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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

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0618),

– uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w 
szczególności jego art. 31 i 32, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7-0387/2010),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011),

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
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Parlament Europejski stwierdził 
również, że we wszystkich państwach 
członkowskich obiekty jądrowe powinny 
dysponować wystarczającymi środkami 
finansowymi, aby w razie potrzeby pokryć 
wszelkie koszty likwidacji, w tym 
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postępowania z odpadami, w celu 
utrzymania zasady „zanieczyszczający 
płaci” oraz uniknięcia jakiegokolwiek 
uciekania się do pomocy państwa, a także 
wezwał Komisję do opracowania 
precyzyjnych definicji dotyczących 
wykorzystania środków finansowych 
przewidzianych na likwidację w każdym 
państwie członkowskim, biorąc pod uwagę 
samą likwidację, jak również 
postępowanie z powstałymi odpadami 
promieniotwórczymi, ich 
kondycjonowanie oraz ostateczne 
składowanie1.
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w 
sprawie wykorzystywania zasobów 
finansowych przeznaczonych na 
likwidację elektrowni jądrowych, 
P6_TA(2005)0432, 16 listopada 2005 r.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 
wszystkich państwach członkowskich 
wytwarza się odpady promieniotwórcze 
bez względu na to, czy posiadają reaktory 
jądrowe. Odpady promieniotwórcze 
powstają przede wszystkim w następstwie 
działań związanych z cyklem paliwowym, 
takich jak eksploatacja elektrowni 
jądrowych oraz przerób zużytego paliwa 
jądrowego, ale pochodzą także z innych 
rodzajów działalności, takich jak 
zastosowanie izotopów 
promieniotwórczych w medycynie, 
badaniach i przemyśle.

(24) Chociaż w gestii państw 
członkowskich pozostawiono określenie 
swoich koszyków energetycznych, to we 
wszystkich państwach członkowskich 
wytwarza się odpady promieniotwórcze 
bez względu na to, czy posiadają 
energetyczne reaktory jądrowe. Odpady 
promieniotwórcze powstają przede 
wszystkim w następstwie działań 
związanych z wytwarzaniem energii, 
między innymi w wyniku eksploatacji
elektrowni jądrowych oraz ich likwidacji, 
ale pochodzą także z innych rodzajów 
działalności, takich jak zastosowanie 
izotopów promieniotwórczych w 
medycynie, badaniach i przemyśle.
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Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów 
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów w ramach danej 
grupy, będą zależne od szczególnej 
sytuacji danego państwa w związku z 
charakterem odpadów i dostępnymi lub 
rozważanymi wariantami składowania.

(28) Krajowy system klasyfikacji odpadów 
promieniotwórczych powinien wspomagać 
takie rozwiązania, uwzględniając w pełni 
szczególne rodzaje i właściwości odpadów 
promieniotwórczych. Dokładne kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja 
określonych odpadów w ramach danej 
grupy, będą zależne od szczególnej 
sytuacji danego państwa w związku z 
charakterem odpadów i dostępnymi lub 
rozważanymi wariantami składowania. W 
celu ułatwienia komunikacji i wymiany 
informacji między państwami 
członkowskimi, a także zapewnienia 
przejrzystości, system klasyfikacji 
powinien być dokładnie opisany w 
programie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych jest związana z aspektami bezpieczeństwa w 
postępowaniu z nimi. W tym kontekście zapewnia ona powiązanie charakterystyki odpadów z 
celami w zakresie bezpieczeństwa, które zostały określone przez organ regulacyjny lub 
operatora zakładu gospodarki odpadami. Taki system klasyfikacji ma zastosowanie przy 
określaniu strategii gospodarki odpadami oraz programów krajowych i jako taki powinien 
być szczegółowo określony i publikowany w programach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Typowa koncepcja składowania w (29) Typowa koncepcja składowania w 
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przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań uznaje się powszechnie na poziomie 
technicznym, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi 
najbezpieczniejszą i najbardziej
zrównoważoną opcję w odniesieniu do 
etapu końcowego postępowania z 
odpadami wysokoaktywnymi oraz 
wypalonym paliwem jądrowym uznanym 
za odpady. W związku z tym należy dążyć 
do stworzenia warunków dla wdrożenia 
składowania.

przypadku odpadów nisko- lub 
średnioaktywnych o krótkim czasie 
rozpadu polega na składowaniu 
podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat 
badań wykazano na poziomie naukowym, 
że możliwe jest składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych, potwierdzając, 
że stanowi to bezpieczną i zrównoważoną 
opcję w odniesieniu do etapu końcowego 
postępowania z odpadami 
wysokoaktywnymi oraz wypalonym 
paliwem jądrowym uznanym za odpady. 
Badania i demonstracje w ramach 
europejskich programów ramowych 
przyczyniły się do postępów w tej 
dziedzinie. W związku z tym należy dążyć 
do stworzenia warunków dla wdrożenia 
składowania poprzez programy badawcze i 
naukowe dotyczące optymalizacji tego 
rozwiązania, wyboru terenu oraz 
projektowania składowisk, jak również 
poprzez odpowiednie środki regulacyjne w 
celu opracowania ostatecznych rozwiązań. 
Działania prowadzone w ramach 
platformy technologicznej na rzecz 
wdrożenia składowania geologicznego 
odpadów promieniotwórczych mogłyby 
ułatwić dostęp do wiedzy specjalistycznej i 
technologii w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Przy postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi istotna jest 
przejrzystość. Należy ją zapewnić poprzez 
wprowadzenie wymogu skutecznego 
informowania społeczeństwa oraz 
zapewnienie wszystkim właściwym 

