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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem 
i kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą.
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 
2009/71/EURATOM ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0715),

– uwzględniając art. 31 i 32 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0385/2013),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106 a Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W konkluzjach Rady z dnia 8 maja 
2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 

(7) W konkluzjach Rady z dnia 8 maja 
2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
jądrowego oraz bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
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jądrowym i odpadami radioaktywnymi34

podkreślono, że „bezpieczeństwo jądrowe 
należy do kompetencji poszczególnych 
państw, realizowanych, w stosownych 
przypadkach, w ramach struktur UE. 
Decyzje dotyczące działań mających 
zapewnić bezpieczeństwo oraz nadzór nad 
instalacjami jądrowymi pozostają 
wyłącznie w gestii przedsiębiorstw 
i organów krajowych”.

jądrowym i odpadami radioaktywnymi34

podkreślono, że „bezpieczeństwo jądrowe 
należy do kompetencji poszczególnych 
państw, realizowanych, w stosownych 
przypadkach, w ramach struktur UE. 
Decyzje dotyczące działań mających 
zapewnić bezpieczeństwo oraz nadzór nad 
instalacjami jądrowymi pozostają 
wyłącznie w gestii przedsiębiorstw 
i organów krajowych”. W swojej rezolucji 
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ocen 
ryzyka i bezpieczeństwa („testów 
wytrzymałościowych”) elektrowni 
jądrowych w Unii Europejskiej oraz 
działań powiązanych34a Parlament 
Europejski uwzględnił jednak 
transgraniczny wymiar bezpieczeństwa 
jądrowego, na przykład zalecając 
opieranie okresowych kontroli 
bezpieczeństwa na wspólnych normach 
bezpieczeństwa lub zapewnienie 
transgranicznego bezpieczeństwa 
i nadzoru.

__________________ __________________
34 Przyjęte przez COREPER w dniu 25 
kwietnia 2007 r. (dok. ref. 8784/07) oraz 
Radę ds. Gospodarczych i Finansowych 
w dniu 8 maja 2007 r.

34 Przyjęte przez COREPER w dniu 25 
kwietnia 2007 r. (dok. ref. 8784/07) oraz 
Radę ds. Gospodarczych i Finansowych 
w dniu 8 maja 2007 r.
34a P7_TA(2013)0089.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność, a także 
wykonywanie swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 

(15) Podstawowym warunkiem 
europejskich ram regulacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego jest niezależny 
właściwy organ regulacyjny o mocnej 
pozycji. Jego niezależność prawna, a także 
wykonywanie swoich uprawnień w sposób 
bezstronny i przejrzysty to kluczowe 
czynniki służące zapewnieniu wysokiego 
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poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne i 
działania w zakresie egzekwowania 
przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek nadmiernego wpływu 
zewnętrznego, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu, takiego jak naciski 
związane ze zmianą warunków 
politycznych, gospodarczych lub 
społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności. 
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 
regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki i 
kompetencje do właściwego wykonywania 
obowiązków, jakie zostały im powierzone. 
W szczególności organ regulacyjny 
powinien mieć wystarczające uprawnienia, 
odpowiednią liczbę pracowników i 
wystarczające środki finansowe w celu 
właściwego wypełniania powierzonych mu 
obowiązków. Zaostrzone wymogi mające 
na celu zapewnienie niezależności w 
wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, w 
stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi oraz dla 
ogólnych wytycznych polityki 
wydawanych przez rząd, niezwiązanych z 
uprawnieniami i obowiązkami 
regulacyjnymi.

