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Poprawka 28
Zigmantas Balčytis

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 203,

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 203 oraz 
protokół nr 4,

Or. en

Poprawka 29
Alejo Vidal-Quadras

Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając protokół nr 4 Aktu 
dotyczącego warunków przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 
Słowenii i Republiki Słowackiej oraz 
dostosowań w Traktatach stanowiących 
podstawę Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 30
Zigmantas Balčytis

Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uznając, że przedwczesne wygaszenie 
i następnie likwidacja elektrowni Ignalina 
z dwoma blokami reaktorów typu RBMK 
o mocy 1500 MW pozostawionymi przez 
Związek Radziecki nie mają precedensu i 
stanowią dla Litwy wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe niewspółmierne do 
rozmiaru i potencjału gospodarczego tego 
kraju, w protokole nr 4 stwierdza się, że 
pomoc Unii w ramach programu Ignalina 
będzie nieprzerwanie kontynuowana i 
zostanie przedłużona na okres po 2006 r. 
na czas kolejnych perspektyw 
finansowych. Ten przedłużony program 
oparty będzie na tych samych elementach 
i zasadach, co programy 2004–2006 i 
2007–2013.

Or. en

Poprawka 31
Zigmantas Balčytis

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
rozbiórkowych, dotyczących oczyszczania, 
demontażowych oraz związanych z 
gospodarką wypalonym paliwem 
jądrowym oraz odpadami 
promieniotwórczymi, a także aby 
nieprzerwanie realizować proces 
zmierzający do końcowego stadium 
likwidacji, zgodnie z odpowiednimi 
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znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

planami likwidacji, konieczne są dalsze 
prace, przy zapewnieniu stosowania 
najwyższych norm bezpieczeństwa. Z 
dostępnych oszacowań wynika, że 
ukończenie prac likwidacyjnych będzie 
wymagało znacznych dodatkowych 
środków finansowych.

Or. en

Poprawka 32
Algirdas Saudargas

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, rozbiórkowych oraz 
dotyczących oczyszczania, a także 
nieprzerwanie realizować proces 
zmierzający do końcowego stadium 
likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

Or. en

Poprawka 33
Rolandas Paksas

Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, rozbiórkowych oraz 
dotyczących oczyszczania, a także 
nieprzerwanie realizować proces 
zmierzający do końcowego stadium 
likwidacji, konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

Or. en

Poprawka 34
Ivailo Kalfin

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły 
elektrownie jądrowe i poczyniły znaczne 
postępy w kierunku ich likwidacji. Aby 
osiągnąć dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 

(4) Zgodnie ze zobowiązaniami 
zapisanymi w traktacie akcesyjnym oraz 
przy wsparciu ze strony Wspólnoty, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja zamknęły bloki
jądrowe i poczyniły znaczne postępy w 
kierunku ich likwidacji. Aby osiągnąć 
dalsze postępy w zakresie prac 
demontażowych, aż do osiągnięcia 
nieodwracalnego stanu w ramach 
bezpiecznego procesu likwidacji, 
konieczne są dalsze prace, przy 
zapewnieniu stosowania najwyższych 
norm bezpieczeństwa. Z dostępnych 
oszacowań wynika, że ukończenie prac 
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likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

likwidacyjnych będzie wymagało 
znacznych dodatkowych środków 
finansowych.

Or. en

Poprawka 35
Andrey Kovatchev

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Uznając, że przedwczesne wygaszenie 
i następnie likwidacja dwóch bloków 
reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina o 
mocy 1500 MW, czterech bloków 
reaktorów elektrowni jądrowej Kozłoduj o 
ogólnej mocy 1760 MW oraz dwóch 
bloków reaktorów elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 o mocy 880 MW stanowiły 
dla obywateli trzech państw poważne 
długoterminowe obciążenie mające skutki 
dla sektora energetycznego i finansowego, 
a także dla gospodarki, środowiska i 
społeczeństwa. Zamknięcie elektrowni 
stanowi dla Litwy wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe, niewspółmierne do 
rozmiaru i potencjału gospodarczego tego 
kraju.

Or. en

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Uznając, że przedwczesne wygaszenie 
i następnie likwidacja elektrowni Ignalina 
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z dwoma blokami reaktorów typu RBMK 
o mocy 1500 MW pozostawionymi przez 
Związek Radziecki nie mają precedensu i 
stanowią dla Litwy wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe niewspółmierne do 
rozmiaru i potencjału gospodarczego tego 
kraju, w protokole nr 4 stwierdza się, że 
pomoc Unii w ramach programu Ignalina 
będzie nieprzerwanie kontynuowana i 
zostanie przedłużona na okres po 2006 r. 
na czas kolejnych perspektyw 
finansowych. Ten przedłużony program 
oparty będzie na tych samych elementach 
i zasadach, co programy 2004–2006 i 
2007–2013.

Or. en

Poprawka 37
Algirdas Saudargas

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Uznając, że przedwczesne wygaszenie 
i następnie likwidacja elektrowni jądrowej 
Ignalina mają charakter długoterminowy 
i stanowią dla Litwy wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe niewspółmierne do 
rozmiaru i potencjału gospodarczego tego 
kraju, w protokole nr 4 Aktu przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, 
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i 
Słowacji stwierdza się, że pomoc Unii w 
ramach programu Ignalina będzie 
nieprzerwanie kontynuowana i zostanie 
przedłużona na okres po 2006 r. na czas 
kolejnych perspektyw finansowych. Ten 
przedłużony program oparty będzie na 
tych samych elementach i zasadach, co 
programy 2004–2006 i 2007–2013.

Or. en
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Poprawka 38
Andrey Kovatchev

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji, nie naruszając przy tym zasady 
mówiącej, że ostateczna odpowiedzialność 
za likwidację spoczywa na 
zainteresowanych państwach 
członkowskich. Od okresu 
przedakcesyjnego, Bułgaria, Litwa i 
Słowacja otrzymały znaczną pomoc 
finansową od Unii, zwłaszcza za 
pośrednictwem programów Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice, wprowadzonych na 
lata 2007–2013. Pomoc finansowa Unii w 
ramach tych programów zakończy się w 
2013 r.

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji. Od okresu przedakcesyjnego, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja otrzymały 
znaczną pomoc finansową od Unii, 
zwłaszcza za pośrednictwem programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
wprowadzonych na lata 2007–2013. 
Pomoc finansowa Unii ustanowiona na 
okres 2007–2013 w ramach tych 
programów zakończy się w 2013 r.

Or. en

Poprawka 39
Algirdas Saudargas

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji, nie naruszając przy tym zasady 
mówiącej, że ostateczna odpowiedzialność 
za likwidację spoczywa na 
zainteresowanych państwach 

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji. Od okresu przedakcesyjnego, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja otrzymały 
znaczną pomoc finansową od Unii, 
zwłaszcza za pośrednictwem programów 
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członkowskich. Od okresu 
przedakcesyjnego, Bułgaria, Litwa i 
Słowacja otrzymały znaczną pomoc 
finansową od Unii, zwłaszcza za 
pośrednictwem programów Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice, wprowadzonych na 
lata 2007–2013. Pomoc finansowa Unii w 
ramach tych programów zakończy się w 
2013 r.

Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
wprowadzonych na lata 2007–2013. 
Pomoc finansowa Unii w ramach tych 
programów zakończy się w 2013 r.

Or. en

Poprawka 40
Zigmantas Balčytis

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji, nie naruszając przy tym zasady 
mówiącej, że ostateczna odpowiedzialność 
za likwidację spoczywa na 
zainteresowanych państwach 
członkowskich. Od okresu 
przedakcesyjnego, Bułgaria, Litwa i 
Słowacja otrzymały znaczną pomoc 
finansową od Unii, zwłaszcza za 
pośrednictwem programów Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice, wprowadzonych na 
lata 2007–2013. Pomoc finansowa Unii w 
ramach tych programów zakończy się w 
2013 r.

(5) Unia zobowiązała się do udzielenia 
pomocy Bułgarii, Litwie i Słowacji, aby 
mogły udźwignąć wyjątkowo duże 
obciążenie finansowe związane z procesem 
likwidacji. Od okresu przedakcesyjnego, 
Bułgaria, Litwa i Słowacja otrzymały 
znaczną pomoc finansową od Unii, 
zwłaszcza za pośrednictwem programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
wprowadzonych na lata 2007–2013. 
Pomoc finansowa Unii w ramach tych 
programów zakończy się w 2013 r.