(35) Przy postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi istotna jest 
przejrzystość, niezbędne jest również 
publiczne zaufanie do zasad dotyczących 
bezpieczeństwa repozytoriów oraz do 
programów zarządzania odpadami. 
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zainteresowanym stronom możliwości 
uczestniczenia w procesach decyzyjnych.

Należy je zapewnić poprzez wprowadzenie 
wymogu skutecznego informowania 
społeczeństwa oraz zapewnienie 
wszystkim właściwym zainteresowanym 
stronom, władzom lokalnym i regionalnym 
oraz społeczeństwu możliwości 
uczestniczenia w procesach decyzyjnych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym składowisk 
odpadów, stanowi potencjalnie korzystną 
opcję w przypadku, gdy opiera się na 
porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

(37) Niektóre państwa członkowskie są 
zdania, że współużytkowanie obiektów 
służących postępowaniu z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym składowisk 
odpadów, stanowi potencjalnie korzystną i 
bezpieczną opcję w przypadku, gdy opiera 
się na porozumieniu pomiędzy 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Niniejsza dyrektywa 
powinna właściwie zdefiniować warunki 
konieczne, jakie należy spełnić przed 
uruchomieniem takich wspólnych 
projektów.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz 
podejście stopniowane powinny zapewnić 
podstawę dla decyzji dotyczących 

(39) Analiza bezpieczeństwa oraz 
podejście stopniowane powinny zapewnić 
podstawę dla decyzji dotyczących 
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opracowania, eksploatacji i zamknięcia 
składowiska odpadów, jak również 
powinny umożliwić identyfikację 
obszarów niepewności, na których należy 
skoncentrować uwagę w celu dalszego 
podnoszenia poziomu zrozumienia 
aspektów mających wpływ na 
bezpieczeństwo systemu składowania, z 
uwzględnieniem barier naturalnych 
(geologicznych) i inżynierskich i jego 
spodziewanego rozwoju wraz z upływem 
czasu. Analiza bezpieczeństwa powinna 
uwzględniać wyniki oceny bezpieczeństwa 
oraz informacje dotyczące 
niepodważalności i wiarygodności oceny 
bezpieczeństwa i założeń w niej 
poczynionych. W związku z tym powinna 
ona stanowić zbiór argumentów i 
dowodów potwierdzających 
bezpieczeństwo obiektu lub działania 
związanego z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

opracowania, eksploatacji i zamknięcia 
składowiska odpadów. Analiza 
bezpieczeństwa powinna uwzględniać 
wyniki oceny bezpieczeństwa oraz 
informacje dotyczące niepodważalności i 
wiarygodności oceny bezpieczeństwa i 
założeń w niej poczynionych. W związku z 
tym powinna ona stanowić zbiór 
argumentów i dowodów potwierdzających 
bezpieczeństwo obiektu lub działania 
związanego z postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami
promieniotwórczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt preambuły zbyt długi i niewymagający wyjaśnienia. Należy go skrócić w świetle 
propozycji sprawozdawczyni dotyczącej wprowadzenia definicji „analizy bezpieczeństwa” w 
art. 3 pkt 9a), który dotyczy tych samych kwestii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) W związku z tym ENSREG mógłby 
wnieść wartościowy wkład w jednolitą 
interpretację niniejszej dyrektywy, 
ułatwiając tym samym konsultacje, 
wymianę dobrych praktyk i współpracę 
krajowych organów regulacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz wzajemnej oceny należy również wspomnieć o roli ENSREG we wdrażaniu dyrektywy. 
Zob. podobne odniesienie w dyrektywie o bezpieczeństwie jądrowym 2009/71/Euratom, punkt 
preambuły (16).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42b) Niniejsza dyrektywa może być 
pożytecznym instrumentem 
uwzględnianym przy weryfikacji, czy 
projekty finansowane ze środków
unijnych w kontekście pomocy finansowej 
lub technicznej Euratom w odniesieniu do 
zakładów gospodarki wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub ich działań 
obejmują niezbędne środki gwarantujące 
bezpieczne postępowanie z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Uzasadnienie

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich etapów postępowania z a) wszystkich etapów postępowania z 



PE460.863v01-00 12/36 PR\860739PL.doc

PL

wypalonym paliwem jądrowym w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych 
reaktorów jądrowych lub jest objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

wypalonym paliwem jądrowym w 
przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe 
powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych 
reaktorów jądrowych lub jest objęte 
postępowaniem w ramach działań 
cywilnych, a także gdy wypalone paliwo 
jądrowe pochodzi z wojskowych 
programów obrony, jeżeli zostało 
przekazane na stałe i było wykorzystywane 
w ramach działań o charakterze wyłącznie 
cywilnym;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 
powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach działań 
cywilnych.