poziomu bezpieczeństwa jądrowego. 
Obiektywne decyzje regulacyjne i 
działania w zakresie egzekwowania 
przepisów powinny być podejmowane bez 
jakiegokolwiek nadmiernego wpływu 
zewnętrznego, który mógłby zagrozić 
bezpieczeństwu, takiego jak naciski 
związane ze zmianą warunków 
politycznych, gospodarczych lub 
społecznych, lub naciski ze strony 
ministerstw bądź wszelkich innych 
podmiotów publicznych lub prywatnych. 
Awaria w Fukushimie pokazała wyraźnie 
negatywne skutki braku niezależności.
Należy wzmocnić przepisy dyrektywy 
2009/71/Euratom dotyczące rozdziału 
funkcjonalnego właściwych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności organów 
regulacyjnych oraz zagwarantowania, że są 
one wyposażone w odpowiednie środki i 
kompetencje do właściwego wykonywania 
obowiązków, jakie zostały im powierzone. 
W szczególności organ regulacyjny 
powinien mieć wystarczające uprawnienia, 
odpowiednią liczbę pracowników i 
wystarczające środki finansowe w celu 
właściwego wypełniania powierzonych mu 
obowiązków. Zaostrzone wymogi mające 
na celu zapewnienie niezależności w 
wykonywaniu zadań regulacyjnych 
powinny jednak pozostawać bez 
uszczerbku dla ścisłej współpracy, w 
stosownych przypadkach, z innymi 
właściwymi organami krajowymi oraz dla 
ogólnych wytycznych polityki 
wydawanych przez rząd, niezwiązanych z 
uprawnieniami i obowiązkami 
regulacyjnymi.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania 
niezależności w regulacyjnym procesie 
decyzyjnym. Dlatego też obowiązujące 
przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom 
dotyczące informacji, które mają być 
przekazywane do wiadomości publicznej, 
powinny określać więcej szczegółów w 
odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
powinny być przekazywane, co najmniej 
przez właściwy organ regulacyjny oraz 
przez posiadacza zezwolenia, a także w 
odniesieniu do ram czasowych. W tym celu 
należy na przykład określić rodzaj 
informacji, które powinny być co najmniej 
przekazywane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia w ramach ich szeroko 
zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, w 
szczególności w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii. Wyniki 
okresowych kontroli bezpieczeństwa i 
międzynarodowych przeglądów 
zewnętrznych powinny być również 
podawane do wiadomości publicznej.

(23) Kolejnym kluczowym wnioskiem, jaki 
można wyciągnąć z awarii w elektrowni 
jądrowej w Fukushimie, jest znaczenie 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
jądrowym. Przejrzystość jest również 
ważnym czynnikiem wspierania 
niezależności w regulacyjnym procesie 
decyzyjnym. Dlatego też obowiązujące 
przepisy dyrektywy 2009/71/Euratom 
dotyczące informacji, które mają być 
przekazywane do wiadomości publicznej, 
powinny określać więcej szczegółów w 
odniesieniu do rodzaju informacji, jakie 
powinny być przekazywane, co najmniej 
przez właściwy organ regulacyjny oraz 
przez posiadacza zezwolenia, a także w 
odniesieniu do ram czasowych. W tym celu 
należy na przykład określić rodzaj 
informacji, które powinny być co najmniej 
przekazywane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przez posiadacza 
zezwolenia w ramach ich szeroko 
zakrojonych strategii na rzecz 
przejrzystości. Informacje powinny być 
udostępniane w odpowiednim czasie, 
w szczególności w przypadku incydentów
i awarii. Wyniki okresowych kontroli 
bezpieczeństwa i międzynarodowych 
przeglądów zewnętrznych powinny być 
również podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 

(24) Wymagania niniejszej dyrektywy 
dotyczące przejrzystości mają charakter 
uzupełniający w stosunku do 
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obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 14 
grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych 
warunków wczesnej wymiany informacji 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego42

nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek powiadamiania Komisji 
i innych państw członkowskich o zdarzeniu 
radiacyjnym w przypadku jego wystąpienia 
na ich terytorium oraz obowiązek 
dostarczania im informacji w tym zakresie, 
podczas gdy dyrektywa Rady 
89/618/Euratom z dnia 27 listopada 
1989 r.43 zawiera wymogi dotyczące 
informowania społeczeństwa przez 
państwa członkowskie o środkach ochrony 
zdrowia, które należy zastosować, oraz 
działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże w 
uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące bezzwłoczne udostępnianie 
regularnie aktualizowanych informacji w 
celu zapewnienia informowania na bieżąco 
pracowników i społeczeństwa o wszystkich 
przypadkach związanych z 
bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
zdarzeniach nadzwyczajnych lub 
warunkach awaryjnych. Ponadto 
społeczeństwo powinno mieć możliwość 
efektywnego uczestnictwa w procesie 
udzielania zezwoleń w odniesieniu do 
obiektów jądrowych, a właściwy organ 
regulacyjny powinien dostarczać wszelkich 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
w sposób niezależny, bez konieczności 
uzyskania uprzedniej zgody od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego.