Or. en

Poprawka 41
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zwraca uwagę na konkluzje 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego1, zgodnie z którymi 
główny proces likwidacji w Bułgarii, na 
Litwie i Słowacji nie został jeszcze 
rozpoczęty, a jego zakończenie może być 
utrudnione przez znaczące deficyty 
finansowania (wynoszące ok. 2,5 miliarda 
euro), w dużych projektach 
infrastrukturalnych stwierdzono 
opóźnienia i przekroczenia kosztów, 
szacunki kosztów nie są kompletne, gdyż 
brakuje podstawowych informacji na 
temat odpadów promieniotwórczych i/lub 
obiektów i technologii wymaganych do ich 
obróbki, a nadzór Komisji skupia się 
raczej na wykorzystaniu środków 
finansowych i realizacji projektów niż na 
zakresie osiągniętych postępów w 
realizacji ogólnych celów programów.
__________________
1 Sprawozdanie specjalne ETO nr 16/2011 
w sprawie pomocy finansowej Unii 
Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów 
jądrowych w Bułgarii, na Litwie i 
Słowacji.

Or. en

Poprawka 42
Ivailo Kalfin

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przypadku programów 
ustanowionych na lata 2007–2013 nadzór 
Komisji skupia się raczej na 
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wykorzystaniu środków finansowych i 
realizacji projektów niż na zakresie 
osiągniętych postępów w realizacji 
ogólnych celów programów.

Or. en

Poprawka 43
Zigmantas Balčytis

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przypadku programów 
ustanowionych na lata 2007–2013 nadzór 
Komisji skupia się raczej na 
wykorzystaniu środków finansowych i 
realizacji projektów niż na zakresie 
osiągniętych postępów w realizacji 
ogólnych celów programów.

Or. en

Poprawka 44
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Z ubolewaniem odnotowuje 
stwierdzenie Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, zgodnie z którym mimo 
finansowania szerokiego wachlarza 
działań na rzecz łagodzenia skutków 
przedwczesnego wygaszenia reaktorów 
jądrowych nieznany jest zakres 
osiągniętego złagodzenia skutków; zwraca 
uwagę na wysoki udział funduszy UE 
wykorzystanych do tej pory w 
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przedsięwzięciach energetycznych, a nie 
głównie w celu zapewniania pomocy 
finansowej przeznaczonej na likwidację 
elektrowni jądrowych; jako że fundusze 
nie zawsze przeznaczano na ich pierwotne 
cele, niniejsze rozporządzenie powinno 
jedynie wspierać programy dotyczące 
likwidacji i demontażu elektrowni 
jądrowych w Bułgarii, na Litwie i 
Słowacji.

Or. en

Poprawka 45
Ivailo Kalfin

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020” wydzielono kwotę 700 mln 
EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln 
EUR w cenach bieżących, jest 
przewidziane na nowy program dalszego 
wsparcia likwidacji bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Bohunice V1 i bloków 1–2 
elektrowni jądrowej Ignalina w okresie od 
2014 do 2017 r. oraz bloków 1–4 
elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 
2014 do 2020 r. Finansowanie wypłacane 
w ramach tego nowego programu 
powinno stopniowo maleć.

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, koperta finansowa na realizację 
programu na lata 2014–2020 powinna 
obejmować dostateczny udział finansowy 
Unii, odpowiadający znaczącym lukom w 
finansowaniu każdego z planów 
likwidacyjnych.

Or. en
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Poprawka 46
Andrey Kovatchev

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w 
ramach tego nowego programu powinno 
stopniowo maleć.

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1, bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1–4 
elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 
2014 do 2020 r.

Or. en

Poprawka 47
Marian-Jean Marinescu

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
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mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.

mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć. Likwidacja ma na celu 
prowadzenie realizacji zgodne z planem 
likwidacyjnym, koncentrując się na 
kluczowych projektach likwidacyjnych 
oraz w celu osiągnięcia stadium 
końcowego procesu.

Or. en

Poprawka 48
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
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Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.

Bohunice V1, bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1–4 
elektrowni jądrowej Kozłoduj w okresie od 
2014 do 2020 r. Finansowanie wypłacane 
w ramach tego nowego programu powinno 
stopniowo maleć.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie powodów zakończenia programów pomocy dla Słowacji 
i Litwy już w 2017 r.

Poprawka 49
Zigmantas Balčytis

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.

(6) Uznając zobowiązania Unii, a także po
otrzymaniu wniosku o dalsze finansowanie 
od Bułgarii, Litwy i Słowacji, we wniosku 
Komisji dotyczącym kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.
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Or. en

Poprawka 50
Algirdas Saudargas

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Po otrzymaniu wniosku o dalsze 
finansowanie od Bułgarii, Litwy i 
Słowacji, we wniosku Komisji dotyczącym 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.

(6) Uznając zobowiązania Unii, a także po
otrzymaniu wniosku o dalsze finansowanie 
od Bułgarii, Litwy i Słowacji, we wniosku 
Komisji dotyczącym kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020: Budżet z perspektywy 
„Europy 2020”5 wydzielono kwotę 700 
mln EUR z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej na cele bezpieczeństwa 
jądrowego i likwidacji obiektów 
jądrowych. Z tej kwoty 500 mln EUR w 
cenach z 2011 r., czyli około 553 mln EUR 
w cenach bieżących, jest przewidziane na 
nowy program dalszego wsparcia 
likwidacji bloków 1–2 elektrowni jądrowej 
Bohunice V1 i bloków 1–2 elektrowni 
jądrowej Ignalina w okresie od 2014 do 
2017 r. oraz bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj w okresie od 2014 do 
2020 r. Finansowanie wypłacane w ramach 
tego nowego programu powinno stopniowo 
maleć.

Or. en

Poprawka 51
Alejo Vidal-Quadras

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W przypadku Litwy w protokole nr 4 
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stwierdza się, że pomoc Unii w ramach 
programu Ignalina będzie nieprzerwanie 
kontynuowana i przedłużona na okres po 
2006 r., a także że „w okresie objętym 
kolejną perspektywą finansową całkowity 
średni poziom środków dla przedłużonego 
programu Ignalina będzie właściwy”.
Jednak w przypadku Bułgarii w art. 30 
Aktu przystąpienia z 2005 r. mówi się 
wyłącznie o latach 2007–2009, zaś w 
przypadku Słowacji w traktacie o 
przystąpieniu z 2003 r. – wyłącznie o 
okresie 2004–2006. Dlatego też dla 
dodatkowego finansowania dla Bułgarii i 
Słowacji musi mieć zastosowanie art. 203 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, a protokół 
nr 4 służy jako podstawa prawna w 
przypadku Litwy.

Or. en

Poprawka 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kwota środków przydzielonych do 
programów, a także okres programowania 
i podział pomiędzy programy Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice mogą zostać poddane 
przeglądowi na podstawie wyników 
sprawozdania z oceny śródokresowej i z 
oceny końcowej, mając na uwadze, że nie 
może powstać zagrożenie dla 
zachowywania najwyższych standardów 
bezpieczeństwa oraz stałego procesu 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
planami likwidacyjnymi.

Or. en
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Poprawka 53
Andrey Kovatchev

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających realizację końcowego 
stadium likwidacji, zgodnie z 
odpowiednimi najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do 
procesu likwidacyjnego, gdyż takie 
działania przynoszą Unii wartość dodaną,
przy czym ostatecznie odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na 
przedmiotowych państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
pozostaje bez uszczerbku dla wyników 
jakichkolwiek przyszłych procedur 
dotyczących pomocy państw, które mogą 
zostać podjęte zgodnie z art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 54
Zigmantas Balčytis

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających realizację procesu 



PE496.524v01-00 20/82 AM\913763PL.doc

PL

nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji, dbając jednocześnie o 
zastosowanie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa, co przyniesie Unii 
największą wartość dodaną, przy czym 
ostatecznie odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na 
przedmiotowych państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
pozostaje bez uszczerbku dla wyników 
jakichkolwiek przyszłych procedur 
dotyczących pomocy państw, które mogą 
zostać podjęte zgodnie z art. 107 i 108 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 55
Algirdas Saudargas

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających realizację procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji, przy zapewnieniu stosowania 
najwyższych standardów bezpieczeństwa, 
co przyniesie Unii największą wartość 
dodaną, przy czym ostatecznie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich Niniejsze
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
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dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

art. 107 i 108 Traktatu.

Or. en

Poprawka 56
Alejo Vidal-Quadras

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających realizację procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji, przy zapewnieniu stosowania 
najwyższych standardów bezpieczeństwa, 
takich jak przynoszenie Unii największej 
wartości dodanej. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 57
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna jedynie 
umożliwić bezproblemową kontynuację 
likwidacji i koncentrować się na 
działaniach umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji i demontażu, co przyniesie Unii 
największą wartość dodaną, jednocześnie 
umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia demontażu przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji.

