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1 Komisja Europejska, 2008 r.; dokument roboczy Komisji, dokument uzupełniający wniosek dotyczący 
dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego – ocena skutków, 
SEC(2008) 2892, 26 stycznia 2008 r.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem opublikowanego projektu dyrektywy jest „osiągnięcie, utrzymanie i ciągła poprawa 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie, a także wzmocnienie roli organów regulacyjnych”. 
Jednakże wniosek nie ma na celu wprowadzenia uprawnień, które umożliwiłyby osiągnięcie 
tego celu, i nie przyniesie on wartości dodanej w zakresie bezpieczeństwa.

Wniosek Komisji jest trzecią w ciągu dekady próbą wprowadzenia nowych zasad w zakresie 
bezpieczeństwa jądrowego. Pierwsza, podjęta w listopadzie 2002 r., została sformułowana 
następująco:

„W celu osiągnięcia celów Wspólnoty dotyczących (...) ochrony przed promieniowaniem nale
ży w pierwszej kolejności bezwzględnie zdefiniować podstawowe zobowiązania i ogólne zasady 
dotyczące bezpieczeństwa instalacji jądrowych (...). Na późniejszym etapie zostanie to uzupe
łnione ustanowieniem wspólnych norm i mechanizmów kontrolnych w celu zagwarantowania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa (...).”

To, co w 2002 r. uznano za istotne, teraz wydaje się jednak nieważne. W wyniku dokonanych 
w 2003 r. zmian usunięto wymóg wprowadzenia podstawowych obowiązków i wspólnych 
norm, zastępując go wspólnotowymi mechanizmami zapewniającymi przestrzeganie wspólnych 
zasad bezpieczeństwa jądrowego, w tym zwłaszcza wspólnotowego systemu weryfikacji. 

Jednak w najnowszym wniosku dotyczącym dyrektywy wyłączono obecnie ten mechanizm 
i nie będzie wspólnotowej weryfikacji. Na mocy projektu dyrektywy egzekwować się będzie 
natomiast tylko wymogi Konwencji bezpieczeństwa jądrowego Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej. Wymaga to jedynie publikacji rocznego sprawozdania w sprawie stanu 
sektora jądrowego i poddania tego sprawozdania wzajemnej weryfikacji przez inne strony 
omawianej konwencji. Stronami konwencji są już wszystkie państwa członkowskie eksploatuj
ące elektrownie jądrowe. Komisja nie podaje przykładów naruszenia konwencji przez jedno z 
państw członkowskich UE.

Głównym zarzutem wobec obecnego projektu jest to, że proponuje się w nim przepisy prawne 
będące tylko sztuką dla sztuki i że nie przyniesie on żadnych dodatkowych wymogów 
bezpieczeństwa. Pogląd ten wyraziła nawet ustanowiona przez Komisję Rada ds. Oceny 
Skutków Regulacji, która dwukrotnie zgłosiła obawy w sprawie braku wartości dodanej 
omawianej dyrektywy.

Istnieją realne i uzasadnione obawy dotyczące norm bezpieczeństwa jądrowego oraz 
stosowanych w UE praktyk. Wraz ze zbliżaniem się końca czasu życia przewidzianego 
w projektach instalacji jądrowych występuje ogólna tendencja do zmniejszania się ich 
marginesów bezpieczeństwa. Jak zauważono, „dla dużej liczby obecnie eksploatowanych 
w UE obiektów koniec pierwotnie przewidzianego okresu życia nadejdzie przed 2030 r.”.1

W konsekwencji istnieje realne zapotrzebowanie na środki, które pomogą zmniejszyć zagro
żenia jądrowe.
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Zamiast wprowadzać wątpliwej wartości mechanizm egzekwowania istniejącej konwencji mi
ędzynarodowej w projekcie dyrektywy należy zaproponować mechanizm wprowadzenia i 
egzekwowania wspólnych norm bezpieczeństwa, które wymagają stosowania aktualnej wiedzy 
technologicznej lub najlepszych dostępnych technologii, praktyk oraz systemów operacyjnych i 
regulacyjnych we wszystkich instalacjach jądrowych eksploatowanych w UE. Dopiero wtedy 
obywatele UE będą mogli mieć pewność, że uczyniono wszystko, co możliwe na rzecz 
zmniejszenia ryzyka awarii jądrowych. Dyrektywę można będzie przyjąć tylko pod warunkiem 
zrealizowania tego celu.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Nagłówek wprowadzający odniesienia

