę, że dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, wbrew 
wrażeniu, jakie może sprawiać proponowane rozporządzenie, nie zawierają technicznych 
norm bezpieczeństwa. W działających lub potencjalnych nowych obiektach jądrowych należy 
stosować najwyższe normy bezpieczeństwa. Muszą one zatem osiągnąć poziom 
bezpieczeństwa odpowiadający najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, 
prawnym i eksploatacyjnym na świecie i być stale modernizowane.

Poprawka 54
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stałe wspieranie organów regulacyjnych, 
organizacji zapewniających wsparcie 
techniczne oraz wzmocnienie ram 
regulacyjnych, w szczególności w zakresie 
udzielania licencji, w tym przegląd i 
działania następujące po skutecznych i 
kompleksowych ocenach ryzyka i 
bezpieczeństwa („testach warunków 
skrajnych”);

– stałe wspieranie organów regulacyjnych, 
organizacji zapewniających wsparcie 
techniczne oraz wzmocnienie ram 
regulacyjnych, w szczególności w zakresie 
udzielania licencji, w tym przegląd i 
podejmowanie odpowiednich działań w 
celu zagwarantowania najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, zgodnie z normami 
odzwierciedlającymi najnowocześniejsze 
unijne rozwiązania techniczne, prawne i 
eksploatacyjne;
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Or. en

Uzasadnienie

W działających lub potencjalnych nowych obiektach jądrowych należy stosować najwyższe 
normy bezpieczeństwa. Muszą one zatem osiągnąć poziom bezpieczeństwa odpowiadający 
najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, prawnym i eksploatacyjnym na świecie 
i być stale modernizowane.

Poprawka 55
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera a) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie w szczególnych przypadkach 
operatorów obiektów jądrowych, w 
szczególnych i uzasadnionych 
okolicznościach, w ramach działań 
następujących po kompleksowych 
ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach 
warunków skrajnych”);

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Pieniądze europejskiego podatnika nie powinny być wykorzystywane do finansowania potrzeb 
właścicieli i operatorów obiektów jądrowych.

Poprawka 56
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera a) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie w szczególnych przypadkach 
operatorów obiektów jądrowych, w 
szczególnych i uzasadnionych 
okolicznościach, w ramach działań 

– współpraca z operatorami obiektów 
jądrowych, w stosownych przypadkach i w 
szczególności w ramach kompleksowych 
ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testy
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następujących po kompleksowych 
ocenach ryzyka i bezpieczeństwa („testach
warunków skrajnych”);

warunków skrajnych”);

Or. en

Poprawka 57
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Wysoki poziom kompetencji i wiedzy 
fachowej organów nadzoru, organizacji 
wsparcia technicznego i operatorów w 
dziedzinach objętych tym instrumentem, 
zwłaszcza poprzez:
– stałe wspieranie kształcenia i szkolenia 
personelu organów regulacyjnych, 
organizacji zapewniających wsparcie 
techniczne i operatorów obiektów 
jądrowych;
– promowanie rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury szkoleniowej.

Or. en

Poprawka 58
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Pomoc w zapewnieniu wysokiego 
poziomu kwalifikacji i wiedzy fachowej 
organów nadzoru, organizacji wsparcia 
technicznego i operatorów w dziedzinach 
objętych tych instrumentem, zwłaszcza 
poprzez:
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– stałe wspieranie kształcenia i szkolenia 
pracowników organów regulacyjnych, 
organizacji zapewniających wsparcie 
techniczne i operatorów obiektów 
jądrowych;
– promowanie rozwoju odpowiedniej 
infrastruktury szkoleniowej.

Or. sl

Poprawka 59
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wzmocnić trwały charakter 
osiągniętych wyników, te działania 
obejmują znaczący element transferu 
wiedzy fachowej. Należy je wdrażać 
poprzez współpracę z władzami państw 
trzecich, organami nadzoru instalacji 
jądrowych i ich organizacjami 
zapewniającymi wsparcie techniczne, a w 
szczególnych przypadkach z operatorami 
obiektów jądrowych. Te działania należy 
wesprzeć poprzez wykorzystanie dalszych 
synergii z bezpośrednimi i pośrednimi 
działaniami programu ramowego Euratom 
w zakresie badań jądrowych i szkoleń.

Aby wzmocnić trwały charakter 
osiągniętych wyników, te działania 
obejmują znaczący element transferu 
wiedzy fachowej. Należy je wdrażać 
poprzez współpracę z władzami państw 
trzecich, organami nadzoru instalacji 
jądrowych i ich organizacjami 
zapewniającymi wsparcie techniczne, a w
stosownych przypadkach z operatorami 
obiektów jądrowych. Te działania należy 
wesprzeć poprzez wykorzystanie dalszych 
synergii z bezpośrednimi i pośrednimi 
działaniami programu ramowego Euratom 
w zakresie badań jądrowych i szkoleń.