obowiązującego prawodawstwa Euratom. 
Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 14 
grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych 
warunków wczesnej wymiany informacji 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego42

nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek powiadamiania Komisji 
i innych państw członkowskich o zdarzeniu 
radiacyjnym w przypadku jego wystąpienia 
na ich terytorium oraz obowiązek 
dostarczania im informacji w tym zakresie, 
podczas gdy dyrektywa Rady 
89/618/Euratom z dnia 27 listopada 
1989 r.43 zawiera wymogi dotyczące 
informowania społeczeństwa przez 
państwa członkowskie o środkach ochrony 
zdrowia, które należy zastosować, oraz 
działaniach, jakie należy podjąć 
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
a także dostarczania z wyprzedzeniem 
stosownych i ciągłych informacji ludności, 
która może zostać poszkodowana w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia. Jednakże 
w uzupełnieniu do informacji, które należy 
podać w takim przypadku, państwa 
członkowskie powinny na mocy niniejszej 
dyrektywy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące przejrzystości, 
obejmujące bezzwłoczne udostępnianie 
regularnie aktualizowanych informacji 
w celu zapewnienia informowania na 
bieżąco pracowników i społeczeństwa 
o wszystkich przypadkach związanych 
z bezpieczeństwem jądrowym, w tym 
incydentach lub warunkach awaryjnych. 
Ponadto społeczeństwo powinno mieć 
możliwość efektywnego uczestnictwa w 
procesie udzielania zezwoleń w 
odniesieniu do obiektów jądrowych, a 
właściwy organ regulacyjny powinien 
dostarczać wszelkich informacji 
związanych z bezpieczeństwem w sposób 
niezależny, bez konieczności uzyskania 
uprzedniej zgody od jakiegokolwiek 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego.

__________________ __________________
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42 Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 76. 42 Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 76.
43 Dz.U. L 357 z 7.12.1989, s. 31. 43 Dz.U. L 357 z 7.12.1989, s. 31.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Należy dokonać przeglądu 
obowiązującego traktatu Euratom zgodnie 
z rozwojem dorobku w celu umożliwienia 
bardziej przejrzystego i demokratycznego 
procesu decyzyjnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego, który byłby 
porównywalny do tego, jaki wiąże się 
z innymi źródłami energii, w odniesieniu 
do których przepisy uregulowane zostały 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42b) ENSREG, która posiada 
doświadczenie w zakresie 
przeprowadzania europejskich testów 
wytrzymałościowych i składa się ze 
wszystkich unijnych organów 
regulacyjnych ds. bezpieczeństwa 
jądrowego oraz Komisji, powinna być 
ściśle zaangażowana w wybór aspektów, 
które będą przedmiotem regularnych 
przeglądów zewnętrznych, w organizację 
takich tematycznych przeglądów 
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zewnętrznych i w zapewnianie 
podejmowania działań następczych, 
zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania 
zaleceń.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych, tak aby obiekty
jądrowe były projektowane, lokalizowane, 
budowane, uruchamiane, eksploatowane 
lub likwidowane w sposób zapobiegający
nieuprawnionym uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych.

c) zapewnienie wprowadzenia przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych, tak aby obiekty 
jądrowe były projektowane, lokalizowane, 
budowane, uruchamiane, eksploatowane 
lub likwidowane w sposób ograniczający
nieuprawnione uwolnienia substancji 
promieniotwórczych do minimum.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „zabezpieczenie wielostopniowe” 
oznacza wdrażanie zgodnie z ustaloną 
hierarchią różnych poziomów 
różnorodnych urządzeń i procedur w celu 
zapobiegania eskalacji przewidywanych 
zdarzeń eksploatacyjnych oraz w celu 
utrzymania skuteczności barier fizycznych 
umieszczonych pomiędzy źródłem 