Or. en

Poprawka 58
Marian-Jean Marinescu

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 

(7) Pomoc objęta niniejszym 
rozporządzeniem powinna umożliwić 
bezproblemową kontynuację likwidacji i 
koncentrować się na działaniach 
umożliwiających osiągnięcie 
nieodwracalnego stadium procesu 
likwidacji, co przyniesie Unii największą 
wartość dodaną, jednocześnie 
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umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

umożliwiając przejście na finansowanie 
ukończenia likwidacji przez państwo 
członkowskie. Ostatecznie 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
jądrowe spoczywa na przedmiotowych 
państwach członkowskich, co oznacza 
również ostateczną odpowiedzialność za 
jego finansowanie, w tym również 
finansowanie likwidacji. Niewypełnienie 
tego zobowiązania powoduje powstanie 
zagrożenia dla obywateli Unii. Niniejsze 
rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku 
dla wyników jakichkolwiek przyszłych 
procedur dotyczących pomocy państw, 
które mogą zostać podjęte zgodnie z 
art. 107 i 108 Traktatu.

Or. en

Poprawka 59
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ze względu na niewielkie postępy 
poczynione w celu ostatecznego 
składowania napromieniowanych 
elementów paliwowych i odpadów 
promieniotwórczych oraz w celu położenia 
kresu powtórnemu przetwarzaniu 
napromieniowanych elementów 
paliwowych zagranicą, Unia dostrzega 
również konieczność przyspieszenia 
postępów w tym zakresie poprzez wsparcie 
finansowe.

Or. en

Poprawka 60
Andrey Kovatchev
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Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Koszty działań likwidacyjnych 
objętych niniejszym rozporządzeniem 
należy ustalić zgodnie z międzynarodowo 
uznanymi standardami szacowania 
kosztów likwidacji, takimi jak np. 
międzynarodowa struktura kalkulacji 
kosztów likwidacji opublikowana wspólnie 
przez Agencję Energii Jądrowej, 
Międzynarodową Agencję Energii 
Atomowej i Komisję Europejską.

Or. en

Poprawka 61
Vladko Todorov Panayotov

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Komisja zapewni skuteczną kontrolę 
nad przebiegiem procesu likwidacji w celu 
uzyskania przez Unię jak największej 
wartości dodanej ze środków 
przydzielonych w ramach niniejszego 
rozporządzenia, chociaż ostateczna 
odpowiedzialność za likwidację spoczywa 
na państwach członkowskich. Obejmuje 
ona skuteczny pomiar efektywności oraz 
ocenę działań naprawczych podczas 
realizacji programu.

(11) Komisja zapewni skuteczną kontrolę 
nad przebiegiem procesu likwidacji w celu 
uzyskania przez Unię jak największej 
wartości dodanej ze środków 
przydzielonych w ramach niniejszego 
rozporządzenia, chociaż ostateczna 
odpowiedzialność za likwidację spoczywa 
na państwach członkowskich. Obejmuje 
ona skuteczny pomiar efektywności oraz 
ocenę działań naprawczych podczas 
realizacji programu. Kontrola oparta 
będzie na jasnych jakościowych i 
ilościowych wskaźnikach skuteczności 
działania ustalonych wcześniej przez 
Komisję.

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiednie jakościowe i ilościowe wskaźniki skuteczności działania muszą być znane 
wcześniej i mieć takie samo zastosowanie dla trzech rzeczonych państw członkowskich.

Poprawka 62
Marian-Jean Marinescu

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Komisja zapewni skuteczną kontrolę 
nad przebiegiem procesu likwidacji w celu 
uzyskania przez Unię jak największej 
wartości dodanej ze środków 
przydzielonych w ramach niniejszego 
rozporządzenia, chociaż ostateczna 
odpowiedzialność za likwidację spoczywa 
na państwach członkowskich. Obejmuje 
ona skuteczny pomiar efektywności oraz
ocenę działań naprawczych podczas 
realizacji programu.

(11) Komisja zapewni skuteczną kontrolę 
nad przebiegiem procesu likwidacji w celu 
uzyskania przez Unię jak największej 
wartości dodanej ze środków 
przydzielonych w ramach niniejszego 
rozporządzenia, chociaż ostateczna 
odpowiedzialność za likwidację spoczywa 
na państwach członkowskich. Obejmuje 
ona skuteczny pomiar efektywności na 
podstawie jasnych, ustalonych wcześniej 
celów zbadanych zgodnie z wykonalnymi 
wskaźnikami skuteczności działania oraz 
ocenę działań naprawczych podczas 
realizacji programu.

Or. en

Poprawka 63
Marian-Jean Marinescu

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy chronić interes finansowy Unii 
poprzez podejmowanie proporcjonalnych 
środków w całym cyklu wydatkowania; z 
uwzględnieniem zapobiegania 
nieprawidłowościom, ich wykrywania i 
badania, dochodzenia utraconych środków 

(12) Należy chronić interes finansowy Unii 
poprzez podejmowanie proporcjonalnych 
środków w całym cyklu wydatkowania; z 
uwzględnieniem zapobiegania 
nieprawidłowościom, ich wykrywania i 
badania, dochodzenia utraconych środków 
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– nienależnie wypłaconych lub 
nieprawidłowo wykorzystanych, oraz w 
stosownych przypadkach wymierzania kar.

– nienależnie wypłaconych lub 
nieprawidłowo wykorzystanych, oraz w 
stosownych przypadkach wymierzania kar. 
Stosowany mechanizm powinien być 
podobny do mechanizmu 
wykorzystywanego do zarządzania 
dzielonego w ramach polityki spójności.

Or. en

Poprawka 64
Zigmantas Balčytis

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Finansowanie w ramach programu 
Ignalina może w przypadku niektórych 
działań wynosić do 100% całkowitych 
wydatków. Należy podjąć wszelkie wysiłki 
w celu kontynuowania praktyki 
współfinansowania ustanowionej w 
ramach wsparcia przedakcesyjnego i 
wsparcia udzielonego w okresie 2007–
2013 na działania likwidacyjne 
podejmowane przez Litwę, a także w celu 
angażowania, w stosownych przypadkach, 
innych źródeł współfinansowania.

Or. en

Poprawka 65
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wieloletni program pomocy na rzecz 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wieloletni program pomocy na rzecz 
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likwidacji obiektów jądrowych na lata 
2014–2020 („Program”), określający 
zasady udzielania przez Unię pomocy 
finansowej na działania związane z 
likwidacją elektrowni jądrowych Kozłoduj 
(bloki 1–4, program Kozłoduj), Ignalina 
(bloki 1 i 2, program Ignalina) oraz 
Bohunice V1 (bloki 1 i 2, program 
Bohunice).

likwidacji obiektów jądrowych na lata 
2014–2020 („Program”), określający 
zasady udzielania przez Unię pomocy 
finansowej na działania związane z 
nieodwracalną likwidacją wyłącznie
elektrowni jądrowych Kozłoduj (bloki 1–4, 
program Kozłoduj), Ignalina (bloki 1 i 2, 
program Ignalina) oraz Bohunice V1 (bloki 
1 i 2, program Bohunice).

Or. en

Poprawka 66
Zigmantas Balčytis

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wieloletni program pomocy na rzecz 
likwidacji obiektów jądrowych na lata 
2014–2020 („Program”), określający 
zasady udzielania przez Unię pomocy 
finansowej na działania związane z 
likwidacją elektrowni jądrowych Kozłoduj 
(bloki 1–4, program Kozłoduj), Ignalina 
(bloki 1 i 2, program Ignalina) oraz 
Bohunice V1 (bloki 1 i 2, program 
Bohunice).

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
wieloletni program pomocy na rzecz 
likwidacji obiektów jądrowych na lata 
2014–2020 („Program”), określający 
zasady dodatkowego udzielania przez Unię 
pomocy finansowej na działania związane 
z likwidacją elektrowni jądrowych 
Kozłoduj (bloki 1–4, program Kozłoduj), 
Ignalina (bloki 1 i 2, program Ignalina) 
oraz Bohunice V1 (bloki 1 i 2, program 
Bohunice).

Or. en

Poprawka 67
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
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Definicja
Likwidacja obejmuje działania 
przygotowawcze przed ostatecznym 
wygaszeniem (takie jak opracowanie 
planu likwidacyjnego, przygotowanie 
dokumentacji potrzebnej do uzyskania 
pozwolenia oraz projekty infrastruktury w 
zakresie odpadów) oraz wszystkie 
działania po wygaszeniu reaktorów, tzn. 
usunięcie i ostateczna utylizacja 
elementów paliwowych, oczyszczanie, 
demontaż i/lub rozbiórka instalacji 
jądrowych, utylizacja pozostałych 
odpadów promieniotwórczych oraz 
rehabilitacja środowiska naturalnego na 
skażonym terenie. Proces likwidacyjny 
dobiega końca w momencie, gdy 
instalacja zwolniona jest z kontroli 
regulacyjnej i ograniczeń 
radiologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdawać sobie sprawę z tego, o czym mowa. Definicja „likwidacji” zaczerpnięta 
została ze sprawozdania specjalnego ETO nr 16/2011 w sprawie pomocy finansowej Unii 
Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji:
osiągnięcia i przyszłe wyzwania.

