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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 rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument 
Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0841),

– uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0014/2012),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7–0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę opracowanego przez nią 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, jeżeli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Awaria w Czarnobylu w 1986 r. 
uzmysłowiła wszystkim globalne 
znaczenie bezpieczeństwa jądrowego. 
Wypadek w Fukushimie Daiichi w 2011 r. 
potwierdził potrzebę podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa jądrowego do 
najwyższych standardów. W celu 

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

względem zarządzania i niezależności 
regulacyjnej. W celu stworzenia 
warunków bezpieczeństwa koniecznych do 
wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia 
ludzkiego, Europejska Wspólnota Energii 
Atomowej („Wspólnota”) powinna mieć 
możliwość wspierania bezpieczeństwa 
jądrowego w państwach trzecich.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Elektrownie jądrowe powstają w 
bardzo bliskim sąsiedztwie granic Unii, co 
budzi poważne obawy jeżeli chodzi o 
bezpieczeństwo, szczególnie w kontekście 
braku współpracy politycznej z Unią.

Or. en

Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wiele krajów na świecie rozważa lub 
planuje budowę elektrowni jądrowych, z 
czym wiąże się szereg wyzwań oraz 
potrzeba stworzenia odpowiedniej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego oraz systemów 
zarządzania jądrowego. W tym kontekście 
należy priorytetowo traktować wspieranie 
organów regulacyjnych tych państw, jak 
również wielostronnych struktur 
regionalnych i międzynarodowych, które 
mogą wzmocnić zaufanie oraz stosowanie 
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norm w drodze mechanizmów wzajemnej 
weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Instrument ten powinien skupiać się na organach regulacyjnych. Jednak w krajach 
nieposiadających szeregu elektrowni i operatorów elektrowni jądrowych, zadanie organu 
regulacyjnego zależy od istnienia elektrowni, co może przyczyniać się do położenia 
mniejszego nacisku na wspomniane aspekty. Dzięki organizacjom regionalnym oraz 
wzajemnej weryfikacji kwestia ta może być częściowo kontrolowana.

Poprawka4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Podejmując z państwami 
członkowskimi działania w ramach 
wspólnej polityki i strategii, a także 
współpracując z organizacjami 
międzynarodowymi i regionalnymi – Unia 
jest najlepiej przygotowana, by reagować 
na globalne wyzwania, a także by 
koordynować współpracę z państwami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

jądrowego obiektów jądrowych. W 
komunikacie Komisji z dnia 
24 listopada 2011 r. w sprawie 
sprawozdania okresowego na temat 
kompleksowych ocen ryzyka i 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej 
(testy wytrzymałościowe)1 podkreśla się 
potrzebę wzmocnienia tych ram. Rada 
przyjęła również dyrektywę
2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowe w 
zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi. Dyrektywy te, wraz 
z wdrożonymi w Unii Europejskiej 
wysokimi standardami bezpieczeństwa 
jądrowego oraz gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym, to przykłady, które 
można wykorzystać jako zachętę dla 
państw trzecich do przyjęcia podobnych 
wysokich standardów, jednak są one 
wiarygodne jedynie pod warunkiem 
właściwej transpozycji przez wszystkie 
państwa członkowskie.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wspólnota powinna w szczególności 
kontynuować wysiłki na rzecz stosowania 
skutecznych zabezpieczeń materiałów 
jądrowych w państwach trzecich, 
wykorzystując swoje doświadczenie w 
dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii 
Europejskiej.

(10) Wspólnota powinna w szczególności 
kontynuować wysiłki na rzecz stosowania 
skutecznych zabezpieczeń materiałów 
jądrowych w państwach trzecich, 
wykorzystując swoje doświadczenie w 
dziedzinie zabezpieczeń w obrębie Unii 
Europejskiej. Korzystanie z pomocy 
ekspertów unijnych w celu udzielania 



PR\896869PL.doc 9/17 PE486.061v01-00

PL

krajom trzecim pomocy w dziedzinie 
jądrowej ma również znaczenie dla 
utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy 
fachowej w Unii, szczególnie w kontekście 
planowanego zamknięcia szeregu 
elektrowni jądrowych.

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stopnia, w jakim kraje, którym 
udzielono pomocy, opracowują normy 
bezpieczeństwa jądrowego podobne do 
tych obowiązujących w Unii.

Or. en
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Poprawka9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Celem dokumentów strategicznych jest 
zapewnienie spójnych ram współpracy 
między Unią a zainteresowanymi krajami i 
regionami partnerskimi, zgodnie z 
ogólnym zamiarem i zakresem, celami, 
zasadami i polityką Unii.

3. Celem dokumentów strategicznych jest 
zapewnienie spójnych ram współpracy 
między Unią, państwami członkowskimi a 
zainteresowanymi krajami i regionami 
partnerskimi, zgodnie z ogólnym zamiarem 
i zakresem, celami, zasadami i polityką 
Unii.