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 
powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach działań 
cywilnych, a także gdy odpady 
promieniotwórcze pochodzą z wojskowych 
programów obrony, jeżeli zostały 
przekazane na stałe i były wykorzystywane 
w ramach działań o charakterze wyłącznie 
cywilnym;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) „zatwierdzone uwolnienia” oznaczają 
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planowane i kontrolowane uwolnienia do 
środowiska materiału promieniotwórczego 
gazowego lub ciekłego, pochodzącego z 
uregulowanych obiektów jądrowych lub 
działań w trakcie normalnej eksploatacji, 
w ramach limitów dozwolonych przez 
właściwy organ regulacyjny oraz zgodnie 
z zasadami i limitami określonymi w 
dyrektywie Rady 96/29/Euratom z dnia 13 
maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe 
normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego1;
1 Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „składowanie” oznacza umieszczenie 
wypalonego paliwa jądrowego lub 
odpadów promieniotwórczych w 
licencjonowanym obiekcie bez zamiaru 
ponownego ich wydobycia;

(3) „składowanie” oznacza umieszczenie 
wypalonego paliwa jądrowego lub 
odpadów promieniotwórczych w sposób 
potencjalnie definitywny w 
licencjonowanym obiekcie, przy należytym 
uwzględnieniu zasady odwracalności;

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie składowanie powinno obejmować gwarancję usunięcia pakietu odpadów lub 
dostępu w głębokim składowisku geologicznym. Zasada odwracalności stanowi element 
akceptacji społecznej dla takiego składowiska i jest powiązana z długoterminowym 
monitorowanem tego terenu i przechowywania informacji o nim.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym, 
nieprzewidziane do dalszego 
wykorzystania ani przez państwo 
członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub 
prawną, której decyzja została 
zatwierdzona przez państwo członkowskie, 
i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

(6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze w stanie 
lotnym, ciekłym lub stałym, 
nieprzewidziane lub nieprzeznaczone do 
dalszego wykorzystania ani przez państwo 
członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub 
prawną, której decyzja została 
zatwierdzona przez państwo członkowskie, 
i podlegające, jako odpady 
promieniotwórcze, kontroli sprawowanej 
przez właściwy organ regulacyjny zgodnie 
z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi 
danego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „teren” oznacza obszar geograficzny, 
na którym znajduje się licencjonowany 
obiekt, w tym składowiska wypalonego 
paliwa jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych, lub na którym 
prowadzona jest dozwolona działalność;

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) „ocena bezpieczeństwa” oznacza 
systematyczną procedurę przeprowadzaną 
przez cały proces projektowania, której 
celem jest zadbanie o to, aby 
proponowany projekt spełniał wszystkie 
odnośne wymogi bezpieczeństwa, i który 
obejmuje między innymi formalną analizę 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) „analiza bezpieczeństwa” oznacza 
zbiór argumentów i dowodów na poparcie 
tezy, że dany obiekt lub dane działanie jest 
bezpieczne, który to zbiór obejmuje wyniki 
oceny bezpieczeństwa i oświadczenie o 
zaufaniu do tych wyników; w przypadku 
składowiska odpadów analiza 
bezpieczeństwa może odnosić się do 
danego etapu rozwoju; w takich 
przypadkach analiza bezpieczeństwa 
powinna uwzględniać istnienie obszarów 
niepewności lub wszelkich 
nierozwiązanych kwestii oraz powinna 
dostarczać wskazówek, co należy zrobić, 
aby rozwiązać te kwestie na przyszłych 
etapach rozwoju;

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz glosariusz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pt. „Terminologia z zakresu 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem” – wydanie z 2007 r.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „przechowywanie” oznacza 
przetrzymywanie wypalonego paliwa 
jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie z zamiarem ponownego ich 
wydobycia.

(13) „przechowywanie” oznacza 
tymczasowe przetrzymywanie wypalonego 
paliwa jądrowego lub odpadów 
promieniotwórczych w licencjonowanym 
obiekcie do momentu ponownego ich 
wydobycia;

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie oznacza tymczasowe przetrzymywanie odpadów, konieczną fazę 
bezpiecznego postępowania z większością typów odpadów radioaktywnych.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) „społeczeństwo” oznacza jedną lub 
więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub 
praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje 
lub grupy;

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
najniższym możliwym poziomie, zarówno 
pod względem aktywności, jak i ilości, 
przy użyciu odpowiednich środków 
projektowych oraz praktyk w zakresie 
eksploatacji i likwidacji, w tym recyklingu 
i ponownego wykorzystania materiałów 
konwencjonalnych;

a) wytwarzanie odpadów 
promieniotwórczych było utrzymywane na 
najniższym możliwym poziomie, przy 
poszanowaniu zasady ALARA, zarówno 
pod względem aktywności, jak i ilości, 
przy użyciu odpowiednich środków 
projektowych oraz praktyk w zakresie 
eksploatacji i likwidacji, w tym 
ponownego przetwarzania i ponownego 
wykorzystania materiałów
konwencjonalnych;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także w 
perspektywie długoterminowej.