Or. en

Poprawka 60
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 1. Kryteria ogólne – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Współpraca może objąć wszystkie 
państwa trzecie (państwa niebędące 
członkami UE) na świecie.

– Współpraca powinna objąć wszystkie 
państwa trzecie (państwa niebędące 
członkami UE) zgodnie z celami 
określonymi w art. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowy zasięg geograficzny tego mechanizmu powinien odpowiadać konkretnym 
obszarom bezpieczeństwa jądrowego określonym w art. 1.

Poprawka 61
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 1. Kryteria ogólne – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Kraje o wysokich dochodach uwzględnia 
się jedynie w celu umożliwienia podjęcia 
wyjątkowych działań, na przykład po 
wystąpieniu dużej awarii jądrowej, o ile to 
konieczne i właściwe.

– Kraje o wysokich dochodach uwzględnia 
się jedynie w celu umożliwienia podjęcia 
wyjątkowych działań, na przykład po 
wystąpieniu dużej awarii jądrowej, o ile to 
konieczne i właściwe. Dla celów 
niniejszego rozporządzenia „kraje o 
wysokich dochodach” oznaczają państwa 
i terytoria wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 z 
dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
instrument finansowania współpracy z 
państwami i terytoriami 
uprzemysłowionymi oraz innymi 
państwami i terytoriami o wysokim 
dochodzie oraz z krajami rozwijającymi 
się objętymi rozporządzeniem (WE) nr 
1905/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie działań nieobjętych 
oficjalną pomocą rozwojową.

Or. sl
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Poprawka 62
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 1. Kryteria ogólne – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Państwa trzecie chcące współpracować z 
Unią Europejską powinny w pełni 
przestrzegać zasad nierozprzestrzeniania. 
Powinny także być stronami odpowiednich 
konwencji w ramach MAEA dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych lub 
podjąć kroki dowodzące zdecydowanego 
dążenia do przystąpienia do nich. Podjęcie 
współpracy z Unią Europejską można
uzależnić od tego, czy dane państwo 
przystąpi do właściwych konwencji lub 
poczyni kroki w celu przystąpienia do 
nich. W nagłych przypadkach powinna 
istnieć możliwość elastycznego stosowania 
tej zasady.

– Państwa trzecie chcące współpracować z 
Unią Europejską powinny w pełni 
przestrzegać zasad nierozprzestrzeniania. 
Powinny także być stronami odpowiednich 
konwencji w ramach MAEA dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych i 
bezpiecznie gospodarować odpadami 
promieniotwórczymi. Podjęcie współpracy 
z Unią Europejską należy uzależnić od 
tego, czy dane państwo przystąpi do 
właściwych konwencji i je wdroży. W 
nagłych przypadkach powinna istnieć 
możliwość elastycznego stosowania tej 
zasady.

Or. lt

Poprawka 63
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 1. Kryteria ogólne – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego i zabezpieczeń jądrowych 
ustanowiona na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie ma na celu promowania 
energii jądrowej.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego i zabezpieczeń jądrowych 
ustanowiona na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie ma na celu promowania 
energii jądrowej czy wydłużania okresu 
eksploatacji działających elektrowni 
jądrowych.
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Or. en

Poprawka 64
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 2. Państwa dysponujące możliwością produkcji energii jądrowej 
– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw, które otrzymały już 
finansowanie Wspólnoty, dalsza 
współpraca powinna zależeć od oceny 
działań finansowanych z budżetu 
Wspólnoty i od uzasadnienia nowych 
potrzeb. Ocena ta powinna umożliwić 
precyzyjniejsze określenie rodzaju 
współpracy i wielkości środków, jakie 
mają zostać w przyszłości przyznane tym 
państwom.

W przypadku państw przystępujących do 
UE oraz państw objętych europejską 
polityką sąsiedztwa, które otrzymały już 
finansowanie Wspólnoty, dalsza 
współpraca, której celem nie jest rozwój 
nowych możliwości produkcji energii 
jądrowej czy wydłużanie okresu 
eksploatacji działających elektrowni 
jądrowych, powinna zależeć od oceny 
działań finansowanych z budżetu 
Wspólnoty i od uzasadnienia nowych 
potrzeb. Ocena ta powinna umożliwić 
precyzyjniejsze określenie rodzaju 
współpracy i wielkości środków, jakie 
mają zostać w przyszłości przyznane tym 
państwom.