6. „zabezpieczenie wielostopniowe” 
oznacza wdrażanie zgodnie z ustaloną 
hierarchią różnych poziomów 
różnorodnych urządzeń i procedur w celu 
zapobiegania eskalacji przewidywanych 
zdarzeń eksploatacyjnych oraz w celu 
utrzymania skuteczności barier fizycznych 
umieszczonych pomiędzy źródłem 
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promieniowania lub materiałem 
promieniotwórczym a pracownikami, 
ludnością lub powietrzem, wodą i glebą, 
w stanach eksploatacyjnych oraz, 
w przypadku niektórych barier, 
w warunkach awaryjnych;

promieniowania lub materiałem 
promieniotwórczym a pracownikami, 
ludnością lub środowiskiem, w stanach 
eksploatacyjnych oraz, w przypadku 
niektórych barier, w warunkach 
awaryjnych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia spójności z definicjami MAEA.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „zdarzenie nadzwyczajne” oznacza 
jakiekolwiek niezamierzone zdarzenie, 
którego skutki lub potencjalne skutki nie 
są nieistotne z punktu widzenia ochrony 
lub bezpieczeństwa jądrowego;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia spójności z definicjami MAEA niniejsza definicja zostaje skreślona 
i zastąpiona definicją „incydentu”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. „incydent” oznacza jakiekolwiek 
niezamierzone zdarzenie, w tym błędy 
eksploatacyjne, awarie urządzeń, 
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zdarzenia prowadzące do awarii, 
zdarzenia poprzedzające awarie, zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe i inne anomalie 
lub nieupoważnione działania, dokonane 
w złej wierze lub nie, którego skutki lub 
potencjalne skutki nie są nieistotne 
z punktu widzenia ochrony lub 
bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia spójności z definicją MAEA.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „awaria” oznacza każde nieoczekiwane
zdarzenie, w tym błędy eksploatacyjne, 
awarie urządzeń i inne anomalie, którego 
skutki lub potencjalne skutki nie są 
nieistotne z punktu widzenia ochrony lub 
bezpieczeństwa jądrowego;

8. „awaria” oznacza każde niezamierzone
zdarzenie, w tym błędy eksploatacyjne, 
awarie urządzeń i inne anomalie, którego 
skutki lub potencjalne skutki nie są 
nieistotne z punktu widzenia ochrony lub 
bezpieczeństwa jądrowego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia spójności z definicją MAEA.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 3 – ustęp 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „poważna awaria” oznacza warunki 
awaryjne bardziej poważne niż awarie 
projektowe i obejmujące znaczące 
uszkodzenie rdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z definicjami MAEA.

Poprawka 13

Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) był funkcjonalnie oddzielony od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 
się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

a) był prawnie oddzielony od 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego zajmującego 
się promowaniem lub wykorzystywaniem 
energii jądrowej lub produkcją energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podejmował decyzje regulacyjne, 
opierające się na obiektywnych i 
możliwych do sprawdzenia kryteriach 
związanych z bezpieczeństwem;

c) ustanowił przejrzysty proces 
podejmowania decyzji regulacyjnych, 
opierający się na obiektywnych 
i możliwych do sprawdzenia kryteriach 
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związanych z bezpieczeństwem;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających odpowiednie
kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę 
fachową;

e) zatrudniał odpowiednią liczbę 
pracowników posiadających kwalifikacje, 
doświadczenie i wiedzę fachową 
odpowiednie do wypełniania swoich 
zobowiązań i mógł, w razie konieczności, 
wykorzystywać zewnętrzne zasoby 
naukowe i techniczne oraz dodatkową 
wiedzę fachową z myślą o wsparciu 
swoich funkcji regulacyjnych i w zgodzie 
z zasadami przejrzystości, niezależności 
i spójności procesów regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny i 
posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 

Obowiązek ustanowiony w akapicie 
pierwszym obejmuje zapewnienie 
opracowania, opublikowania i wdrażania 
przez właściwy organ regulacyjny 
i posiadaczy zezwoleń, w ramach ich 
zakresów odpowiedzialności, strategii na 
rzecz przejrzystości obejmującej, między 
innymi, informacje na temat normalnych 
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warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych i awarii.