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także w 
perspektywie długoterminowej, przy 
należytej dbałości o ochronę zdrowia 
ludzkiego i ochronę środowiska;

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) parlamenty krajowe pełniły rolę 
nadzorczą w odniesieniu do tego, czy 
środki finansowe są wystarczające.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów w 
jednym z nich.

(3) Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim, w 
którym zostały wytworzone, chyba że 
zostały one przemieszczone w inne miejsce 
zgodnie z dyrektywą Rady 
2006/117/Euratom w sprawie nadzoru i 
kontroli nad przemieszczaniem odpadów 
promieniotwórczych oraz wypalonego 
paliwa jądrowego.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie postanowić o podjęciu 
odpowiednich środków we współpracy z 
innymi państwami członkowskimi w celu 
utworzenia wspólnego lub regionalnego 
składowiska, jeżeli jest to konieczne lub 
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wskazane, biorąc pod uwagę szczególne 
okoliczności geologiczne lub techniczne.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Przed rozpoczęciem takiego projektu 
w ramach porozumienia międzyrządowego 
zainteresowane państwa członkowskie 
dbają o to, aby ta inicjatywa spełniała 
niezbędne wymogi obejmujące co 
najmniej następujące elementy:
a) należy stale dbać o społeczną 
akceptację i poparcie społeczne we 
wszystkich zainteresowanych państwach 
członkowskich na wszystkich etapach 
rozwoju projektu oraz przez cały okres 
składowania poprzez zapewnienie dostępu 
do informacji oraz uczestnictwa obywateli 
w procesie konsultacji;
b) należy zagwarantować współpracę 
między właściwymi organami 
regulacyjnymi i krajowymi organami ds. 
bezpieczeństwa oraz ich nadzór; analiza 
bezpieczeństwa i uzupełniające oceny 
bezpieczeństwa przeprowadza się w 
każdym zainteresowanym państwie 
członkowskim z uwzględnieniem fazy 
przygotowawczej, fazy wyboru i fazy 
wdrożenia w odniesieniu do danego 
obiektu;
c) należy osiągnąć porozumienie co do 
kwestii odpowiedzialności oraz jasnego
podziału obowiązków, przy czym każde 
państwo członkowskie ponosi ostateczną 
odpowiedzialność za własne odpady 
promieniotwórcze;
d) kwestie finansowe należy uzgodnić tak, 
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aby zagwarantować fundusze na cały 
okres funkcjonowania składowiska 
odpadów oraz okres po jego zamknięciu, a 
także dostępność odpowiednich zasobów 
ludzkich, zapewniając wystarczającą 
liczbę odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników;
e) w programach krajowych 
zainteresowanych państw członkowskich 
należy uprzednio powiadomić o ramach 
prawnych, strukturze organizacyjnej, 
uzgodnieniach i planach technicznych, 
wykazując, że w jasno określonym 
wymiarze czasowym planowane 
składowanie spełnia wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krajowy program wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi;

a) krajowy program wdrażania polityki w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, który gwarantuje, że 
wszyscy producenci odpadów 
promieniotwórczych mają dostęp do 
bezpiecznego składowania odpadów 
promieniotwórczych na takich samych 
warunkach;

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ramy krajowe były utrzymywane i w 
razie potrzeby ulepszane z uwzględnieniem 
doświadczeń z eksploatacji, wniosków z 
analiz bezpieczeństwa określonych w art. 
8, rozwoju technologii i wyników badań.

(2) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ramy krajowe były utrzymywane i w 
razie potrzeby ulepszane z uwzględnieniem 
doświadczeń z eksploatacji, wniosków z 
analiz bezpieczeństwa określonych w art. 7 
ust. 1a, rozwoju technologii i wyników 
badań.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w ramach wniosku o wydanie zezwolenia 
w odniesieniu do działania dotyczącego 
postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi lub składowiska 
odpadów przygotowano analizę 
bezpieczeństwa oraz uzupełniającą ocenę 
bezpieczeństwa oraz aby w razie 
konieczności aktualizowano je w trakcie 
ewolucji tego działania lub składowiska. 
Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa muszą obejmować 
umiejscowienie, zaprojektowanie, budowę, 
funkcjonowanie lub zamknięcie 
składowiska odpadów, jak również 
długoterminowe bezpieczeństwo po 
zamknięciu takiego składowiska, jak 
również muszą opisywać wszelkie aspekty 
terenu związane z bezpieczeństwem, 
projekt obiektu, a także zarządcze środki 
kontroli i regulacyjne mechanizmy 
kontrolne.
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz przepisy poprzedniego art. 8, obecnie wprowadzone odpowiednio w art. 7 oraz w 
definicjach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
posiadacze zezwolenia przedstawiali 
sprawozdania właściwemu organowi 
regulacyjnemu oraz innym odpowiednim 
właściwym organizacjom, a także udzielali 
obywatelom dostępu do informacji na 
temat ich działań lub obiektów.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Analiza bezpieczeństwa