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 
UNII EUROPEJSKIEJ,

Or. en

Uzasadnienie

W tym przypadku obowiązuje procedura współdecyzji, która pozwala na pełny udział
Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,
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Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe, jak zdefiniowano w proponowanej dyrektywie, realizuje podwójny 
cel, tj. ochrony zdrowia ludzkiego („pracownicy, ogół społeczeństwa”) i ochrony środowiska 
naturalnego („powietrze, woda i gleba”). Jednak traktat Euratom nie stanowi podstawy 
prawnej do przyjęcia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę taką
stanowi natomiast art. 175 ust. 1 Traktatu WE. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego1,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną
w art. 251 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską1,

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe, jak zdefiniowano w proponowanej dyrektywie, realizuje podwójny 
cel, tj. ochrony zdrowia ludzkiego („pracownicy, ogół społeczeństwa”) i ochrony środowiska 
naturalnego („powietrze, woda i gleba”). Jednak traktat Euratom nie stanowi podstawy 
prawnej do przyjęcia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę taką
stanowi natomiast art. 175 ust. 1 Traktatu WE. W tym przypadku obowiązuje procedura wspó
łdecyzji, która pozwala na pełny udział Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(5) Wprawdzie system ochrony przed 
promieniowaniem, ustanowiony według 
obowiązujących podstawowych norm 
bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu bież
ącego stanu wiedzy naukowej, zapewnia 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludności, 
powinien on jednak być dalej uzupełniany w 
celu zapewnienia utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa obiektów j
ądrowych, jego rozwoju i ciągłej poprawy.
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpiecze
ństwa, począwszy od projektowania do 
likwidacji obiektów jądrowych, jest 
warunkiem sine qua non pełnego osiągni
ęcia celów ochrony zdrowia, określonych w 
art. 2 lit. b) Traktatu. W związku z tym nale
ży zapewnić skuteczną ochronę przed 
zagrożeniami radiologicznymi i zapobiegać
awariom, które mogłyby mieć
konsekwencje radiologiczne.