warunków eksploatacyjnych obiektów 
jądrowych, nieobowiązkowych konsultacji 
z pracownikami i ludnością oraz 
komunikację w przypadku incydentów 
i awarii.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane i 
likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu potencjalnym 
uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby obiekty jądrowe były 
projektowane, lokalizowane, budowane, 
uruchamiane, eksploatowane 
i likwidowane, mając na względzie cel 
polegający na zapobieganiu awariom 
i łagodzeniu ich skutków w razie ich 
wystąpienia oraz zapobieganiu 
potencjalnym uwolnieniom substancji 
promieniotwórczych dzięki:

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) praktycznemu wykluczeniu
występowania wszystkich sekwencji 
awarii, które prowadziłyby do wczesnych 
lub dużych uwolnień;

a) minimalizowaniu występowania 
wszystkich sekwencji awarii, które 
prowadziłyby do wczesnych lub dużych 
uwolnień do tak niskiego poziomu, jak jest 
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to racjonalnie osiągalne;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do awarii, których 
występowanie nie zostało praktycznie 
wykluczone, dzięki wdrażaniu środków 
projektowych, tak aby wobec ludności 
potrzebne było podjęcie jedynie 
ograniczonych środków ochronnych w 
czasie i przestrzeni oraz, by był dostępny 
wystarczający czas na wdrożenie tych 
środków, a także by częstość takich awarii 
była ograniczona do minimum.

b) w przypadku wystąpienia awarii, dzięki 
wdrażaniu środków projektowych, tak aby 
wobec ludności potrzebne było podjęcie 
jedynie ograniczonych środków 
ochronnych w czasie i przestrzeni oraz, by 
był dostępny wystarczający czas na 
wdrożenie tych środków, a także by 
częstość takich awarii była ograniczona do
minimum.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie do istniejących 
obiektów jądrowych w zakresie, w jakim 
jest to racjonalnie osiągalne.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w ramach krajowych 
wymogu, aby cel ustanowiony w ust. 1 
miał zastosowanie w pełni do obiektów 
jądrowych, na budowę których zezwolenie 
przyznano po raz pierwszy po+ ..., oraz do 
istniejących obiektów jądrowych w 
zakresie, w jakim jest to racjonalnie 
osiągalne.
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_________________
+Data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dawki promieniowania otrzymywane 
przez pracowników i ludność nie 
przekraczały określonych limitów i były 
utrzymywane na tak niskim poziomie, jak 
jest to racjonalnie osiągalne;

(i) dawki promieniowania otrzymywane 
przez pracowników i ludność nie 
przekraczały dozwolonych limitów i były 
utrzymywane na tak niskim poziomie, jak 
jest to racjonalnie osiągalne;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) występowanie zdarzeń 
nadzwyczajnych było zminimalizowane;

(ii) występowanie incydentów było 
zminimalizowane;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
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Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) potencjał eskalacji do sytuacji awarii 
zmniejszał się dzięki zwiększaniu 
zdolności obiektu jądrowego w zakresie 
skutecznego zarządzania zdarzeniami 
nadzwyczajnymi i ich kontrolowania;

potencjał eskalacji do sytuacji awarii 
zmniejszał się dzięki zwiększaniu 
zdolności obiektu jądrowego w zakresie 
skutecznego zarządzania incydentami i ich 
kontrolowania;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) szkodliwe skutki zdarzeń 
nadzwyczajnych oraz awarii projektowych, 
w przypadku ich wystąpienia, były 
łagodzone w celu zagwarantowania, że nie 
powodują one poza terenem obiektu 
oddziaływania radiologicznego, lub 
powodują jedynie niewielkie 
oddziaływanie radiologiczne;

(iv) szkodliwe skutki incydentów oraz 
awarii projektowych, w przypadku ich 
wystąpienia, były łagodzone w celu 
zagwarantowania, że nie powodują one 
poza terenem obiektu oddziaływania 
radiologicznego, lub powodują jedynie 
niewielkie oddziaływanie radiologiczne;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 b – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zapobiegać zewnętrznym naturalnym i 
powodowanym przez człowieka 

(v) minimalizować częstość występowania 
zewnętrznych naturalnych 
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zagrożeniom, tam, gdzie to możliwe, oraz 
minimalizować ich wpływ.