(1) W ramach wniosku o wydanie 
zezwolenia w odniesieniu do obiektu lub 
działania należy opracować analizę 
bezpieczeństwa oraz uzupełniającą ocenę 
bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy je 
aktualizować wraz z przeobrażeniem 
obiektu lub działania. Zakres analizy 
bezpieczeństwa i oceny bezpieczeństwa 
oraz dotyczące ich szczegółowe dane 
muszą być współmierne do stopnia 
złożoności działań eksploatacyjnych oraz 
rozmiarów zagrożenia związanego z 
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danym obiektem lub działaniem.
(2) Analiza bezpieczeństwa i 
uzupełniająca ocena bezpieczeństwa 
powinny obejmować lokalizację, 
projektowanie, budowę, eksploatację i 
likwidację obiektu lub zamknięcie 
składowiska odpadów; w analizie 
bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe po zamknięciu, w 
szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych w 
najszerszym możliwym zakresie. 
(3) Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu 
do obiektu musi opisywać wszelkie aspekty 
terenu związane z bezpieczeństwem, 
projekt obiektu, a także zarządcze środki 
kontroli i regulacyjne mechanizmy 
kontrolne. Analiza bezpieczeństwa i 
uzupełniająca ocena bezpieczeństwa 
muszą wykazywać zapewniony poziom 
ochrony, a także przedstawić właściwemu 
organowi regulacyjnemu oraz innym 
zainteresowanym stronom zapewnienie, że 
wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.
(4) Analizę bezpieczeństwa i 
uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa 
przedkłada się właściwemu organowi 
regulacyjnemu do zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 7 ust. 1a (nowy) oraz definicje w art. 3 ust. 9a (nowy) i 9b (nowy).

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
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zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności.

zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie, dalsze rozwijanie i 
rozpowszechnianie niezbędnej naukowej i 
technologicznej wiedzy fachowej i 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

(1) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ramy krajowe gwarantowały 
dostępność wystarczających środków 
pieniężnych w przypadku, gdy okażą się 
one potrzebne do celów postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
zgodnie z procedurami, które zostaną 
określone na szczeblu krajowym:
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a) właściwie przeprowadzono ocenę 
kosztów związanych ze strategiami 
postępowania z odpadami, w szczególności 
ocenę kosztów związanych z wdrożeniem 
długoterminowych rozwiązań w zakresie 
postępowania z niskoaktywnymi, 
średnioaktywnymi i wysokoaktywnymi 
długożyciowymi odpadami 
promieniotwórczymi w zależności od ich 
charakteru; obejmuje to przede wszystkim 
koszty likwidacji instalacji jądrowych, a w 
przypadku składowisk odpadów 
promieniotwórczych koszty ich 
ostatecznego zamknięcia, utrzymywania i 
monitorowania;
b) ustanawiano rezerwy na pokrycie 
kosztów określonych w lit. a) oraz 
przewidziano niezbędne aktywa na 
pokrycie wyłącznie tych rezerw;
c) należycie monitorowano, czy rezerwy i 
zarządzanie aktywami jest współmierne do 
kosztów wspomnianych w lit. a), aby 
zagwarantować okresowe dostosowanie.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Państwa członkowskie tworzą lub 
powołują organ krajowy mogący 
przeprowadzić specjalistyczną ocenę 
kwestii zarządzania środkami 
finansowymi i kosztów likwidacji, jak 
wspomniano w ust. 2. Organ ten powinien 
być niezależny względem podmiotów 
wnoszących wkład do finansowania.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Państwa członkowskie regularnie 
przedkładają Komisji sprawozdania na 
temat wniosków z postępowań odnośnego 
organu krajowego, na warunkach 
określonych w art. 16.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

(Patrz kolejna poprawka, ponieważ część tekstu COM została umieszczona w art. 12a (nowy) 
ust. 1).

