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PR_NLE-CN_art55am

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 decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, 
który ma zostać zrealizowany w formie działań pośrednich w ramach wdrażania 
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań 
badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013).
(COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0073),

– uwzględniając art. 7 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7–0075/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (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 decyzji
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badania nad energią termojądrową (w 
tym ITER);

a) badania nad energią termojądrową (w 
tym głównie ITER);

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W programie prac uwzględnia się 
odpowiednie działania badawcze 
prowadzone przez państwa członkowskie, 
państwa stowarzyszone oraz organizacje 
europejskie i międzynarodowe. Program 
jest aktualizowany stosownie do potrzeb.

2. W programie prac uwzględnia się 
odpowiednie działania badawcze 
prowadzone przez państwa członkowskie, 
państwa stowarzyszone oraz organizacje 
europejskie i międzynarodowe, jak 
również przemysł. Program jest 
aktualizowany stosownie do potrzeb.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W programie prac określone są kryteria 
oceny wniosków dotyczących działań 
pośrednich w ramach systemów 
finansowania, a także kryteria wyboru 
projektów. Kryteriami tymi są 
doskonałość, znaczenie i realizacja.
Dodatkowe wymogi, wagi i progi mogą 
zostać dokładniej określone lub 
uzupełnione w programie prac.

3. W programie prac określone są kryteria 
oceny wniosków dotyczących działań 
pośrednich w ramach systemów 
finansowania, a także kryteria wyboru 
projektów. Kryteriami tymi są 
doskonałość, znaczenie i realizacja.
Dodatkowe wymogi, wagi i progi, które są 
jasno uzasadnione, mogą zostać 
dokładniej określone lub uzupełnione w
programie prac.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I A – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania badawczo-rozwojowe Działania badawczo-rozwojowe 



PR\875386PL.doc 7/10 PE469.876v02-00

PL

wspierające budowę ITER będą 
prowadzone przez zrzeszenia na rzecz 
syntezy jądrowej oraz przedsiębiorstwa 
europejskie. Będą one obejmowały 
opracowanie i testowanie komponentów 
oraz systemów.

wspierające budowę ITER będą
prowadzone przez zrzeszenia na rzecz 
syntezy jądrowej oraz przedsiębiorstwa 
europejskie. Będą one obejmowały 
opracowanie, testowanie i zatwierdzanie
komponentów oraz zależnych systemów.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I A – punkt 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badania nad socjologicznymi i 
ekonomicznymi aspektami produkcji 
energii termojądrowej oraz działania 
propagujące wiedzę na temat syntezy 
jądrowej i jej zrozumienie.

– badania nad socjologicznymi i 
ekonomicznymi aspektami produkcji 
energii termojądrowej oraz działania 
propagujące wiedzę na temat syntezy 
jądrowej i jej zrozumienie. Zostanie 
położony szczególny nacisk na 
zapewnienie, aby właściwe informacje 
były podawane do wiadomości publicznej, 
a także zostaną podjęte odpowiednie 
działania mające zagwarantować 
efektywność komunikacji i kampanii 
informacyjnej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I B – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem jest poprawa wyników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności rozszczepienia jądrowego i 

Ogólnym celem jest poprawa wyników 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
opłacalności rozszczepienia jądrowego i 
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innych zastosowań promieniowania w 
przemyśle i medycynie. Działania 
pośrednie w dziedzinie rozszczepienia 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach działalności 
opisanych poniżej. Istnieją istotne 
powiązania z badaniami prowadzonymi 
zgodnie z siódmym programem ramowym 
Unii przyjętym decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
zwłaszcza w dziedzinie energii, norm 
europejskich, edukacji i szkolenia, ochrony 
środowiska, zdrowia, materiałoznawstwa, 
administrowania, wspólnych infrastruktur, 
kultury ochrony i bezpieczeństwa.
Międzynarodowa współpraca będzie 
kluczowym elementem działań w wielu 
obszarach działalności, zwłaszcza w 
dziedzinie zaawansowanych systemów 
jądrowych, które są obecnie badane w 
ramach Międzynarodowego Forum IV 
Generacji.