i powodowanych przez człowieka 
zagrożeń, tam, gdzie to możliwe, oraz 
utrzymywać tak niski wpływ tych 
zagrożeń, jak to racjonalnie osiągalne.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 d – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniał środki w zakresie 
przygotowania dla pracowników na terenie 
obiektu w odniesieniu do ewentualnych 
zdarzeń nadzwyczajnych i awarii;

d) zapewniał środki w zakresie 
przygotowania dla pracowników na terenie 
obiektu w odniesieniu do ewentualnych 
incydentów i awarii;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
sześć lat, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają ramy czasowe i 
sposoby jego realizacji. W tym celu 
państwa członkowskie:

2. Państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów regulacyjnych, 
organizują okresowo, a co najmniej raz na 
sześć lat, system tematycznych przeglądów 
zewnętrznych i uzgadniają ramy czasowe i 
sposoby jego realizacji. W tym celu 
państwa członkowskie, przy wsparciu ze 
strony właściwych organów 
regulacyjnych:

Or. en
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Poprawka 28

Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspólnie i w ścisłej koordynacji z 
Komisją wybierają jeden konkretny aspekt 
dotyczący bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych lub kilka takich 
aspektów. Jeżeli państwa członkowskie nie 
wybiorą wspólnie co najmniej jednego 
aspektu w ramach czasowych określonych 
w niniejszym ustępie, Komisja wybiera 
aspekty, które będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

a) po konsultacji z Komisją wybierają 
jeden konkretny aspekt dotyczący 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych lub kilka takich aspektów. 
Jeżeli państwa członkowskie nie wybiorą 
wspólnie co najmniej jednego aspektu w 
ramach czasowych określonych w 
niniejszym ustępie, Komisja wybiera 
aspekty, które będą przedmiotem przeglądu 
zewnętrznego;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aspekt pierwszego z tematycznych 
przeglądów zewnętrznych ustalany jest nie 
później niż trzy lata od ...+.
_________________
+Data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en
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Poprawka 30

Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
odstępstw lub opóźnień we wdrażaniu 
zaleceń technicznych wynikających z 
procesu przeglądu zewnętrznego Komisja 
zwraca się do właściwych organów 
regulacyjnych państw członkowskich, 
których to nie dotyczy, do zorganizowania 
i przeprowadzenia wizyty kontrolnej w 
celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji 
oraz w celu poinformowania 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
o możliwych środkach służących usunięciu 
wszelkich stwierdzonych niedociągnięć.

4. W przypadku stwierdzenia znacznych 
opóźnień we wdrażaniu zaleceń 
technicznych wynikających z procesu 
przeglądu zewnętrznego Komisja zwraca 
się do właściwych organów regulacyjnych 
państw członkowskich, których to nie 
dotyczy, do zorganizowania i 
przeprowadzenia wizyty kontrolnej w celu 
uzyskania pełnego obrazu sytuacji oraz w 
celu poinformowania zainteresowanego 
państwa członkowskiego o możliwych 
środkach służących usunięciu wszelkich 
stwierdzonych niedociągnięć.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2009/71/Euratom
Artykuł 8 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o wyniki przeglądów
zewnętrznych przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8e ust. 2 oraz wynikające z nich 
zalecenia techniczne, zgodnie z zasadami 
przejrzystości i ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie, przy wsparciu ze strony 
właściwych organów regulacyjnych, 
wspólnie opracowują i ustalają wytyczne 
dotyczące konkretnych aspektów, 
o których mowa w art. 8e ust. 2 lit. a).

W oparciu o wyniki przeglądów 
zewnętrznych przeprowadzonych zgodnie 
z art. 8e ust. 2 oraz wynikające z nich 
zalecenia techniczne, zgodnie z zasadami 
przejrzystości i ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa jądrowego, państwa 
członkowskie, przy wsparciu ze strony 
właściwych organów regulacyjnych, 
wspólnie opracowują i ustalają wytyczne 
dotyczące konkretnych aspektów, 
o których mowa w art. 8e ust. 2 lit. a).
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Wyniki tematycznych przeglądów 
zewnętrznych są wykorzystywane w celu 
pobudzenia dyskusji w ramach wspólnoty 
jądrowej, które mogą w przyszłości 
potencjalnie doprowadzić do stworzenia 
zestawu zharmonizowanych 
wspólnotowych kryteriów dotyczących 
bezpieczeństwa jądrowego. 