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Udział społeczeństwa
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(1) Państwa członkowskie dbają o to, aby 
już na wczesnym etapie społeczeństwo 
miało możliwość efektywnego 
uczestnictwa w przygotowywaniu lub 
przeglądzie krajowych programów 
dotyczących postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, które to programy 
należy przygotować zgodnie z art. 13, a 
także aby miało do nich dostęp po ich 
sporządzeniu. Państwa członkowskie 
zamieszczają te programy w dostępnym 
publicznie portalu internetowym.
(2) W tym celu państwa członkowskie 
dopilnowują, by:
a) społeczeństwo było informowane za 
pośrednictwem ogłoszeń publicznych lub 
innych właściwych środków, takich jak
media elektroniczne, jeżeli są one 
dostępne, o wszelkich wnioskach 
dotyczących takich programów lub ich 
zmiany lub przeglądu, a także by do 
wiadomości społeczeństwa były podawane 
istotne informacje o takich wnioskach, w 
tym między innymi informacje o prawie 
do udziału w podejmowaniu decyzji i o 
właściwym organie, któremu można 
przedkładać uwagi lub zapytania;
b) społeczeństwo było uprawnione do 
przedstawiania uwag i opinii w chwili, gdy 
pod uwagę brane są wszystkie 
rozwiązania, zanim podjęte zostaną 
decyzje w sprawie programów;
c) przy podejmowaniu takich decyzji 
przykładano należytą wagę do wyników 
udziału społeczeństwa;
d) po analizie uwag i opinii 
przedstawionych przez społeczeństwo 
właściwy organ dołożył należytych starań 
w celu poinformowania społeczeństwa o 
podjętych decyzjach oraz powodach i 
względach będących podstawą tych 
decyzji, a także by podał informacje o 
przebiegu procesu udziału społeczeństwa.
(3) Państwa członkowskie określają 
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podmioty uprawnione do uczestnictwa dla 
celów ust. 2. Państwa członkowskie 
określają szczegółowe zasady udziału 
społeczeństwa na mocy niniejszego 
artykułu, tak aby umożliwić społeczeństwu 
skuteczne przygotowanie się i 
uczestnictwo. Ustalane są rozsądne ramy 
czasowe, przewidujące dość czasu na 
każdy z poszczególnych etapów udziału 
społeczeństwa, który jest wymagany na 
mocy niniejszego artykułu.

Or. en

(Patrz poprzednia poprawka, część tekstu ust. 1 stanowiła pierwotnie ust. 2 art. 12).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Programy krajowe muszą być zgodne z 
przepisami art. 4–12.

(2) Programy krajowe muszą być zgodne z 
przepisami art. 4–12a.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Państwa członkowskie dokonują 
regularnego przeglądu i aktualizacji swoich 
programów krajowych z uwzględnieniem, 
odpowiednio, postępu technicznego i 
naukowego oraz wyników 
międzynarodowej oceny wzajemnej.

Or. en
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) zintegrowany, szczegółowy system 
klasyfikacji odpadów promieniotwórczych, 
obejmujący wszystkie etapy postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi od 
momentu powstania tych odpadów do ich 
składowania;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: zalecenie Komisji z dnia 15 września 1999 r. w sprawie systemu klasyfikacji stałych 
odpadów promieniotwórczych (Dz.U. L 265 z 13.10.1999, s. 37).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) w oparciu o system klasyfikacji, o 
którym mowa w ust. (-1), rejestr 
wszelkiego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych oraz 
prognozy dotyczące przyszłych ilości, 
także tych pochodzących z likwidacji. W 
rejestrze należy wyraźnie określić 
lokalizację i ilość materiałów oraz poziom 
zagrożenia;

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) opis oceny kosztów, o których mowa 
w art. 10 ust. 1a lit. a), oraz metod 
zastosowanych do wyliczenia odnośnych 
rezerw;

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) opis możliwości wyboru związanych ze 
strukturą aktywów przewidzianych 
zgodnie z art. 10 ust. 1a lit. b) oraz 
zarządzaniem nimi, a także 
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planem. obowiązujących planów finansowych w 
celu zapewnienia możliwości pokrycia 
wszystkich kosztów programu zgodnie z 
przewidzianym planem.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz punkt preambuły (42b) nowy.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
samooceny swoich ram krajowych, 

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

właściwego organu regulacyjnego, 
krajowego programu i jego wdrażania, a 
także organizują międzynarodową ocenę 
wzajemną swoich ram krajowych, organu 
lub programu, mając na uwadze 
zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w 
zakresie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich 
ocen wzajemnych przekazuje się Komisji, 
która przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie okresowe 
sprawozdanie zawierające podsumowanie 
wniosków sformułowanych w trakcie 
wzajemnych ocen.

Or. en
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UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada Komisja wydała wniosek dotyczący dyrektywy, w której ustanawia się 
ramy prawne UE w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi (COM(2010)618). Wniosek ten określa konkretne wymogi celem 
zadbania o to, aby państwa członkowskie ustanowiły krajowe ramy regulacyjne i 
organizacyjne oraz opracowały odpowiednie programy krajowe w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, od ich wytworzenia aż do 
składowania.

1. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje ogólne ramy wniosku i popiera je.

Parlament Europejski zawsze apelował o zharmonizowane standardy i solidne prawodawstwo 
w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, szczególnie w rezolucji w sprawie  
Euratomu – bilans 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie energii jądrowej1.

W tym celu, po przyjęciu dyrektywy o bezpieczeństwie jądrowym w czerwcu 2009 r., która 
dotyczy jedynie składowisk wypalonego paliwa jądrowego bezpośrednio związanych z 
instalacjami jądrowymi, obecny wniosek przyczynia się do stworzenia spójnego korpusu 
legislacyjnego, mającego na celu zapewnienie długotrwałego bezpieczeństwa w odniesieniu 
do postępowania z istniejącymi i przyszłymi odpadami promieniotwórczymi niezależnie od 
perspektyw zastosowań w zakresie energii jądrowej i niezwiązanych z energią.
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje strukturę wniosku, która – zgodnie z już 
istniejącymi zasadami na szczeblu międzynarodowym2 – opiera się na podejściu przyjętym w 
najbardziej zaawansowanych państwach członkowskich i stanowi ramy dla bardziej 
odpowiedzialnego postępowania w odniesieniu do (i) krajowych ram, polegających na jasno 
określonych obowiązkach i odpowiedzialności każdego podmiotu, (ii) krajowego programu 
gwarantującego postępy, ramy czasowe i jasność procesu podejmowania decyzji w sprawie 
odpadów promieniotwórczych, (iii) wyważone zasady dotyczące przejrzystości i informacji, 
nadzoru i kontroli.