Or. en

Poprawka 65
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 2. Państwa dysponujące możliwością produkcji energii jądrowej 
– ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Priorytetem programów współpracy w 
przypadku wszystkich państw trzecich 
dysponujących możliwością produkcji 
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energii jądrowej powinna być likwidacja 
istniejących instalacji, stabilizowanie 
terenów byłych elektrowni jądrowych i/lub 
usuwanie z nich zanieczyszczeń, ochrona 
przed promieniowaniem oraz 
bezpieczeństwo żywności, w szczególności 
po wystąpieniu dużej awarii jądrowej oraz 
usuwanie zanieczyszczeń z wyrobisk 
górniczych związanych z wydobyciem 
uranu, a także wydobywanie zatopionych 
w morzu obiektów i materiałów 
promieniotwórczych, stanowiących 
zagrożenie dla ludzi, oraz gospodarowanie 
nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Celem programu nie jest zachęcanie państw do wdrażania technologii jądrowej. Poprawka 
precyzuje tę kwestię, zaznaczając, że większa część funduszy tego programu będzie kierowana 
na likwidację i remediację, w szczególności terenu elektrowni w Fukushimie 

Poprawka 66
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 2. Państwa dysponujące możliwością produkcji energii jądrowej 
– ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pilny charakter interwencji w danym 
państwie ze względu na bezpieczeństwo 
jądrowe oraz ochronę materiałów i 
instalacji jądrowych; oraz

a) pilny charakter interwencji w danym 
państwie ze względu na bezpieczeństwo 
jądrowe oraz ochronę materiałów i 
instalacji jądrowych.

Or. en

Poprawka 67
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 2. Państwa dysponujące możliwością produkcji energii jądrowej 
– ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) znaczenie – w niektórych państwach, w 
których planowany jest ambitny program 
rozwoju możliwości produkcji energii 
jądrowej – podjęcia działania w 
odpowiednim momencie, tak aby zapewnić 
dbałość o kulturę bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych wraz z postępem tego 
procesu, zwłaszcza w odniesieniu do 
ustanowienia lub wzmocnienia organów 
regulacyjnych i organizacji 
zapewniających wsparcie techniczne oraz 
do opracowania i wdrożenia strategii i 
ram odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 68
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 3. Państwa niedysponujące możliwością produkcji energii 
jądrowej – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw, które posiadają na 
swoim terytorium reaktory badawcze, lecz 
nie chcą rozwijać możliwości produkcji 
energii jądrowej, współpraca będzie 
uzależniona od pilnego charakteru w 
świetle sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz ochrony materiałów i 
instalacji jądrowych.

W przypadku państw, które nie dysponują 
możliwością produkcji energii jądrowej w 
dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, programy współpracy 
powinny być ograniczone do ochrony 
przed promieniowaniem, w szczególności 
po wystąpieniu dużej awarii jądrowej, do 
usuwania zanieczyszczeń z wyrobisk 
górniczych związanych z wydobyciem 
uranu, a także do wydobywania 
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zatopionych w morzu obiektów i 
materiałów promieniotwórczych, 
stanowiących zagrożenie dla ludzi, oraz 
gospodarowania nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń jądrowych ustanowiona 
na mocy niniejszego rozporządzenia nie ma na celu promowania energii jądrowej. Pośrednie 
zachęcanie państw do rozwoju technologii jądrowej poprzez nadawanie ich programom 
jądrowym pozoru wiarygodności w postaci wsparcia UE wykracza zatem poza zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 69
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 3. Państwa niedysponujące możliwością produkcji energii 
jądrowej – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw, które – niezależnie 
od tego, czy posiadają na swoim 
terytorium reaktory badawcze – chcą 
rozwinąć możliwość produkcji energii 
jądrowej i których dotyczy kwestia 
odpowiedniego momentu udzielenia 
pomocy, po to, aby zapewnić dbałość o 
kulturę bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony materiałów i instalacji jądrowych 
w miarę realizacji programu rozwoju 
energii jądrowej, w szczególności w 
zakresie wzmocnienia organów 
regulacyjnych i organizacji 
zapewniających wsparcie techniczne, 
współpraca będzie zależała od 
wiarygodności programu rozwoju energii 
jądrowej, istnienia decyzji rządu oraz 
sporządzenia wstępnego harmonogramu 
działań10.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń jądrowych ustanowiona 
na mocy niniejszego rozporządzenia nie ma na celu promowania energii jądrowej. Pośrednie 
zachęcanie państw do rozwoju technologii jądrowej poprzez nadawanie ich programom 
jądrowym pozoru wiarygodności w postaci wsparcia UE wykracza zatem poza zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 70
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Kryteria – 3. Państwa niedysponujące możliwością produkcji energii
jądrowej – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw należących do 
tej kategorii celem współpracy powinny 
być przede wszystkim rozwój niezbędnej 
infrastruktury regulacyjnej, kompetencji 
technicznych organów nadzoru instalacji 
jądrowych oraz właściwych organizacji 
zapewniających wsparcie techniczne. 
Należy również wziąć pod uwagę, a w 
razie konieczności wesprzeć opracowanie 
strategii i ram odpowiedzialnego i 
bezpiecznego gospodarowania wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, także w państwach, 
które nie chcą rozwijać możliwości 
produkcji energii jądrowej lub tego nie 
planują.

