
7. wzywa Komisję do przeciwdziałania powstawaniu przeszkód na poszczególnych etapach łańcucha
usług oraz tworzeniu się monopoli na dane rodzaje usług; wzywa Państwa Członkowskie do dotowania –

zgodnie z prawem wspólnotowym –cyfrowych odbiorników telewizyjnych (zarówno przystawek, jak i
odbiorników zintegrowanych) z otwartym API, takich jak system Multimedia Home Platform, w celu unie-
możliwienia powstawania „wąskich gardeł”; wzywa Państwa Członkowskie do promowania i rozwijania
usług interaktywnych w celu podniesienia poziomu znajomości technologii cyfrowych oraz konkurencyj-
ności społeczeństwa europejskiego, a jednocześnie do rozwijania środków technicznych w dziedzinie trans-
misji z myślą o filtrowaniu treści, które mogłyby upośledzać fizyczny, umysłowy lub moralny rozwój nie-
letnich;

8. wzywa Komisję do opublikowania informacji dotyczących najlepszych praktyk związanych z aspek-
tami finansowymi oraz do przedstawienia jasnych wytycznych w odniesieniu do pomocy państwowej i
kwestii związanych z prawem konkurencji;

9. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do podkreślenia niezwykle istotnego znaczenia zapewnienia
„równego dostępu” do zwolnionych częstotliwości, w ramach negocjacji RRC06, oraz do uzgodnienia
wspólnego stanowiska negocjacyjnego w celu poparcia rozwiązania przyjmującego 2015 r. jako termin
ukończenia powszechnej ochrony przed interferencją z kanałami analogowymi nadającymi spoza Unii Euro-
pejskiej, w celu zapewnienia niezakłóconego przekazu cyfrowego około 2012 r.;

10. w celu zagwarantowania, że „przepaść cyfrowa”w społeczeństwie nie będzie się powiększać, wzywa
Państwa Członkowskie do jak najszybszego zagwarantowania, że przed przejściem z systemu analogowego
na cyfrowy podjęte zostaną odpowiednie działania, w tym finansowe oraz mające na celu dostarczenie
precyzyjnych informacji, łagodzące koszty zmiany wśród tych grup społeczeństwa, które będą miały trud-
ności z organizacją i sfinansowaniem koniecznej wymiany urządzeń;

11. wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia, przy stanowieniu przepisów dotyczących przejścia na
system cyfrowy, wyraźnego rozróżnienia między przepisami dotyczącymi transmisji sygnałów elektronicz-
nych i infrastruktury a przepisami dotyczącymi treści (w tym treści audiowizualnych) oraz do zapewnienia,
w celu ochrony pluralizmu i różnorodności w sektorze radiofonii i telewizji, że większość lub istotna część
nowych możliwości nadawczych lub nadawców nie dostanie się pod wyłączną kontrolę lub decydujący
wpływ międzynarodowych przedsiębiorstw medialnych; uważa, że regulacji dotyczących różnego rodzaju
dodatkowych usług, transmitowanych w tej samej sieci, co usługi cyfrowe, należy dokonywać, wprowadzając
rozróżnienia stosowne do charakteru tych usług: usługi związane z nadawaniem programów radiowych i
telewizyjnych, innego rodzaju usługi związane z przekazem treści oraz usługi związane z telekomunikacją;

12. wzywa Komisję Europejską i Państwa Członkowskie do zagwarantowania pełnej interoperacyjności
oraz neutralności technologicznej w celu zapewnienia równych warunków wszystkim operatorom oraz
pobudzenia europejskiej innowacyjności;

13. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Pań-
stwom Członkowskim.

P6_TA(2005)0432

Likwidacja elektrowni jądrowych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przezna-
czonych na likwidację elektrowni jądrowych (2005/2027(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący sprawoz-
dania w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jąd-
rowych (COM(2004)0719),
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— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2002 r. w celu przy-
jęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/92/WE dotyczącą wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (1),

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2002 r. w celu przy-
jęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/30/WE dotyczącą wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2),

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w drugim czytaniu w dniu 4 czerwca 2003 r. odnośnie do
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (3),

— uwzględniając dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/
WE i odnośne oświadczenie międzyinstytucjonalne oraz oświadczenie Komisji w sprawie działań zwią-
zanych z likwidacją i zarządzaniem odpadami (4),

— uwzględniając dyrektywę Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe
normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagro-
żeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (5),