innych zastosowań promieniowania w 
przemyśle i medycynie. Działania 
pośrednie w dziedzinie rozszczepienia 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem zostaną przeprowadzone 
w pięciu głównych obszarach działalności 
opisanych poniżej. Istnieją istotne 
powiązania z badaniami prowadzonymi 
zgodnie z siódmym programem ramowym 
Unii przyjętym decyzją nr 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
zwłaszcza w dziedzinie energii, norm 
europejskich, edukacji i szkolenia, ochrony 
środowiska, zdrowia, materiałoznawstwa, 
administrowania, wspólnych infrastruktur, 
kultury ochrony i bezpieczeństwa.
Międzynarodowa współpraca będzie 
kluczowym elementem działań w wielu 
obszarach działalności, zwłaszcza w 
dziedzinie zaawansowanych systemów 
jądrowych, które są obecnie badane w 
ramach Międzynarodowego Forum IV 
Generacji. Zazwyczaj planowany okres 
działania obecnej generacji elektrowni 
jądrowych funkcjonujących w Europie 
wynosi 40 lat i przewiduje się możliwe 
dodatkowe przedłużenie okresu ich 
eksploatacji.  Elektrownie jądrowe III 
Generacji i przyszłej, bezpiecznej IV 
Generacji mają działać przez 60 lat lub 
dłużej przy obniżeniu kosztów 
operacyjnych i kosztów utrzymania 
wynikających ze starzenia się elektrowni. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I B – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnieje wyraźna potrzeba wzmocnienia 
współpracy z MAEA w zakresie norm 
bezpieczeństwa dotyczących wszystkich 
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obiektów i działań związanych z 
energetyką jądrową. Standardy te 
powinny być powszechnie stosowane przez 
projektantów, producentów i operatorów 
w energetyce, medycynie, przemyśle, 
badaniach i edukacji.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I B – ustęp 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Składowanie geologiczne 1. Każdy rodzaj składowania w tym
składowanie geologiczne

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I B – ustęp 1 – Cele

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalenie, poprzez badania ukierunkowane 
na realizację, solidnych technicznych i 
naukowych podstaw demonstracji 
technologii i bezpieczeństwa 
unieszkodliwiania wypalonego paliwa 
jądrowego oraz długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych w formacjach 
geologicznych oraz wspomaganie 
tworzenia wspólnego europejskiego 
podejścia do głównych kwestii związanych 
z gospodarowaniem odpadami i ich 
unieszkodliwianiem.

Ustalenie, poprzez badania ukierunkowane 
na realizację, solidnych technicznych i 
naukowych podstaw demonstracji 
technologii i bezpieczeństwa 
unieszkodliwiania wypalonego paliwa 
jądrowego oraz długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
długożyciowych odpadów z likwidacji 
cywilnych elektrowni jądrowych oraz 
liczne zastosowania izotopów 
promieniotwórczych w medycynie, 
przemyśle, rolnictwie, badaniach i 
działaniach edukacyjnych, w formacjach 
geologicznych oraz wspomaganie 
tworzenia wspólnego europejskiego 
podejścia do głównych kwestii związanych 
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z gospodarowaniem odpadami i ich 
unieszkodliwianiem.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł I B – ustęp 1 – Działania

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składowanie geologiczne: Badania 
techniczne i demonstracja koncepcji 
ostatecznego składowania, charakterystyka 
in-situ formacji geologicznych 
przyjmujących odpady (zarówno w 
ogólnych, jak i specyficznych dla 
lokalizacji podziemnych laboratoriach 
badawczych), zbadanie otoczenia 
lokalizacji składowisk geologicznych, 
badania istotnych procesów pola bliskiego
(forma odpadów oraz bariery techniczne) i 
pola dalekiego (podłoże skalne i drogi 
przenikania do biosfery), opracowanie 
solidnych metod oceny skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz badanie kwestii 
administracyjnych oraz kwestii związanych 
z akceptacją społeczną.

Składowanie geologiczne: Badania 
techniczne i demonstracja koncepcji 
ostatecznego składowania, charakterystyka 
in-situ formacji geologicznych 
przyjmujących odpady (zarówno w 
ogólnych, jak i specyficznych dla 
lokalizacji podziemnych laboratoriach 
badawczych), zbadanie otoczenia 
lokalizacji składowisk geologicznych, 
badania istotnych procesów pola bliskiego
(forma odpadów oraz bariery techniczne) i 
pola dalekiego (podłoże skalne i drogi 
przenikania do biosfery), opracowanie 
solidnych metod oceny skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz badanie kwestii 
administracyjnych oraz kwestii związanych 
z akceptacją społeczną. W celu 
zapewnienia szybszego zamknięcia w 
przypadku nieprzewidzianych wydarzeń, 
istotne jest wprowadzenie sprawdzonych 
systemów utrzymania obsługi przy 
niższym trybie pracy.

Or. en