Poprawka 68
Gaston Franco

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji i 
dyrektywą Rady 96/29/Euratom z dnia 13 
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bezpieczeństwa. maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe 
normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, przy zachowaniu 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 69
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji i demontażu bloków 1–
4 elektrowni jądrowej Kozłoduj, bloków 1 
i 2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz 
bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa, zgodnego z najnowszym 
stanem wiedzy, mając na uwadze ochronę 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa, a także ochronę 
środowiska naturalnego.

Or. en

Poprawka 70
Algirdas Saudargas

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 1. Ogólnym celem programu jest pomoc w 
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przedmiotowym państwom członkowskim
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

nieprzerwanej realizacji procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie 
z ich planami likwidacji, przy zachowaniu 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 71
Rolandas Paksas

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc w 
nieprzerwanej realizacji procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji, realizacji szybkiego procesu 
zakończonego likwidacją bloków 1–4 
elektrowni jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 
2 elektrowni jądrowej Ignalina oraz 
bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice 
V1, zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 72
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim

1. Ogólnym celem programu jest pomoc w 
nieprzerwanej realizacji procesu 
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w osiągnięciu nieodwracalnego stadium
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie 
z ich planami likwidacji, przy zachowaniu 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 73
Ivailo Kalfin

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium 
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 
ustanawiającą podstawowe normy 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego1 oraz dyrektywą Rady 
2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca
2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych2.
1 Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.
2 Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18.

Or. en
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Poprawka 74
Andrey Kovatchev

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w nieprzerwanej realizacji procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie 
z ich planami likwidacji, przy utrzymaniu
najwyższego stopnia bezpieczeństwa 
podczas całego procesu likwidacyjnego.

Or. en

Poprawka 75
Alejo Vidal-Quadras

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w osiągnięciu nieodwracalnego stadium
procesu likwidacji bloków 1–4 elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Ignalina oraz bloków 
1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1, 
zgodnie z ich planami likwidacji, przy 
zachowaniu najwyższego stopnia 
bezpieczeństwa.

1. Ogólnym celem programu jest pomoc 
przedmiotowym państwom członkowskim 
w nieprzerwanej realizacji procesu 
zmierzającego do końcowego stadium 
likwidacji bloków 1–4 elektrowni jądrowej 
Kozłoduj, bloków 1 i 2 elektrowni 
jądrowej Ignalina oraz bloków 1 i 2 
elektrowni jądrowej Bohunice V1, zgodnie 
z ich planami likwidacji, przy zachowaniu 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa, 
zgodnie z prawem Unii dotyczącym 
bezpieczeństwa jądrowego.

Or. en



AM\913763PL.doc 33/82 PE496.524v01-00

PL

Poprawka 76
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele szczegółowe dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice w okresie 
finansowania:

2. Główne cele szczegółowe dla 
programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
w okresie finansowania:

Or. en

Poprawka 77
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpieczne zagospodarowanie 
odpadów z likwidacji zgodnie ze 
szczegółowym planem zagospodarowania 
odpadów, rozliczane na podstawie ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) bezpieczne zagospodarowanie na 
szczeblu krajowym odpadów z likwidacji, 
w tym napromieniowanych elementów 
paliwowych i wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych zgodnie ze 
szczegółowym krajowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie ilości i rodzaju 
unieszkodliwionych odpadów;

Or. en

Poprawka 78
Ivailo Kalfin

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpieczne zagospodarowanie 
odpadów z likwidacji zgodnie ze 
szczegółowym planem zagospodarowania 
odpadów, rozliczane na podstawie ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) zgodnie z dyrektywą Rady 
2011/70/Euratom z dnia 19 czerwca 
2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe 
w zakresie odpowiedzialnego i 
bezpiecznego gospodarowania wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi1 bezpieczne 
zagospodarowanie odpadów z likwidacji 
oraz o długim okresie składowania
zgodnie ze szczegółowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie ilości i rodzaju 
unieszkodliwionych odpadów;
1 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48.

Or. en

Poprawka 79
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zlecenie i utworzenie krajowego 
składowiska pozwalającego na bezpieczne 
zarządzanie długofalowym składowaniem 
i ostateczną utylizacją 
napromieniowanych elementów 
paliwowych oraz wszelkich innych 
odpadów promieniotwórczych powstałych 
podczas likwidacji i demontażu bloków 1 
do 4 Kozłoduj, przy czym będzie ono 
mierzone stosunkiem ilości i rodzaju 
składowanych i utylizowanych odpadów;

Or. en
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Poprawka 80
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) bezpieczne utrzymanie bloków 
reaktorów do czasu zakończenia usuwania 
paliwa, rozliczane na podstawie liczby 
odnotowanych incydentów;

(ii) bezpieczne utrzymanie bloków 
reaktorów, rozliczane na podstawie liczby 
odnotowanych incydentów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o bezpieczeństwo podczas całego procesu likwidacyjnego, a nie tylko w okresie 
usuwania paliwa.

Poprawka 81
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przeprowadzenie prac demontażowych 
w turbinowni i w pozostałych budynkach 
pomocniczych oraz bezpieczne 
zagospodarowanie odpadów z likwidacji 
zgodnie ze szczegółowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie typu i liczby zdemontowanych 
systemów pomocniczych oraz ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) przeprowadzenie prac demontażowych 
w turbinowni i w pozostałych budynkach 
pomocniczych oraz bezpieczne 
zagospodarowanie na szczeblu krajowym 
odpadów z likwidacji, w tym 
napromieniowanych elementów 
paliwowych i wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych, zgodnie ze 
szczegółowym krajowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie ilości i rodzaju 
unieszkodliwionych odpadów;

Or. en
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Poprawka 82
Ivailo Kalfin

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przeprowadzenie prac demontażowych 
w turbinowni i w pozostałych budynkach 
pomocniczych oraz bezpieczne 
zagospodarowanie odpadów z likwidacji 
zgodnie ze szczegółowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie typu i liczby zdemontowanych 
systemów pomocniczych oraz ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) zgodnie z dyrektywą Rady 
2011/70/Euratom, przeprowadzenie prac 
demontażowych w turbinowni i w 
pozostałych budynkach pomocniczych oraz 
bezpieczne zagospodarowanie odpadów z 
likwidacji oraz o długim okresie 
składowania zgodnie ze szczegółowym 
planem zagospodarowania odpadów, 
rozliczane na podstawie typu i liczby 
zdemontowanych systemów pomocniczych 
oraz ilości i rodzaju unieszkodliwionych 
odpadów;

Or. en

Poprawka 83
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zlecenie i utworzenie krajowego 
składowiska pozwalającego na bezpieczne 
zarządzanie długofalowym składowaniem 
i utylizacją napromieniowanych 
elementów paliwowych oraz wszelkich 
innych odpadów promieniotwórczych 
powstałych podczas likwidacji i 
demontażu bloków 1 i 2 Ignalina, przy 
czym będzie ono mierzone stosunkiem 
ilości i rodzaju składowanych i 
utylizowanych odpadów;

Or. en
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Poprawka 84
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego mające na celu 
uzyskanie zgodności z dorobkiem i 
działania dotyczące modernizacji 
konwencjonalnych zdolności 
produkcyjnych, zastępujących zdolność 
produkcyjną dwóch reaktorów elektrowni 
jądrowej Ignalina;

Or. en

Uzasadnienie

Działania te są wyraźnie przewidziane w protokole nr 4.

Poprawka 85
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (iii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) inne działania, które są wynikiem 
decyzji o zamknięciu i likwidacji tej 
elektrowni i które przyczyniają się do 
koniecznej restrukturyzacji, uzyskania 
zgodności w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego i modernizacji 
sektora produkcji, przesyłu i dystrybucji 
energii na Litwie, jak również do poprawy 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i 
poprawy wydajności energetycznej na 
Litwie;

Or. en
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Uzasadnienie

Działania te są wyraźnie przewidziane w protokole nr 4.