— uwzględniając wnioski dotyczące dyrektyw Rady (Euratom) ustanawiającej podstawowe zobowiązania i
zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa instalacji jądrowych oraz w sprawie bezpiecznego gospodaro-
wania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi (COM(2003)0032),

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpie-
czeństwa jądrowego w Unii Europejskiej (COM(2002)0605),

— uwzględniając decyzję Komisji 2005/407/WE z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwo-
wej, jakiej Wielka Brytania planuje udzielić przedsiębiorstwu energii nuklearnej British Energy plc (6),

— uwzględniając sprawozdanie francuskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 20 stycznia 2005 r. w
sprawie rozebrania instalacji jądrowych i zarządzania odpadami radioaktywnymi, a w szczególności
zawarte w nim stwierdzenie, że wykorzystywanie rezerw przeznaczonych na przyszłą likwidację w
innych celach mogłoby powodować zakłócenia konkurencji między producentami we Wspólnocie,

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0279/2005),

Znaczenie likwidacji elektrowni jądrowych

1. jest świadomy tego jakie znaczenie ma prawidłowe przeprowadzenie likwidacji elektrowni jądrowych
po ich ostatecznym wyłączeniu dla ochrony ludzi i środowiska naturalnego;

2. zwraca uwagę, że usunięcie paliwa jądrowego po wyłączeniu reaktora powoduje znaczny spadek
radioaktywności; zauważa jednak, że promieniowanie resztkowe wymaga wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa jądrowego, tak by spełnione zostały wymagania dyrektywy 96/29/Euratom;

3. zauważa, że brak zasobów finansowych na działania likwidacyjne mógłby w niektórych przypadkach
powodować opóźnienie likwidacji elektrowni jądrowych, stąd też należy mu zapobiegać;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Komisja zamierza przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu
roczne raporty z wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych;

(1) Dz.U. C 47 E z dnia 27.2.2003, str. 351.
(2) Dz.U. C 47 E z dnia 27.2.2003, str. 367.
(3) Dz.U. C 68 E z dnia 18.3.2004, str. 211.
(4) Dz.U. L 176 z dnia 15.7.2003, str. 37.
(5) Dz.U. L 159 z dnia 29.6.1996, str. 1.
(6) Dz.U. L 142 z dnia 6.6.2005, str. 26.
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5. zauważa fakt, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Komisja zamierza przyjąć niewiążące zalecenie w
tej sprawie;

6. zauważa także zamiar podjęcia przez Komisję istotnych prac badawczych na ten temat w roku 2006
celem wsparcia formułowania polityki wspólnotowej oraz inicjatyw legislacyjnych;

Zasoby finansowe przeznaczone na likwidację

7. uważa za konieczne dołożenie starań, aby w związku z koniecznością pokrywania wszelkich kosztów
likwidacji elektrowni jądrowych, włącznie z usuwaniem odpadów, w celu zachowania zasady „zanieczyszcza-
jący płaci” oraz unikania odwoływania się do pomocy państwa, wszystkie przedsiębiorstwa energii jądrowej
we wszystkich Państwach Członkowskich miały do dyspozycji wystarczające środki finansowe;

8. wzywa Komisję do opracowania, przy odpowiednim zastosowaniu zasady pomocniczości, dokładnych
definicji dotyczących wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację, w każdym Pań-
stwie Członkowskim, z uwzględnieniem likwidacji elektrowni jądrowych, a także zarządzania odpadami
radioaktywnymi powstającymi w jej wyniku, ich przechowywania i składowania;

9. stwierdza, że między Państwami Członkowskimi istnieją różnice w sposobie zarządzania takimi zaso-
bami finansowymi przeznaczonymi na likwidację i wzywa do należytego zarządzania tymi zasobami finan-
sowymi;

10. wzywa do przeznaczania tych środków finansowych na uczciwe inwestycje, w pełnej zgodności ze
wspólnotowym prawem konkurencji, unikając w ten sposób zakłóceń;

11. uważa, że niezbędna jest całkowita przejrzystość w zarządzaniu tymi zasobami finansowymi i ich
wykorzystywaniu, a także zapewnienie kontroli zewnętrznej;

Aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska

12. uznaje, że powyższy komunikat Komisji w sprawie wykorzystania zasobów finansowych przeznaczo-
nych na likwidację elektrowni jądrowych stwarza sposobność do zwrócenia uwagi na aspekty bezpieczeń-
stwa przy likwidacji elektrowni jądrowych;

13. zauważa, że każdy etap likwidacji elektrowni jądrowych musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi i
środowiska naturalnego oraz że należy maksymalnie wykorzystać wcześniejsze doświadczenia;