(5) Wprawdzie system ochrony przed 
promieniowaniem, ustanowiony według 
obowiązujących podstawowych norm 
bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu bież
ącego stanu wiedzy naukowej, zapewnia 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludności, 
powinien on jednak być dalej uzupełniany w 
celu zapewnienia utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa obiektów j
ądrowych, jego rozwoju i ciągłej poprawy. 
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpiecze
ństwa, począwszy od projektowania do 
likwidacji obiektów jądrowych, jest 
warunkiem sine qua non pełnego osiągni
ęcia celów ochrony zdrowia, określonych w 
art. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
oraz wysokiego poziomu ochrony 
środowiska określonego w art. 174 ust. 2 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. W związku z tym należy 
zapewnić skuteczną ochronę przed zagro
żeniami radiologicznymi i zapobiegać
awariom, które mogłyby mieć
konsekwencje radiologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo jądrowe, jak zdefiniowano w proponowanej dyrektywie, realizuje podwójny 
cel, tj. ochrony zdrowia ludzkiego („pracownicy, ogół społeczeństwa”) i ochrony środowiska 
naturalnego („powietrze, woda i gleba”). Jednak traktat Euratom nie stanowi podstawy 
prawnej do przyjęcia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Podstawę taką
stanowi natomiast art. 175 ust. 1 Traktatu WE. W tym przypadku obowiązuje procedura wspó
łdecyzji, która pozwala na pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego jako wspó
łprawodawcy.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(12a) W celu osiągnięcia celów Wspólnoty 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, należy w 
pierwszej kolejności zdefiniować
podstawowe zobowiązania i zasady ogólne 
dotyczące bezpieczeństwa instalacji j
ądrowych w niniejszej dyrektywie 
ramowej. Powinno to na późniejszym 
etapie zostać uzupełnione przyjęciem 
wspólnych norm i mechanizmów 
kontrolnych, które zostaną opracowane 
przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA) 
oraz w ścisłej współpracy z Europejską
Grupą Wysokiego Szczebla ds. Bezpiecze
ństwa Jądrowego i Gospodarowania 
Odpadami i w porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim, w celu 
zapewnienia najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa, który uwzględnia 
najnowsze osiągnięcia technologiczne i 
określa aktualny „stan wiedzy 
technicznej”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu o które 
– po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie – 
zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Celem niniejszej dyrektywy jest osiągni
ęcie, utrzymanie i ciągła poprawa bezpiecze
ństwa jądrowego we Wspólnocie oraz zwi
ększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest osiągni
ęcie, utrzymanie i ciągła poprawa bezpiecze
ństwa jądrowego we Wspólnocie oraz zwi
ększenie roli krajowych organów 
regulacyjnych poprzez określenie 
podstawowych obowiązków i ogólnych 
zasad gwarantujących wysoki poziom 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych, a tak
że stworzenie niezbędnych ram dla przyj
ęcia wspólnych norm bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu o które 
– po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie – 
zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z wykonania niniejszej 
dyrektywy najpóźniej w ciągu [trzech lat
od jej wejścia w życie], a następnie co trzy 
lata. Na podstawie pierwszego 
sprawozdania Komisja przedstawi Radzie 
sprawozdanie z postępów w wykonaniu 
niniejszej dyrektywy, uzupełnione, w 
stosownych przypadkach, wnioskami 
legislacyjnymi.

W ciągu jednego roku od wejścia w życie
niniejszej dyrektywy, a następnie co rok 
państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z przyjętych środków na 
rzecz wypełnienia ich zobowiązań w 
ramach niniejszej dyrektywy oraz ze stanu 
bezpieczeństwa instalacji jądrowych 
znajdujących się na ich terytorium. 

Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – 
na podstawie sprawozdań przedłożonych 
przez państwa członkowskie – 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz w sprawie stanu 
bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji jądrowych, niniejsza dyrektywa 
ramowa ma na celu określenie podstawowych zobowiązań i zasad ogólnych, w oparciu o które 
– po dokonaniu przeglądu niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie – 
zostaną przyjęte wspólne normy bezpieczeństwa. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a

Przegląd

Na podstawie pierwszego sprawozdania 
przedłożonego przez państwa cz
łonkowskie na mocy art. 11 Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie – w ciągu dwóch lat po wejściu w
życie niniejszej dyrektywy – wniosek o 
przyjęcie wiążących norm bezpieczeństwa.
Te wiążące normy bezpieczeństwa opieraj
ą się na poziomach bezpieczeństwa 
opracowanych przez Stowarzyszenie 
Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA)
w ścisłej współpracy z Europejską Grupą
Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa J
ądrowego i Gospodarowania Odpadami i 
są uzupełniane przez ustanowienie 
mechanizmów kontrolnych obowiązuj
ących w całej UE. Takie wymogi i 
mechanizmy gwarantują wysoki poziom 
bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi osi
ągnięciami technologicznymi.

Or. en

Uzasadnienie
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Zamiast wprowadzać wątpliwej wartości mechanizm egzekwowania istniejącej konwencji mi
ędzynarodowej w dyrektywie należy przyjąć mechanizm ustanowienia i skutecznego 
egzekwowania wspólnych norm bezpieczeństwa, które wymagają stosowania aktualnej wiedzy 
technologicznej lub najlepszych dostępnych technologicznych praktyk oraz systemów 
operacyjnych i regulacyjnych we wszystkich instalacjach jądrowych eksploatowanych w UE, 
czego wymagała również Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
z listopada 1998 r. oraz zalecenie komitetu paryskiego 91/4 w sprawie radioaktywnych 
wycieków wydane w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego w rejonie północno-
wschodniego Atlantyku (Konwencja OSPAR). 
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