Poprawka 86
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – punkt (iii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) demontaż rdzeni reaktorów, 
budynków reaktorów i obwodów 
pierwotnych;

Or. en

Poprawka 87
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpieczne zagospodarowanie 
odpadów z likwidacji zgodnie ze 
szczegółowym planem zagospodarowania 
odpadów, rozliczane na podstawie ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) bezpieczne zagospodarowanie na 
szczeblu krajowym odpadów z likwidacji, 
w tym napromieniowanych elementów 
paliwowych i wysokoaktywnych odpadów 
promieniotwórczych zgodnie ze 
szczegółowym krajowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie ilości i rodzaju 
unieszkodliwionych odpadów;

Or. en

Poprawka 88
Ivailo Kalfin
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Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) bezpieczne zagospodarowanie 
odpadów z likwidacji zgodnie ze 
szczegółowym planem zagospodarowania 
odpadów, rozliczane na podstawie ilości i 
rodzaju unieszkodliwionych odpadów;

(iii) zgodnie z dyrektywą Rady 
2011/70/Euratom, bezpieczne 
zagospodarowanie odpadów z likwidacji 
oraz o długim okresie składowania 
zgodnie ze szczegółowym planem 
zagospodarowania odpadów, rozliczane na 
podstawie ilości i rodzaju 
unieszkodliwionych odpadów;

Or. en

Poprawka 89
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zlecenie i utworzenie krajowego 
składowiska pozwalającego na bezpieczne 
zarządzanie długofalowym składowaniem 
i utylizacją napromieniowanych 
elementów paliwowych oraz wszelkich 
innych odpadów promieniotwórczych 
powstałych podczas likwidacji i 
demontażu bloków 1 i 2 Bohunice VI, 
przy czym będzie ono mierzone 
stosunkiem ilości i rodzaju składowanych 
i utylizowanych odpadów;

Or. en

Poprawka 90
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) demontaż rdzeni reaktorów, 
budynków reaktorów i obwodów 
pierwotnych;

Or. en

Poprawka 91
Andrey Kovatchev

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie programy likwidacji, o 
których mowa w ust. 2, mogą obejmować 
również działania służące utrzymaniu 
koniecznego wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa podczas zamykania 
elektrowni jądrowych, w tym służące 
wsparciu dotyczącemu personelu 
elektrowni.

Or. en

Poprawka 92
Zigmantas Balčytis

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wymieniony w ust. 2 lit. b) program 
Ignalina może również obejmować 
działania służące utrzymaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa w blokach 
elektrowni jądrowej podlegających 
likwidacji, w tym służące wsparciu 
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dotyczącemu personelu elektrowni.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie zaczerpnięte zostało z art. 2.4 protokołu nr 4 i odzwierciedla istotne zobowiązanie 
UE do zapewniania wsparcia w zakresie personelu INPP podczas całego procesu likwidacji.

Poprawka 93
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Etapy kluczowe i docelowe terminy
zostały określone w akcie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2.

3. Etapy kluczowe, oczekiwane ogólne 
wyniki i docelowe terminy, a także 
wskaźniki skuteczności działania 
wspólnego wieloletniego programu 
zostaną ustalone do 31 grudnia 2013 r., 
zaś wspólny roczny program prac został
określony w akcie, o którym mowa w art. 6 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Główne cele, etapy kluczowe, terminy i wskaźniki skuteczności działania całego programu 
należy przedstawić wcześniej, co zapewni spójne i optymalne wyniki.

Poprawka 94
Ivailo Kalfin

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa na realizację programu 
na lata 2014–2020 wynosi 552 947 000 
EUR w cenach bieżących.

W związku ze stratami poniesionymi z 
uwagi na przedwczesne wygaszenie 
bloków, a także mając na uwadze 
zachowanie najwyższych standardów 
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bezpieczeństwa, koperta finansowa na 
realizację programu na lata 2014–2020 
obejmuje dostateczny udział finansowy 
Unii, odpowiadający znacznej luce w 
finansowaniu rzeczonych planów 
likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

W długiej perspektywie wdrożenie planów likwidacji w Bułgarii, na Litwie i Słowacji 
wymagało dodatkowych zasobów i współfinansowania, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną 
likwidację. Ogólny plan finansowania oraz wyliczenie pełnych kosztów należy więc 
pozostawić do określenia beneficjentom i instytucjom zarządzającym, przy czym powinny one 
być co roku uaktualniane.

Poprawka 95
Jaroslav Paška

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa na realizację programu 
na lata 2014–2020 wynosi 552 947 000
EUR w cenach bieżących.

Koperta finansowa na realizację programu 
na lata 2014–2020 wynosi 815 947 000
EUR w cenach bieżących.

Or. en

Poprawka 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa na realizację programu 
na lata 2014–2020 wynosi 552 947 000 
EUR w cenach bieżących.

Koperta finansowa na realizację programu 
na lata 2014–2020 wynosi [552 947 000]
EUR w cenach bieżących.

Or. en



AM\913763PL.doc 43/82 PE496.524v01-00

PL

Poprawka 97
Ivailo Kalfin

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota zostanie podzielona pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
w następujący sposób:

skreślony

a) 208 503 000 EUR na program Kozłoduj 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;
b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;
c) 114 815 000 EUR na program 
Bohunice w okresie od 2014 r. do 2017 r.

Or. en

Poprawka 98
Andrey Kovatchev

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 99
Zigmantas Balčytis

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 100
Algirdas Saudargas

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) [229 629 000] EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 102
Rolandas Paksas

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 103
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie powodów zakończenia programów pomocy dla Litwy już 
w 2017 r.

Poprawka 104
Alejo Vidal-Quadras

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.;

b) 229 629 000 EUR na program Ignalina 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 105
Jaroslav Paška
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Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 114 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.

c) 377 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before.
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Poprawka 106
Andrey Kovatchev

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 114 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.

c) 114 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2020 r.

Or. en

Poprawka 107
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 114 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.

c) [114 815 000] EUR na program 
Bohunice w okresie od 2014 r. do 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie powodów zakończenia programów pomocy dla Słowacji 
już w 2017 r.

Poprawka 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 114 815 000 EUR na program Bohunice 
w okresie od 2014 r. do 2017 r.

c) [114 815 000] EUR na program 
Bohunice w okresie od 2014 r. do 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice.
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Poprawka 109
Zigmantas Balčytis

Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 6, do końca 2017 r. w ramach 
oceny okresowej, o której mowa w art. 8. 
Na podstawie wyników tej oceny kwota
środków przydzielonych na program, a 
także okres programowania i podział 
pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice może zostać poddana 
przeglądowi, aby uwzględnić postępy w 
realizacji programów i dopilnować, aby 
programowanie i przydział środków były 
oparte na rzeczywistych potrzebach w 
zakresie płatności i zdolnościach 
absorpcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd wyników po roku od rozpoczęcia programu byłby przedwczesny (początek 
obowiązywania WRF przypada na 2014 r.). W protokole nr 4 stwierdzono, że programowanie 
środków przydzielonych na program Ignalina oparty jest na rzeczywistych potrzebach 
w zakresie płatności i zdolnościach absorpcyjnych.

Poprawka 110
Jaroslav Paška

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
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przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
mając na uwadze, że nie może powstać 
zagrożenie dla zachowywania najwyższych 
standardów bezpieczeństwa oraz stałego 
procesu likwidacji zgodnie z 
odpowiednimi planami likwidacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zdanie ma na celu zapobieżenie wszelkim niespodziewanym wpływom na 
bezpieczeństwo całości procesu likwidacyjnego.

Poprawka 111
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja, w porozumieniu z władzami
budżetowymi Unii, stosownie do sytuacji, 
zmienia kwotę środków przydzielonych na 
cele programu, a także okres 
programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

Or. en

Poprawka 112
Marian-Jean Marinescu
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Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
zgodnie z postanowieniami wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 113
Andrey Kovatchev

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2017 r. w 
ramach oceny śródokresowej, o której 
mowa w art. 8. Na podstawie wyników tej 
oceny Komisja może zmienić kwotę 
środków przydzielonych na cele programu, 
a także okres programowania i podział 
pomiędzy programy Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice.

Or. en
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Poprawka 114
Algirdas Saudargas

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2017 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

Or. en

Poprawka 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2015 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

2. Komisja dokona przeglądu realizacji 
programu oraz oceni postępy programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice względem 
etapów kluczowych i terminów, o których 
mowa w art. 2 ust. 3, do końca 2017 r. w 
ramach oceny okresowej, o której mowa w 
art. 8. Na podstawie wyników tej oceny 
Komisja może zmienić kwotę środków 
przydzielonych na cele programu, a także 
okres programowania i podział pomiędzy 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice.

Or. en



PE496.524v01-00 52/82 AM\913763PL.doc

PL

Poprawka 116
Ingeborg Gräßle

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe przydzielone na 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
mogą również służyć do pokrycia kosztów 
związanych z czynnościami 
przygotowawczymi, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny koniecznymi do 
zarządzania programem i osiągnięcia jego 
celów; w szczególności badań, spotkań 
ekspertów, działań informacyjnych i 
komunikacyjnych, w tym komunikacji 
instytucjonalnej dotyczącej priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej w zakresie, 
w jakim są one związane z ogólnymi 
celami niniejszego rozporządzenia, 
kosztów związanych z sieciami 
informatycznymi służącymi do 
przetwarzania i wymiany informacji, wraz 
z wszelkimi innymi kosztami związanymi 
z pomocą techniczną i administracyjną 
poniesionymi przez Komisję w ramach 
zarządzania programem.