2. Sprawozdawczyni jest zdania, że należy przewidzieć kilka usprawnień w celu 
zagwarantowania odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, nie opóźniając decyzji, które 
mają zostać przyjęte obecnie.

Wśród poprawek zaproponowanych w projekcie sprawozdania do rozpatrzenia przez 
członków komisji sprawozdawczyni chciałaby podkreślić w tym miejscu następujące 
elementy, stanowiące jej główne priorytety:

                                               
1 Sprawozdanie Maldeikisa, 10 maja 2007 r.
2 Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w 

postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi MAEA („wspólna konwencja”) INFCIRC/546 z dnia 
24 grudnia 1997 r. oraz opracowane standardy bezpieczeństwa.
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 Ostateczne składowanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
jądrowego

(i) Sprawozdawczyni uważa, że koncepcje i rozwiązania techniczne dotyczące ostatecznego 
składowania, w szczególności składowanie wypalonego paliwa jądrowego i 
wysokoaktywnych odpadów w głębokich warstwach geologicznych, należy przewidywać z
należytym uwzględnieniem zasady odwracalności. Celem jest zapewnienie potencjalnego 
dostępu do odpadów i możliwości ich odzyskania z przyczyn technicznych lub w przypadku, 
gdy postęp w badaniach doprowadzi do pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych 
w długim okresie (np. transmutacji). Nie uniemożliwia to zamknięciu składowiska po 
pewnym okresie działania i monitorowania, jeżeli przyszłe pokolenia tak postanowią.
Odwracalność daje zatem możliwość ostrożnego podążania w kierunku najbezpieczniejszego
rozwiązania dzięki pozwoleniu na poszerzenie – poprzez ciągłe monitorowanie i 
doświadczenie – wiedzy zdobytej w fazie badawczej. Zdaniem sprawozdawczyni ta faza 
odwracalności nie osłabi żadnego ostatecznego rozwiązania rządowego dotyczącego 
składowania w głębokich warstwach geologicznych, przyczyniłaby się natomiast do 
akceptacji społecznej takiego repozytorium i jest powiązana z długoterminowym 
monitorowaniem terenu oraz przechowywaniem informacji o nim.
(ii) Ponadto sprawozdawczyni wprowadziła serię poprawek w całym tekście, 
odzwierciedlających jej pogląd, że (a) składowanie musi się odbywać zgodnie z 
akceptowanymi na szczeblu międzynarodowym zasadami, wymogami i metodologią; w tym 
kontekście istotnymi elementami są szkolenia, rozpowszechnianie wiedzy i dbanie o 
umiejętności; (b) istnieje potrzeba odpowiedniego zarządzania wiedzą w każdym 
repozytorium w odniesieniu do operacji trwających przez dekady, a także przygotowania do 
przechowywania informacji; nadzór i konserwacja obiektów oraz monitorowanie środowiska 
w okresie po zamknięciu mają tu kluczowe znaczenie; (c) międzynarodowa współpraca jest 
konieczna do wymiany i rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej, przy czym programy 
badawczo-rozwojowe będą również odgrywać znaczącą rolę. Dlatego w tym kontekście 
ważna jest międzynarodowa ocena wzajemna i wymiana najlepszych praktyk, a programy 
krajowe powinny bazować na tych doświadczeniach.

 Środki finansowe 

Sprawozdawczyni chciałaby odnieść się tutaj do konkretnych rezolucji parlamentarnych 
dotyczących finansowania strategii likwidacji1, przypominając przede wszystkim o aspektach 
tej kwestii związanych z rynkiem wewnętrznym. W obecnej sytuacji wniosek Komisji 
wykazuje pewne słabości, gdyż nie nakłada na państwa członkowskie żadnego innego 
wiążącego zobowiązania niż ogólne zobowiązanie do zagwarantowania, że wystarczające 
środki finansowe zostaną udostępnione.
Dla sprawozdawczyni celem wniosku powinno być zadbanie o to, aby odkładano środki 
finansowe do celów realizacji wymogów likwidacji elektrowni jądrowej, a także 
postępowania z powstałymi odpadami promieniotwórczymi, ich kondycjonowania i 
ostatecznego składowania, jak również o to, aby środki te były dostępne w razie konieczności 
                                               
1 Sprawozdanie R. Harms w sprawie programu Kozłodój, przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 maja 2010 r.
Sprawozdanie R. Harms pt. „Bezpieczeństwo jądrowe – zasoby finansowe przeznaczone na likwidację elektrowni jądrowych”, przyjęte w 
listopadzie 2005 r.
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i aby gospodarowano nimi w sposób przejrzysty.