Or. en
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UZASADNIENIE

Dnia 22 lipca 2009 r. dyrektywa ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych1 weszła w życie celem rozpoczęcia procesu tworzenia wspólnych 
unijnych ram bezpieczeństwa jądrowego. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu utrzymanie 
ciągłej poprawy i promowanie bezpieczeństwa jądrowego, natomiast państwa członkowskie 
wprowadzają odpowiednie rozwiązania krajowe w tym zakresie. Obejmuje ona kwestie takie 
jak przepisy dotyczące ustanowienia krajowych ram prawnych i regulacyjnych 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, organizacja, zadania i obowiązki właściwych 
organów regulacyjnych, posiadacze zezwoleń, kształcenie i szkolenie personelu,
przekazywanie informacji do wiadomości publicznej oraz wymóg rozdziału funkcjonalnego 
właściwego organu regulacyjnego od jakiegokolwiek innego organu zajmującego się 
promowaniem lub wykorzystywaniem energii jądrowej lub jakiejkolwiek innej organizacji 
podejmującej działania w tym zakresie. Ponadto w dyrektywie ustanowiono obowiązek 
przeprowadzania przez państwa członkowskie co dziesięć lat okresowych samoocen, 
połączonych z międzynarodowym przeglądem zewnętrznym odpowiednich części swoich ram 
krajowych, których wyniki przekazywane są państwom członkowskim oraz Komisji 
Europejskiej.

Niemniej jednak w następstwie awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie szefowie państw 
i rządów krajów UE zwrócili się do Komisji, aby wraz z Europejską Grupą Organów 
Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) przeprowadziła testy 
wytrzymałościowe. Testy te, przeprowadzone w oparciu o wspólną metodologię, wykazały, 
że wszystkie obiekty jądrowe w Unii osiągają odpowiednie poziomy bezpieczeństwa 
jądrowego i mogą być nadal eksploatowane. Niemniej jednak z uwagi na wysoki poziom 
kultury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w następstwie przeprowadzenia testów 
wytrzymałościowych wydano także szereg zaleceń, mianowicie szczegółowe zalecenia 
dotyczące zewnętrznych zagrożeń, utraty funkcji bezpieczeństwa, poważnych wypadków i 
statków powietrznych. Ponadto w swoim komunikacie2 Komisja zasugerowała, że należy 
dokonać przeglądu następujących obszarów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego: 
procedury i ramy bezpieczeństwa, rola i środki krajowych organów regulacyjnych ds. 
bezpieczeństwa jądrowego, otwartość i przejrzystość, monitorowanie i weryfikacja.

W czerwcu 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek mający na celu zmianę, wzmocnienie i 
uzupełnienie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego poprzez połączenie postępów 
technicznych z szerszymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, takimi jak zarządzanie, 
przejrzystość oraz gotowość i postępowanie na terenie obiektu. W tym celu we wniosku 
wprowadzono wymóg rzeczywistej niezależności właściwych organów regulacyjnych i 
ustanowiono kryteria w zakresie organizacji instytucjonalnej tych organów (krajowych 
organów regulacyjnych), zapotrzebowania na środki budżetowe, zasobów ludzkich, a także 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18 – 22.
2 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący kompleksowych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej oraz działań 
powiązanych. 4.10.2012, COM(2012)0571 final.
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zadań regulacyjnych. We wniosku przewidziano także priorytetową odpowiedzialność 
posiadaczy zezwoleń i podkreślono znaczenie kompleksowej oceny bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów dotyczących zabezpieczenia wielostopniowego. Wymóg 
zatrudniania zasobów ludzkich posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę fachową i 
umiejętności został poszerzony tak, aby obejmował także pracowników podwykonawców. W 
końcu wprowadzono pojęcie strategii na rzecz przejrzystości, która ma zostać stworzona, 
opublikowana i wdrożona przez krajowe organy regulacyjne i posiadaczy zezwoleń, ujęto 
także przepis dotyczący sankcji.