Środki finansowe przydzielone na 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
mogą również służyć do pokrycia kosztów 
związanych z czynnościami 
przygotowawczymi, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny koniecznymi do 
zarządzania programem i osiągnięcia jego 
celów; w szczególności badań, spotkań 
ekspertów, działań informacyjnych i 
komunikacyjnych, w tym komunikacji 
instytucjonalnej dotyczącej priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej w zakresie, 
w jakim są one związane z ogólnymi 
celami niniejszego rozporządzenia, 
kosztów związanych z sieciami 
informatycznymi służącymi do 
przetwarzania i wymiany informacji, wraz 
z wszelkimi innymi kosztami związanymi 
z pomocą techniczną i administracyjną 
poniesionymi przez Komisję w ramach 
zarządzania programem.

Środki można przeznaczyć również na 
prace przygotowawcze do utworzenia 
składowiska odpadów.
Finansowaniu nie podlegają działania 
podejmowane na rzecz łagodzenia 
skutków zamknięcia i likwidacji obiektów.

Or. de

Poprawka 117
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe przydzielone na 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
mogą również służyć do pokrycia kosztów 
związanych z czynnościami 
przygotowawczymi, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny koniecznymi do 
zarządzania programem i osiągnięcia jego 
celów; w szczególności badań, spotkań 
ekspertów, działań informacyjnych i 
komunikacyjnych, w tym komunikacji 
instytucjonalnej dotyczącej priorytetów 
politycznych Unii Europejskiej w zakresie, 
w jakim są one związane z ogólnymi 
celami niniejszego rozporządzenia, 
kosztów związanych z sieciami 
informatycznymi służącymi do 
przetwarzania i wymiany informacji, wraz 
z wszelkimi innymi kosztami związanymi 
z pomocą techniczną i administracyjną 
poniesionymi przez Komisję w ramach 
zarządzania programem.

Środki finansowe przydzielone na 
programy Kozłoduj, Ignalina i Bohunice 
mogą również służyć do pokrycia kosztów 
związanych z czynnościami 
przygotowawczymi, monitorowania, 
kontroli, audytu i oceny koniecznymi do 
zarządzania programem i osiągnięcia jego 
celów; w szczególności badań, spotkań 
ekspertów, działań szkoleniowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, w tym 
komunikacji instytucjonalnej dotyczącej 
priorytetów politycznych Unii Europejskiej 
w zakresie, w jakim są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia, kosztów związanych z 
sieciami informatycznymi służącymi do 
przetwarzania i wymiany informacji, wraz 
z wszelkimi innymi kosztami związanymi 
z pomocą techniczną i administracyjną 
poniesionymi przez Komisję w ramach 
zarządzania programem.

Or. ro

Poprawka 118
Ivailo Kalfin

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na uwadze znaczące straty 
poniesione w wyniku przedwczesnego 
wygaszenia bloków, należy podjąć 
wszelkie wysiłki w celu kontynuowania 
praktyki współfinansowania ustanowionej 
w ramach wsparcia przedakcesyjnego i 
wsparcia udzielonego w okresie 2007–
2013 na rzecz działań likwidacyjnych 
podejmowanych przez wszystkie trzy 
państwa członkowskie oraz w razie 
potrzeby w celu uzyskania 
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współfinansowania z innych źródeł.

Or. en

Poprawka 119
Ingeborg Gräßle

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Konflikty wynikające z różnorodnych 
interpretacji umów i zamówień należy 
rozwiązywać na drodze arbitrażu.
Wynikające opóźnienia w robotach 
budowlanych mogą prowadzić do 
wstrzymania płatności oraz zmniejszenia 
finansowania. Sprawozdanie na ten temat 
przekazywane jest raz na rok 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. de

Poprawka 120
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. Bułgaria, 
Litwa i Słowacja muszą spełnić 
następujące warunki ex ante:

1. Do dnia 1 września 2013 r. Bułgaria, 
Litwa i Słowacja muszą spełnić 
następujące warunki ex ante:

Or. en

Uzasadnienie

Należy pozostawić Komisji pewien odstęp czasu, aby w razie potrzeby możliwe było 
dostosowanie szczegółów wspólnego wieloletniego programu oraz rocznego programu prac 
na 2014 r.
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Poprawka 121
Zigmantas Balčytis

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wypełnić przepisy prawa unijnego;
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego – transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy 
Rady 2011/70/Euratom w sprawie 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg zgodności z dorobkiem Unii jest z punktu widzenia rzeczonych trzech państw zapisem 
o charakterze dyskryminacyjnym, ponieważ przestrzeganie dorobku Unii dotyczy wszystkich 
27 państw członkowskich. W związku z tym wymóg ten należy usunąć, ponieważ jest zbędny.
W punkcie 10 preambuły jest już mowa o odpowiednich dyrektywach i ich przestrzeganiu.

Poprawka 122
Rolandas Paksas

Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wypełnić przepisy prawa unijnego;
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego – transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy 
Rady 2011/70/Euratom w sprawie 
gospodarowania wypalonym paliwem 

skreślony
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jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać dorobku Unii – nie ma to zastosowania 
wyłącznie do Bułgarii, Litwy czy Słowacji.

Poprawka 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wypełnić przepisy prawa unijnego;
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego – transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy 
Rady 2011/70/Euratom w sprawie 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 124
Alejo Vidal-Quadras

Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Wypełnić przepisy prawa unijnego;
zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego – transpozycja do prawa 
krajowego dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom w sprawie 

a) Wypełnić przepisy prawa unijnego w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego;
zwłaszcza dyrektywę Rady 
2009/71/Euratom w sprawie 
bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywę
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bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy 
Rady 2011/70/Euratom w sprawie 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Rady 2011/70/Euratom w sprawie 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Poprawka 125
Zigmantas Balčytis

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wprowadzić krajowe ramy prawne 
zawierające odpowiednie przepisy 
dotyczące gromadzenia w odpowiednim 
czasie krajowych środków finansowych w 
celu bezpiecznego ukończenia procesu 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

b) Przyjąć i przedstawić Komisji 
strategiczny dokument dotyczący planu 
likwidacyjnego (strategię likwidacyjną), 
który będzie obejmował cały proces 
likwidacyjny do momentu osiągnięcia jego 
stadium końcowego, wraz z określeniem 
głównych procesów, metod 
likwidacyjnych, zakończenia likwidacji 
oraz przewidywanych całkowitych kosztów 
(kosztów potrzebnych w celu bezpiecznego 
ukończenia procesu likwidacji bloków 
reaktorów jądrowych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu) głównych 
czynności wraz z harmonogramem 
(przygotowanie likwidacji, bezpieczne 
działanie, usuwanie paliwa, 
gospodarowanie odpadami operacyjnymi i 
pochodzącymi z likwidacji, oczyszczanie, 
demontaż), dostępnymi środkami i 
programami finansowymi, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 126
Andrey Kovatchev
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Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wprowadzić krajowe ramy prawne 
zawierające odpowiednie przepisy 
dotyczące gromadzenia w odpowiednim 
czasie krajowych środków finansowych w 
celu bezpiecznego ukończenia procesu 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

b) Wprowadzić w krajowych ramach 
całościowy plan finansowy z 
wyszczególnieniem pełnych kosztów oraz 
źródeł finansowania potrzebnych w celu 
bezpiecznego ukończenia procesu 
likwidacji bloków reaktorów jądrowych, w 
tym gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 127
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Wprowadzić krajowe ramy prawne 
zawierające odpowiednie przepisy 
dotyczące gromadzenia w odpowiednim 
czasie krajowych środków finansowych w 
celu bezpiecznego ukończenia procesu 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

b) Wprowadzić krajowe ramy prawne 
przewidujące odpowiednie i dostępne w 
odpowiednim czasie krajowe środki 
finansowe w celu bezpiecznego 
ukończenia procesu likwidacji elektrowni 
jądrowych, w tym odpadów 
promieniotwórczych i 
napromieniowanych elementów 
paliwowych, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” oraz
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 128
Zigmantas Balčytis
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Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji.

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji na okres 
2014–2020 określający główne cele i 
zadania w podziale na poziomie działań 
likwidacyjnych, przewidywanych 
projektów w przygotowaniu, 
harmonogramu, struktury kosztów i 
udziałów we współfinansowaniu. Plan 
należy przygotować zgodnie z 
międzynarodowo uznanymi standardami 
dotyczącymi szacowania kosztów 
likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia dotyczy okresu obowiązywania WRF, w związku z czym dokument 
programowy powinien obejmować ten sam okres. Co więcej, zgodnie z przyjętą 
międzynarodową praktyką plany likwidacyjne należy poddawać okresowemu przeglądowi.

Poprawka 129
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji.