Taki jest cel proponowanych poprawek do art. 10, które ściślej definiują obowiązki państw 
członkowskich, które mają być realizowane zgodnie z ich procedurami krajowymi i które 
dotyczą: oceny kosztów związanych ze strategią postępowania z odpadami; ustanowienia 
rezerw na finansowanie przyszłych likwidacji lub działań związanych z gospodarką odpadami 
oraz przeznaczenie niezbędnych aktywów na pokrycie tych rezerw; należytego 
monitorowania poziomów rezerw i zarządzania aktywami; przeglądów przeprowadzanych 
przez niezależny organ krajowy celem sprawdzenia, czy środki zebrane na te przyszłe 
działania są wykorzystywane tylko na działania związane z likwidacją lub gospodarką 
odpadami; regularnego informowania Komisji przez państwa członkowskie. Jednocześnie w 
art. 14 wprowadza się kolejne warunki dotyczące treści programów krajowych.

 Rozwój składowisk regionalnych

Państwa członkowskie ponoszą ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne postępowanie z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, które wytwarzają, w tym za 
ich składowanie. Sprawozdawczyni uważa, że przestrzeganie tego podstawowego wymogu 
można połączyć ze zbadaniem możliwości znalezienia wspólnego rozwiązania kwestii 
odpadów promieniotwórczych dla większej liczby państw członkowskich, pod warunkiem że 
nastąpi to na należycie sformułowanych, określonych i ścisłych warunkach. Chociaż 
kluczową kwestią jest to, aby każde państwo członkowskie opracowało swój własny program 
krajowy i podjęło ostateczną decyzję w sprawie wypalonego paliwa i odpadów 
promieniotwórczych, sprawozdawczyni jest zdania, że w proponowanej dyrektywie, która 
potencjalnie już dostrzega korzyść wynikającą ze wspólnego rozwiązania w punkcie 
preambuły 37, należy określić wstępne warunki, jakie należy spełnić, aby uruchomić takie 
wspólne projekty na zasadzie dobrowolności.

Istnieją już projekty i analizy badawcze dotyczące współpracy międzynarodowej, np. trwające 
prace Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej1 , które zyskały na znaczeniu w świetle 
troski o nierozprzestrzenianie, lub działania grupy roboczej ERDO 2 , w której pracach bierze 
udział wiele państw członkowskich3 i której celem są badania nad możliwością ustanowienia 
międzynarodowej organizacji ds. utworzenia europejskiego repozytorium (European 
Repository Development Organisation). Prace te torują drogę do rozwoju metodologii 
systematyzującej koncepcję wspólnego repozytorium w głębokich warstwach geologicznych, 
bezpiecznego i akceptowanego społecznie.

Opierając się na tych pracach i uznając, że ta koncepcja może być interesująca w pewnych 
okolicznościach, sprawozdawczyni uważa jednak, że rozwiązanie to nie może być dla państw 
członkowskich sposobem unikania odpowiedzialności krajowej, jak określono w obecnym 
wniosku, lub opóźniania przyjęcia ostatecznej decyzji w sprawie postępowania z odpadami. 
Dlatego, podobnie jak w przypadku rozwiązań krajowych, każda wspólna lub regionalna 
inicjatywa w obszarze składowania może być opisana w strategii krajowej, dać możliwość 

                                               
1 „Rozwój międzynarodowych repozytoriów odpadów promieniotwórczych: ramy infrastrukturalne i scenariusze 
współpracy”, październik 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Austria, Bułgaria, Holandia, Irlandia, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Włochy
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rozszerzonych konsultacji społecznych oraz zostać uruchomiona po spełnieniu wstępnych 
warunków zaproponowanych w art. 4, szczególnie w odniesieniu do standardów 
bezpieczeństwa, systemów odpowiedzialności oraz zabezpieczenia finansowania na okres 
działalności obiektu oraz po jego zamknięciu.

Związana z tą kwestią możliwość transgranicznego przewozu odpadów jądrowych, na który 
wydano odpowiednie zezwolenie na podstawie dyrektywy 2006, musi zostać przywrócona w 
postanowieniach art. 4.

 Przejrzystość i udział społeczeństwa
Sprawozdawczyni uznaje, że konieczne jest budowanie konsensusu z udziałem społeczeństwa 
w odniesieniu do opracowania i przeglądu programu krajowego, zgodnie z dyrektywą 
2003/35/WE1. Udział społeczeństwa prowadzi do zgody i zaangażowania, a co za tym idzie 
do społecznej legitymizacji strategii postępowania z odpadami promieniotwórczymi.
Konkretne przepisy wprowadzono w art. 12a (nowy).

Ponadto w całym tekście proponuje się inne szczegółowe poprawki, takie jak modyfikacje 
związane z „analizą bezpieczeństwa”, która pierwotnie pojawiała się w art. 8, którego 
postanowienia zostały teraz przesunięte do odpowiednich artykułów: definicji i art. 7 
dotyczącego „posiadacza licencji” i przeformułowane zgodnie z zakresem dyrektywy.

*    *

*

                                               
1 Dyrektywa 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.