We wniosku Komisji wprowadzono także przepisy dotyczące celów w zakresie 
bezpieczeństwa obiektów jądrowych obejmujące cały cykl życia tych obiektów, a także 
wymogi dotyczące obiektów jądrowych, podkreślając znaczenie zewnętrznych naturalnych i 
powodowanych przez człowieka zagrożeń, jak i zabezpieczenia wielostopniowego. Ponadto 
ustanowiono w nim metodologię odnośnie do całego cyklu życia elektrowni jądrowej od 
lokalizacji, przez projektowanie, budowę, rozruch i eksploatację, aż do likwidacji. 
Podkreślono zwłaszcza znaczenie strategii w zakresie gotowości na wypadek awarii oraz 
ustanowiono zasady dotyczące gotowości w przypadku zdarzeń radiacyjnych, obejmujące 
wymóg zorganizowania na terenie obiektu centrum reagowania na zdarzenia radiacyjne.

W końcu we wniosku Komisji ustanowiono procedury okresowej oceny bezpieczeństwa i 
przeglądów zewnętrznych oraz wytyczne. Zgodnie z wnioskiem państwa członkowskie co 
najmniej co dziesięć lat organizują okresowe samooceny swoich ram krajowych i właściwych 
organów regulacyjnych. Następnie organizują międzynarodowy przegląd zewnętrzny 
właściwych części ram krajowych, natomiast wyniki tego przeglądu przekazywane są 
państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Ponadto Komisja proponuje także 
ustanowienie organizowanych co sześć lat tematycznych przeglądów zewnętrznych, podczas 
których państwa członkowskie łącznie wybierają co najmniej jeden szczegółowy aspekt 
związany z bezpieczeństwem jądrowym i wspólnie przeprowadzają przeglądy zewnętrzne. W 
przypadku gdy państwa członkowskie nie mogą dojść do porozumienia co do aspektu, 
Komisja wybiera obszar, który będzie przedmiotem przeglądu.

ZALECENIA SPRAWOZDAWCZYNI

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający na celu umocnienie 
obowiązujących we Wspólnocie ram regulacyjnych bezpieczeństwa jądrowego. Podkreśla w 
szczególności znaczenie zapobiegania incydentom i awariom, a także skutecznego 
reagowania w przypadku ich wystąpienia. Gotowość na wypadek awarii i koordynacja w 
przypadku jej wystąpienia powinny być istotą bezpieczeństwa jądrowego. 

Jeżeli chodzi o definicje, sprawozdawczyni proponuje, aby możliwie najbardziej ujednolicić 
je z terminologią stosowaną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) z 
myślą o umożliwieniu spójności z normami i procedurami definiowanymi na szczeblu 
globalnym.

Sprawozdawczyni popiera jasne kryteria niezależności właściwych organów regulacyjnych w 
państwach członkowskich, w szczególności te, związane z odpowiednimi poziomami 
zasobów ludzkich i finansowych oraz ich przejrzystością. Sprawozdawczyni uważa ponadto, 
że Komisja Europejska powinna odgrywać znaczącą rolę w budowaniu zaufania do energii 
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jądrowej.

Sprawozdawczyni popiera także przepisy dotyczące okresowych samoocen połączonych z 
przeglądami zewnętrznymi, a także tematycznych przeglądów zewnętrznych organizowanych 
co sześć lat. Sugeruje ponadto, aby aspekt pierwszego z tematycznych przeglądów 
zewnętrznych został ustalony nie później niż trzy lata od wejścia w życie przedmiotowej 
dyrektywy. Sprawozdawczyni proponuje także, aby wyniki tematycznych przeglądów 
zewnętrznych były wykorzystywane w celu pobudzenia dyskusji w ramach wspólnoty 
jądrowej, które mogą w przyszłości doprowadzić do stworzenia zestawu zharmonizowanych 
wspólnotowych kryteriów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego.

Na zakończenie sprawozdawczyni wzywa do dokonania szybkiego przeglądu obowiązującego 
traktatu Euratom w celu umożliwienia bardziej przejrzystego i demokratycznego procesu 
decyzyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, który byłby porównywalny do tego, 
jaki wiąże się z innymi źródłami energii, w odniesieniu do których przepisy uregulowane 
zostały w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 