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji, obejmujący 
konkretne etapy kluczowe oraz 
sprawdzone warunki brzegowe dla 
wartości dodanej dla Unii, dzięki czemu 
możliwe będzie poczynienie w 
odpowiednim czasie rzeczywistego postępu 
w zakresie usuwania paliwa i likwidacji 
oraz zapewniania nieodwracalności 
wygaszenia obiektu.
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Or. en

Poprawka 130
Marian-Jean Marinescu

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony 
szczegółowy plan likwidacji.

c) Przedłożyć Komisji uaktualniony, 
solidny i kompletny szczegółowy plan 
likwidacji, obejmujący szacunki pełnych 
kosztów oraz jednoznaczne określenie 
poziomu dofinansowania krajowego oraz 
sposób jego zapewnienia w perspektywie 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 131
Andrey Kovatchev

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante.

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Jeżeli Komisja wyda 
uzasadnioną opinię o uchybieniu 
związanym z naruszeniem warunków, o 
których mowa w ust. 1 lit. a) bądź jeśli 
warunki określone w ust. 1 lit. b) i c) 
spełnione zostały w sposób 
niezadowalający, może zostać podjęta 
decyzja o zawieszeniu całości lub części 
pomocy finansowej Unii, zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2. Taka decyzja znalazłaby 
odzwierciedlenie w przyjętym rocznym 
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programie prac na 2014 r. Kwota 
zawieszonej pomocy jest określana na 
podstawie kryteriów zawartych w akcie, o 
którym mowa w art. 6 ust. 2.

Or. en

Poprawka 132
Zigmantas Balčytis

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante.

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6. Jeżeli Komisja wyda uzasadnioną 
opinię o niezadowalającej realizacji 
warunków, o których mowa w ust. 1 lit. b) 
i c), podejmowana jest decyzja o 
zawieszeniu całości lub części unijnej 
pomocy finansowej, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o zawieszeniu pomocy nie może być podejmowana jednostronnie przez Komisję, lecz 
należy ją podjąć wraz z państwami członkowskimi.

Poprawka 133
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 2. Komisja ocenia przekazane informacje 
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dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante.

dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante pod 
warunkiem, że to zawieszenie nie zagraża 
zapewnieniu warunków bezpieczeństwa 
elektrowni jądrowych określonych w 
art. 1.

Or. ro

Poprawka 134
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego 
spełnienia warunków ex ante.

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania wspólnego 
wieloletniego programu oraz wspólnego
rocznego programu prac na 2014 r., o 
którym mowa w art. 6 ust. 1. Przyjmując 
roczny program prac, Komisja może 
zadecydować o zawieszeniu całości lub 
części pomocy finansowej Unii do czasu 
zadowalającego spełnienia warunków ex 
ante.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewniająca zgodność z poprawką 2.

Poprawka 135
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja może zadecydować o 
zawieszeniu całości lub części pomocy 
finansowej Unii do czasu zadowalającego
spełnienia warunków ex ante.

2. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia warunków ex ante 
podczas opracowywania rocznego 
programu prac na 2014 r., o którym mowa 
w art. 6 ust. 1. Przyjmując roczny program 
prac, Komisja decyduje o zawieszeniu 
całości lub części pomocy finansowej Unii 
do czasu całkowitego spełnienia warunków 
ex ante.

Or. en

Poprawka 136
Andrey Kovatchev

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Roczne programy prac

1. Na początku każdego roku w latach 
2014–2020 Komisja przyjmuje jeden 
wspólny roczny program prac dla 
programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice, określając odpowiednio cele, 
oczekiwane rezultaty, związane z nimi 
wskaźniki wykonania oraz horyzont 
czasowy wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9 
ust. 2.
2. Na koniec każdego roku w latach 2014–
2020 Komisja sporządza sprawozdanie z 
postępów w zakresie realizacji prac 
prowadzonych w latach poprzednich. To 
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sprawozdanie jest przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
oraz stanowi podstawę przyjęcia kolejnego 
wspólnego rocznego programu prac.

Or. en

Poprawka 137
Andrey Kovatchev

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne programy prac i procedury 
wykonawcze

Procedury wykonawcze

Or. en

Poprawka 138
Andrey Kovatchev

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje jeden wspólny 
roczny program prac dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając 
cele, oczekiwane rezultaty, związane z 
nimi wskaźniki oraz horyzont czasowy 
wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 139
Vladko Todorov Panayotov
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Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje jeden wspólny 
roczny program prac dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając 
cele, oczekiwane rezultaty, związane z 
nimi wskaźniki oraz horyzont czasowy 
wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych.

1. Na koniec każdego roku w okresie 
2013–2020 Komisja przyjmuje jeden 
wspólny roczny program prac dla 
programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, 
określając odpowiednio dla każdego z nich
cele, oczekiwane rezultaty, związane z 
nimi wskaźniki skuteczności działania
oraz horyzont czasowy wykorzystania 
środków w ramach poszczególnych 
rocznych zobowiązań finansowych. 
Przyjęcie kolejnego rocznego programu 
prac będzie się odbywało na podstawie 
sprawozdania z oceny realizacji 
wspólnego rocznego programu prac za 
rok ubiegły.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to stosowne warunki dla kontynuacji prac prowadzonych przy wsparciu finansowym 
do 2013 r. włącznie.

Poprawka 140
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje jeden wspólny 
roczny program prac dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając 
cele, oczekiwane rezultaty, związane z 
nimi wskaźniki oraz horyzont czasowy 
wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych.

1. Na podstawie wniosków otrzymanych 
od państw członkowskich Komisja 
przyjmuje jeden wspólny roczny program 
prac dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice, określając cele, oczekiwane 
rezultaty, związane z nimi wskaźniki oraz 
horyzont czasowy wykorzystania środków 
w ramach poszczególnych rocznych 
zobowiązań finansowych.
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Or. ro

Poprawka 141
Zigmantas Balčytis

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje jeden wspólny 
roczny program prac dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice, określając 
cele, oczekiwane rezultaty, związane z 
nimi wskaźniki oraz horyzont czasowy 
wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych.

1. Komisja przyjmuje odrębne roczne 
programy prac dla programów Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice, określając cele, 
oczekiwane rezultaty, związane z nimi 
wskaźniki oraz horyzont czasowy 
wykorzystania środków w ramach 
poszczególnych rocznych zobowiązań 
finansowych.

Or. en

Poprawka 142
Andrey Kovatchev

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 
oczekiwane rezultaty, działania i
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2. W akcie określającym 
procedury wykonawcze określa się 
również bardziej szczegółowo cele, 
oczekiwane rezultaty, etapy kluczowe, cel 
długofalowy i terminy, a także
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Zawiera on zrewidowane 
szczegółowe plany likwidacji, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), które posłużą 
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jako punkt odniesienia do monitorowania 
postępów i terminowej realizacji 
oczekiwanych rezultatów.

Or. en

Poprawka 143
Zigmantas Balčytis

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 
oczekiwane rezultaty, działania i 
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programów. 
W akcie określającym procedury 
wykonawcze określa się również bardziej 
szczegółowo oczekiwane rezultaty, 
działania i odpowiadające im wskaźniki 
wykonania dla programów Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

Or. en

Poprawka 144
Vladko Todorov Panayotov

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 

2. Do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 



PE496.524v01-00 68/82 AM\913763PL.doc

PL

oczekiwane rezultaty, działania i
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

oczekiwane ogólne i szczegółowe etapy 
kluczowe i rezultaty, działania,
odpowiadające im wskaźniki wykonania i 
terminy dla programów Kozłoduj, Ignalina 
i Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to stosowne warunki dla kontynuacji prac rozpoczętych ze wsparciem finansowym 
do 2013 r. włącznie. Państwa członkowskie będą informowane na czas o wskaźnikach 
skuteczności działania, które będą miały zastosowanie przy ocenie ich postępów.

Poprawka 145
Zigmantas Balčytis

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 
oczekiwane rezultaty, działania i 
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje w drodze aktów wykonawczych 
szczegółowe procedury wykonawcze na 
czas trwania programów, zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9. ust. 2. W akcie określającym 
procedury wykonawcze określa się 
również bardziej szczegółowo oczekiwane 
rezultaty, działania i odpowiadające im 
wskaźniki wykonania dla programów 
Kozłoduj, Ignalina i Bohunice. Będzie on 
zawierać zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

Or. en
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Poprawka 146
Silvia-Adriana Ţicău

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 
oczekiwane rezultaty, działania i 
odpowiadające im wskaźniki wykonania 
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe procedury 
wykonawcze na czas trwania programu. W 
akcie określającym procedury wykonawcze 
określa się również bardziej szczegółowo 
oczekiwane rezultaty, działania i 
odpowiadające im wskaźniki wykonania
dla programów Kozłoduj, Ignalina i 
Bohunice. Będzie on zawierać 
zrewidowane szczegółowe plany 
likwidacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c), które posłużą jako punkt odniesienia 
do monitorowania postępów i terminowej 
realizacji oczekiwanych rezultatów.