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustępy 1 i 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu stworzenia warunków 
bezpieczeństwa koniecznych do 
wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia 
ludzkiego oraz dla zapewnienia, by 
materiały jądrowe nie były przejmowane 
do innych celów niż planowane,
współpracę kieruje się przede wszystkim 
do organów nadzoru instalacji jądrowych (i 
organizacji zapewniających im wsparcie 
techniczne). Celem jest zadbanie o ich 
kompetencje techniczne i niezależność 
oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie udzielania licencji, 
w tym przeglądu i działań następujących 
po skutecznych i kompleksowych ocenach 
ryzyka i bezpieczeństwa („testach 
warunków skrajnych”).

W ramach niniejszego instrumentu
współpracę kieruje się przede wszystkim 
do organów nadzoru instalacji jądrowych (i 
organizacji zapewniających im wsparcie 
techniczne) celem zadbania o ich 
kompetencje techniczne i niezależność 
oraz wzmocnienia ram regulacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie:

Do innych priorytetów programów 
współpracy, które będą opracowywane z 
tytułu niniejszego rozporządzenia należą:

– udzielania licencji;
– opracowywanie i wdrażanie 
odpowiedzialnych strategii i ram 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

– opracowywanie i wdrażanie 
odpowiedzialnych strategii i ram 
odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

– likwidacja istniejących instalacji, 
rekultywacja terenów byłych elektrowni 
jądrowych oraz wyrobisk górniczych 
związanych z wydobyciem uranu, a także 
wydobywanie zatopionych w morzu 
obiektów i materiałów 
promieniotwórczych, stanowiących 
zagrożenie dla ludzi, oraz gospodarowanie 
nimi.

– likwidacja istniejących instalacji, 
rekultywacja terenów byłych elektrowni 
jądrowych oraz wyrobisk górniczych 
związanych z wydobyciem uranu, a także 
wydobywanie zatopionych w morzu 
obiektów i materiałów 
promieniotwórczych, stanowiących 
zagrożenie dla ludzi, oraz gospodarowanie 
nimi.

– zagwarantowania niestosowania 
materiałów jądrowych do celów innych 
niż planowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Jak stwierdzono również w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (z dnia 
23 maja 2012 r.): „We wniosku w sprawie INSC stwierdza się, że celem tego programu jest 
wyeliminowanie zagrożenia jądrowego. Trzeba jednak zauważyć, że z technicznego punktu 
widzenia, podobnie jak w przypadku eliminowania zagrożeń w jakichkolwiek złożonych 
procesach przemysłowych, nie można zagwarantować realizacji tego celu, a zwłaszcza 
zapobiec katastrofalnym wypadkom. [...] Warto wspomnieć, że przekonanie o 
wyeliminowaniu ryzyka w danym procesie nie sprzyja wysokiej kulturze bezpieczeństwa.”

Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 2 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozwijanie niezbędnych kwalifikacji w 
zakresie eksploatacji i likwidacji obiektów 
jądrowych, gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi i ochrony przed 
promieniowaniem;

Or. ro

Poprawka 73
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustępy 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególnych sytuacjach podejmowania 
działań w następstwie „testów warunków 
skrajnych” dopuszcza się współpracę z 
operatorami instalacji jądrowych w 
państwach trzecich. Taka współpraca z 
operatorami instalacji jądrowych nie 
będzie obejmować dostaw sprzętu.

Współpraca z właścicielami i/lub
operatorami instalacji jądrowych w 
państwach trzecich jest wyłączona z 
zakresu stosowania niniejszego 
instrumentu.

Or. en
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Uzasadnienie

Pieniądze podatnika europejskiego nie powinny być wykorzystywane do finansowania potrzeb 
właścicieli i operatorów obiektów jądrowych.