Or. en

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Promowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego oraz stosowania 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 

a) Promowanie skutecznej kultury 
bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania w 
dziedzinie jądrowej oraz stosowania 
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jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza poprzez:

najwyższych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem na wszystkich 
szczeblach, zwłaszcza poprzez:

Or. en

Poprawka12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– propagowanie skutecznych ram 
regulacyjnych, procedur i systemów 
zapewniających właściwe zabezpieczenie 
przed promieniowaniem jonizującym 
materiałów promieniotwórczych, 
zwłaszcza ze źródeł promieniotwórczych o 
wysokiej aktywności, a także ich 
bezpieczne usuwanie;

propagowanie skutecznych i przejrzystych 
ram regulacyjnych, procedur i systemów 
zapewniających właściwe zabezpieczenie 
przed promieniowaniem jonizującym 
materiałów promieniotwórczych, 
zwłaszcza ze źródeł promieniotwórczych o 
wysokiej aktywności, a także ich 
bezpieczne usuwanie;

Or. en

Poprawka13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Szczególne środki, które obejmie finansowanie – litera a) – tiret drugie a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– propagowanie skutecznych systemów 
zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego gwarantujących niezależność, 
odpowiedzialność i autorytet organów 
regulacyjnych, a także struktur 
współpracy regionalnej i 
międzynarodowej pomiędzy takimi 
organami;

Or. en
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Poprawka14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– środki na rzecz promocji współpracy 
międzynarodowej (w tym w ramach 
właściwych organizacji 
międzynarodowych, zwłaszcza MAEA) w 
powyższych dziedzinach, w tym wdrażanie 
i monitorowanie konwencji i traktatów 
międzynarodowych, wymianę informacji, 
tworzenie potencjału i szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i badań.

– środki na rzecz promocji współpracy 
międzynarodowej (w tym w ramach 
właściwych organizacji regionalnych i 
międzynarodowych, zwłaszcza MAEA) w 
powyższych dziedzinach, w tym wdrażanie 
i monitorowanie konwencji i traktatów 
międzynarodowych, wymianę informacji, 
tworzenie potencjału i szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego i badań.

Or. en

Poprawka15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Priorytetowo traktuje się kraje 
przystępujące do UE oraz państwa 
należące do regionu sąsiedztwa 
europejskiego. Preferuje się podejście 
regionalne.

– Priorytetowo traktuje się kraje 
przystępujące do UE oraz państwa 
należące do regionu sąsiedztwa 
europejskiego, w szczególności jeżeli 
rozwijają one nowe możliwości produkcji 
energii jądrowej lub są w fazie likwidacji 
instalacji jądrowych. Preferuje się 
podejście regionalne.

Or. en
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Poprawka16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Aby zapewnić monitorowanie 
wykorzystania pomocy i przestrzeganie jej 
celów, korzystające z niej państwa trzecie 
muszą zaakceptować zasadę oceny 
podjętych działań. Ocena ta umożliwi 
monitorowanie i sprawdzenie 
przestrzegania uzgodnionych celów; może 
być także warunkiem dalszego wypłacania 
wkładu Wspólnoty.

– Aby zapewnić monitorowanie 
wykorzystania pomocy i przestrzeganie jej 
celów, korzystające z niej państwa trzecie 
muszą zaakceptować zasadę oceny 
podjętych działań. Możliwe do 
zweryfikowania i stałe przestrzeganie 
uzgodnionych celów powinno być 
warunkiem dalszego wypłacania wkładu 
Wspólnoty.

Or. en
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Poprawka18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

regulacyjnych i organizacji 
zapewniających wsparcie techniczne 
Współpraca będzie zależała od 
wiarygodności programu rozwoju energii 
jądrowej, istnienia decyzji rządu oraz 
sporządzenia wstępnego harmonogramu 
działań.

Or. en

Poprawka20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach niniejszego instrumentu
współpracę kieruje się przede wszystkim 
do organów nadzoru instalacji jądrowych (i 
organizacji zapewniających im wsparcie 
techniczne) celem zadbania o ich 
kompetencje techniczne i niezależność 
oraz wzmocnienie ram regulacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie udzielania licencji, w 
tym przeglądu i działań następujących po 
skutecznych i kompleksowych ocenach 
ryzyka i bezpieczeństwa („testach 
warunków skrajnych”). Powinno to 
stworzyć warunki bezpieczeństwa 
konieczne do wyeliminowania zagrożeń 
życia i zdrowia ludzkiego oraz do 
zapewnienia, by materiały jądrowe nie 
były przekazywane do zastosowania w 
innych celach niż te, do których są one 
przewidziane.

Or. en

Poprawka22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Priorytety – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W szczególnych sytuacjach podejmowania 
działań w następstwie „testów warunków 
skrajnych” dopuszcza się współpracę z 
operatorami instalacji jądrowych w 
państwach trzecich. Taka współpraca z 
operatorami instalacji jądrowych nie 
będzie obejmować dostaw sprzętu, a także 
innych działań lub pomocy, które operator 
mógłby i powinien nabywać na zasadach 
komercyjnych w celu przestrzegania 
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przewidzianych przepisami norm 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna dofinansowywać operatorów instalacji jądrowych za granicą.