Or. ro

Poprawka 147
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zapewnia wprowadzenie w 
życie niniejszego rozporządzenia i co roku 
sporządza sprawozdanie okresowe dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące realizacji wspólnych rocznych 
programów prac, o których mowa w 
ust. 1. Dokonuje również ocen 
okresowych zgodnie z art. 8 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 148
Andrey Kovatchev

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczne programy prac i akty 
określające procedury wykonawcze, o 
których mowa w ust. 1 i 2, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9 
ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 149
Zigmantas Balčytis

Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena śródokresowa

Or. en

Poprawka 150
Andrey Kovatchev

Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena śródokresowa

Or. en
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Poprawka 151
Ivailo Kalfin

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja, w 
ścisłej współpracy z beneficjentami,
sporządza sprawozdanie okresowe z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
działań, na poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Na podstawie 
wyników tej oceny Komisja może ustalić, 
czy środki przydzielone na program i ich 
podział pomiędzy programy Kozłoduj, 
Ignalina i Bohunice są nadal 
odpowiednie. Dodatkowo w ramach oceny 
rozpatruje się możliwości jej uproszczenia, 
jej spójność wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
dalszą istotność wszystkich celów. Ocena 
uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe 
skutki poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 152
Andrey Kovatchev

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja, w 
ścisłej współpracy z beneficjentami i 
państwami członkowskimi, sporządza 
sprawozdanie śródokresowe z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
działań, na poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
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ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości 
zmiany celów szczegółowych i 
szczegółowych procedur wykonawczych.

Or. en

Poprawka 153
Alejo Vidal-Quadras

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. Na koniec 2015 r. w przypadku 
Słowacji, a 2017 r. w przypadku Bułgarii i 
Litwy, Komisja sporządza sprawozdanie 
śródokresowe z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 154
Marian-Jean Marinescu

Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji związanej z postanowieniami 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie śródokresowe z 
oceny dotyczące osiągnięcia celów 
wszystkich działań, na poziomie rezultatów 
i skutków, skuteczności wykorzystania 
środków oraz jego wartości dodanej dla 
Unii, pod kątem decyzji zmieniającej lub 
zawieszającej prowadzone działania. 
Dodatkowo w ramach oceny rozpatruje się 
możliwości jej uproszczenia, jej spójność 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz dalszą 
istotność wszystkich celów. Ocena 
uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe 
skutki poprzednich działań.

Or. en
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Poprawka 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 157
Rolandas Paksas

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
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wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 158
Jaroslav Paška

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 159
Algirdas Saudargas

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 

1. W terminie do końca 2017 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
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jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 160
Zigmantas Balčytis

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie śródokresowe z 
oceny dotyczące osiągnięcia celów 
wszystkich działań, na poziomie rezultatów 
i skutków, skuteczności wykorzystania 
środków oraz jego wartości dodanej dla 
Unii, pod kątem decyzji zmieniającej lub 
zawieszającej prowadzone działania. 
Dodatkowo w ramach oceny rozpatruje się 
możliwości jej uproszczenia, jej spójność 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz dalszą 
istotność wszystkich celów. Ocena 
uwzględnia wpływ oceny na długotrwałe 
skutki poprzednich działań.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wyników już po roku od rozpoczęcia okresu finansowego nowych wieloletnich ram 
finansowych byłaby przedwczesna, aby ocenić faktyczne rezultaty programu, dlatego 
proponuje się przeprowadzenie jej w 2017 r. (w połowie okresu wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020).
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Poprawka 161
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie z oceny dotyczące 
osiągnięcia celów wszystkich działań, na 
poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

1. W terminie do końca 2015 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie okresowe z oceny 
dotyczące osiągnięcia celów wszystkich 
działań, na poziomie rezultatów i skutków, 
skuteczności wykorzystania środków oraz 
jego wartości dodanej dla Unii, pod kątem 
decyzji zmieniającej lub zawieszającej 
prowadzone działania. Dodatkowo w 
ramach oceny rozpatruje się możliwości jej 
uproszczenia, jej spójność wewnętrzną i 
zewnętrzną oraz dalszą istotność 
wszystkich celów. Ocena uwzględnia 
wpływ oceny na długotrwałe skutki 
poprzednich działań.

Or. en

Poprawka 162
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie do 31 grudnia 2018 r. 
Komisja sporządzi drugie okresowe 
sprawozdanie z oceny, korzystając z tych 
samych kryteriów, o których mowa w 
ust. 1. Drugie okresowe sprawozdanie z 
oceny obejmuje również efektywność i 
skuteczność programu oraz jego skutki 
dla procesu likwidacji. W oparciu o to 
sprawozdanie Komisja, w razie potrzeby, 
składa wniosek o rozszerzenie programu 
poza rok 2020.
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Or. en

Poprawka 163
Andrey Kovatchev

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex 
post obejmuje efektywność i skuteczność 
programu oraz jego skutki dla procesu 
likwidacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 164
Zigmantas Balčytis

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex 
post obejmuje efektywność i skuteczność 
programu oraz jego skutki dla procesu 
likwidacji.

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex 
post obejmuje efektywność i skuteczność
programów oraz ich skutki dla procesu 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 165
Jaroslav Paška

Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex 
post obejmuje efektywność i skuteczność 
programu oraz jego skutki dla procesu 
likwidacji.

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi będącymi beneficjentami. 
Ocena ex post obejmuje efektywność i 
skuteczność programu oraz jego skutki dla 
procesu likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do eliminowania obciążeń administracyjnych, a także z uwagi na dążenie do 
efektywności, proponujemy, by ocenę ex-post przeprowadzać w ścisłej współpracy wyłącznie 
z państwami członkowskimi będącymi beneficjentami, czyli pomiędzy Komisją 
a beneficjentami. Współpraca ze wszystkimi państwami członkowskimi możliwa jest w ramach 
wszelkich procesów zatwierdzania, a wyniki oceny przedstawiane będą do wiadomości 
publicznej, zaś wnioski płynące z ocen przekazywane będą Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie, jeśli w projektach uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi i beneficjentami. Ocena ex 
post obejmuje efektywność i skuteczność 
programu oraz jego skutki dla procesu 
likwidacji.

2. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi będącymi beneficjentami. 
Ocena ex post obejmuje efektywność i 
skuteczność programu oraz jego skutki dla 
procesu likwidacji.

Or. en

Poprawka 167
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny uwzględniają postępy względem 
wskaźników wykonania, o których mowa 
w art. 2 ust. 2.

3. Oceny uwzględniają postępy względem 
wskaźników wykonania, o których mowa 
w art. 2 ust. 2, oraz względem zdolności 
Bułgarii, Litwy i Słowacji do 
indywidualnego sfinansowania likwidacji 
elektrowni jądrowych, w tym odpadów 
promieniotwórczych i 
napromieniowanych elementów 
paliwowych, o których mowa w art. 4 
ust. 1 lit. b), najpóźniej po 2020 r.

Or. en

Poprawka 168
Rebecca Harms
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Komisja przedstawia wnioski z oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 169
Ivailo Kalfin

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Ocena końcowa dla okresu 2014–2020
1. Komisja przeprowadza ocenę ex post w 
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ścisłej współpracy z beneficjentami.
Ocena ex post obejmuje efektywność i 
skuteczność programu oraz jego skutki 
dla procesu likwidacji.
2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
sporządza w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi i 
beneficjentami sprawozdanie z oceny 
końcowej, analizując w nim efektywność i 
skuteczność programu, skuteczność 
finansowanych środków pod względem 
skutków, wykorzystania zasobów i 
wartości dodanej dla Unii.
3. W ocenie końcowej uwzględnia się 
postępy w odniesieniu do wskaźników 
wykonania, o których mowa w art. 2 
ust. 2.
4. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. Komisja uwzględni poszczególne 
doświadczenia i strategie w zakresie 
likwidacji wykorzystane przez te państwa 
członkowskie, aby zbadać możliwe 
sposoby ujednolicenia podejść do 
likwidacji elektrowni jądrowych w Unii w 
celu zapewnienia zgromadzenia na czas 
niezbędnej wiedzy z myślą o zwiększeniu 
konkurencyjności przemysłu jądrowego 
Unii w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 170
Zigmantas Balčytis

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Ocena końcowa

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
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sporządza w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi i 
beneficjentami sprawozdanie z oceny 
końcowej, analizując w nim efektywność i 
skuteczność programu, skuteczność 
finansowanych środków pod względem 
skutków, wykorzystania zasobów i 
wartości dodanej dla Unii. W przypadku 
Litwy w sprawozdaniu z oceny określa się 
potrzeby dotyczące wsparcia finansowego 
ze strony Unii, które jest potrzebne do 
momentu zakończenia likwidacji, 
przewidywanego na koniec 2029 r.

Or. en