14. zauważa, że istnieje strategia likwidacji bezpośredniej oraz strategia likwidacji stopniowej, których
zalety i wady należy przeanalizować pod kątem danej lokalizacji i typu reaktora;

15. uważa, że podczas podejmowania decyzji w sprawie strategii likwidacyjnej na pierwszym planie
powinny znajdować się aspekty bezpieczeństwa związane z ochroną ludzi i środowiska naturalnego;

16. zwraca uwagę, że rozbiórka lub likwidacja elektrowni jądrowych podlega ocenie wpływu w ramach
dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (1);

17. wzywa do dokonania we wszystkich Państwach Członkowskich przeglądu praktyki wyłączania sub-
stancji o niskim poziomie radioaktywności, szczególnie w dużych ilościach, z zakresu prawa jądrowego
względnie prawa o ochronie przez promieniowaniem;

Aspekty ekonomiczne

18. uważa za dopuszczalne stosowania wyjątków, na przykład w nowych Państwach Członkowskich, ze
względów bezpieczeństwa;

19. zastanawia się, czy dotychczasowe przepisy w zakresie rachunkowości w szeregu Państw Członkow-
skich oraz odpowiadające im środki finansowe są adekwatne do rzeczywistych potrzeb;

(1) Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5.
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20. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe przyznawane przez Unię Europejską, w przypadku
spełnienia określonych warunków, na niektóre projekty likwidacji w nowych Państwach Członkowskich;

21. popiera stanowisko Komisji, zgodnie z którym koszty likwidacji sektora jądrowego, które, jak należy
rozumieć, pokrywają między innymi inne zewnętrzne koszty i dotacje dla innych rodzajów produkcji elek-
tryczności, powinny również być brane pod uwagę przy ocenie rentowności każdej elektrowni jądrowej, tak,
aby uniknąć zakłócenia konkurencji;

22. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwo eksploatujące elektrownię jądrową odpowiada za zawarcie ubez-
pieczenia stanowiącego gwarancję odpowiedzialności cywilnoprawnej przedsiębiorstwa podczas całego
okresu trwania likwidacji na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń lub awarii, zgodnie z międzynarodo-
wymi konwencjami o odpowiedzialności;

23. zwraca uwagę, że Konwencja Paryska z dnia 29 lipca 1960 r. w sprawie odpowiedzialności osób
trzecich w dziedzinie energii jądrowej oraz Konwencja z dnia 31 stycznia 1963 r. uzupełniająca Konwencję
Paryską z dnia 29 lipca 1960 r. zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 28 stycznia 1964 r. oraz
Protokołem z dnia 16 listopada 1982 r. nadal obowiązują i nie mogą być jednostronnie unieważnione
przez UE; zauważa ponadto, że Parlament Europejski w swojej rezolucji legislacyjnej z dnia 26 lutego
2004 r. w sprawie odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej (1) wyraził zgodę na pro-
jekt decyzji Rady zezwalającej Państwom Członkowskim będącym stronami Konwencji Paryskiej o odpowie-
dzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r. na ratyfikowanie – w interesie
Wspólnoty Europejskiej – Protokołu zmieniającego Konwencję lub też przystąpienie do niego;

*
* *

24. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz
rządom Państw Członkowskich.

(1) Dz.U. C 98 E z 23.4. 2004, str. 123.

P6_TA(2005)0433

Powstrzymywanie globalnych zmian klimatycznych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powstrzymywania globalnych zmian klimatycznych
(2005/2049 (INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie (COM
(2005)0035),

— uwzględniając Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC), a także przepisy proceduralne do jego wdrożenia przyjęte na Konferencjach Stron
w Bonn (lipiec 2001 r.), Marrakeszu (listopad 2001 r.), Nowym Delhi (listopad 2002 r.), Mediolanie
(grudzień 2003 r.) oraz Buenos Aires (grudzień 2004 r.),

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie zmian klimatycznych, w szczególności zaś rezolu-
cję z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wyniku Konferencji z Buenos Aires w sprawie zmian klima-
tycznych (1) oraz rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Seminarium Ekspertów Rządowych na
temat zmian klimatycznych (2),

— uwzględniając oświadczenia przekazane na szczyt G8 w Gleneagles przez 24 liderów międzynarodo-
wego biznesu reprezentujących Światowe Forum Ekonomiczne, przykładowo dotyczące potrzeby przy-
jęcia długoterminowych celów w zakresie ustabilizowania klimatu,

(1) Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 144.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0177.
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