
1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom państw członkowskich. 

P7_TC1-COD(2010)0133 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie 
statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 357/79 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/109/WE 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1337/2011) 

Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań 
badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (działania bezpośrednie) * 

P7_TA(2011)0488 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
poświęconego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany 
w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach wdrażania programu 
ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 
i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 

2011/0044(NLE)) 

(2013/C 153 E/33) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0074), 

— uwzględniając art. 7 traktatu Euratom, na którego mocy Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7–0078/2011), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0340/2011), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funk
cjonowaniu 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;
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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. 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 5 preambuły 

(5) Wdrażając niniejszy program szczegółowy, należy 
położyć nacisk na wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji w Unii Europejskiej. 
JRC powinno podjąć w szczególności właściwe działania szko
leniowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych. 

(5) Wdrażając niniejszy program szczegółowy, należy 
położyć nacisk na wspieranie mobilności i szkolenia 
naukowców oraz propagowanie innowacji w Unii Europejskiej. 
JRC powinno podjąć w szczególności właściwe działania szko
leniowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony 
materiałów i instalacji jądrowych. Ponadto JRC powinno 
pomagać w nadzorowaniu jakości i skuteczności szkoleń, jak 
również w koordynowaniu realizowanych już w Unii oraz 
w krajach kandydujących i ościennych programów edukacyj
nych poświęconych energii jądrowej. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

(5a) Należy zwrócić większą uwagę i przeznaczyć więcej 
środków budżetowych na inicjatywy pomocnicze względem 
podstawowych badań jądrowych, w szczególności jeżeli chodzi 
o inwestycje w zasoby kadrowe i działania mające na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z niedoborem odpo
wiednio wykwalifikowanej kadry w nadchodzących latach (np. 
granty dla badaczy w dziedzinie fizyki jądrowej), a w konsek
wencji utratą wiodącej roli przez Unię. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

(6a) Wdrażanie programu ramowego w latach 2012-2013 
winno opierać się na zasadach prostoty, stabilności, przejrzys
tości, pewności prawnej, spójności, wysokiej jakości i zaufania 
zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego zawartymi 
w rezolucji z dnia 11 listopada 2010 r. o uproszczeniach 
w realizacji programów ramowych w zakresie badań nauko
wych ( 1 ). 

_____________ 
( 1 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 10 a preambuły (nowy) 

(10a) Zarządzanie finansowaniem Unii na rzecz badań 
naukowych winno opierać się w większym stopniu na 
zaufaniu i uwzględniać ryzyko na wszystkich etapach reali
zacji projektów, przy czym należy jednocześnie zapewnić odpo
wiedzialność i elastyczne przepisy UE. 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 11 preambuły 

(11) Należy podjąć stosowne działania — proporcjonalne do 
interesów finansowych Unii Europejskiej — w celu monitoro
wania zarówno skuteczności przyznanego wsparcia finanso
wego, jak i skuteczności wykorzystania funduszy w celu prze
ciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym. 
Należy podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych 
środków zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002, rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2342/ 
2002, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 
z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finan
sowych Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez 
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Euro
pejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidło
wościami oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. doty
czącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

(11) Należy podjąć stosowne działania — proporcjonalne do 
interesów finansowych Unii Europejskiej — w celu monitoro
wania zarówno skuteczności przyznanego wsparcia finanso
wego, jak i skuteczności wykorzystania funduszy w celu prze
ciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na opracowanie postanowień 
umownych, które zmniejszą ryzyko niepowodzenia w zakresie 
wdrażania środków oraz realokację ryzyka i kosztów w czasie. 
Należy podjąć niezbędne kroki w celu odzyskania utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych 
środków zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002, rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2342/ 
2002, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 
z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finan
sowych Wspólnot Europejskich, rozporządzeniem Rady (Eura
tom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez 
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Euro
pejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidło
wościami oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. doty
czącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

Poprawka 6 
Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (ca) (nowa) 

(ca) likwidacja 

Poprawka 7 
Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 

1. Komisja opracowuje wieloletni program prac dla realizacji 
programu szczegółowego, określający bardziej szczegółowo cele 
oraz priorytety naukowe i technologiczne określone w załącz
niku, a także harmonogram realizacji. 

1. Komisja opracowuje wieloletni program prac dla realizacji 
programu szczegółowego, określający bardziej szczegółowo cele 
oraz priorytety naukowe i technologiczne określone w załącz
niku, niezbędne środki finansowe, a także harmonogram reali
zacji.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 8 
Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 

Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym oraz wysoko
aktywnymi odpadami promieniotwórczymi obejmuje ich 
obróbkę, przerób, transport, składowanie tymczasowe oraz 
składowanie geologiczne. Końcowym celem jest niedopusz
czenie do uwolnienia radionuklidów do biosfery na żadnym 
etapie ich niezwykle długiego okresu rozpadu. Projektowanie, 
ocena i funkcjonowanie systemów sztucznych i naturalnych 
barier ochronnych w odnośnym okresie mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia tych celów i są zależne m.in. od 
zachowania paliw lub odpadów w środowisku geologicznym. 
Niniejszy program szczegółowy obejmuje takie badania. 

Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym oraz wysoko
aktywnymi odpadami promieniotwórczymi obejmuje ich 
obróbkę, przerób, transport, składowanie tymczasowe oraz 
składowanie geologiczne. Końcowym celem jest niedopusz
czenie do uwolnienia radionuklidów do biosfery na żadnym 
etapie ich niezwykle długiego okresu rozpadu. Projektowanie, 
ocena, monitorowanie i funkcjonowanie systemów sztucznych 
i naturalnych barier ochronnych w odnośnym okresie mają 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów i są zależne 
m.in. od zachowania paliw lub odpadów w środowisku geolo
gicznym. Niniejszy program szczegółowy obejmuje takie bada
nia. 

Poprawka 9 
Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.3 

3.1.3. Badania podstawowe w zakresie aktynowców 

Aby utrzymać kompetencje i wiodącą pozycję w dziedzinie 
technologii jądrowej do zastosowań cywilnych, niezwykle 
istotne jest wspieranie podstawowych badań interdyscyplinar
nych w zakresie materiałów jądrowych jako zasobów, z których 
mogą wywodzić się innowacje technologiczne. To z kolei 
wymaga wiedzy na temat reakcji tzw. pierwiastków 5f (akty
nowców) i ich związków na parametry termodynamiczne 
(zazwyczaj ekstremalne). Ze względu na niewielką dostępność 
danych doświadczalnych oraz złożoność modelowania, 
aktualny stan wiedzy na temat tych mechanizmów jest ogra
niczony. Podstawowe badania dotyczące tych kwestii są 
niezbędne w celu zrozumienia zachowania tych pierwiastków 
oraz utrzymania się w czołówce w dziedzinie współczesnej 
fizyki fazy skondensowanej. Aby zwiększyć wpływ programów 
doświadczalnych, wykorzystane zostaną osiągnięcia w zaawan
sowanym modelowaniu i symulacji. 

Podstawowy program badawczy JRC w zakresie aktynowców 
pozostanie na pierwszym planie w dziedzinie fizyki akty
nowców i chemii, czego głównym celem jest zapewnienie 
naukowcom z uniwersytetów i ośrodków badawczych świa
towej klasy obiektów doświadczalnych. Umożliwi im to 
zbadanie właściwości aktynowców, aby mogli uzupełnić 
swoje wykształcenie i przyczyniać się do osiągnięć w dziedzinie 
nauk jądrowych. 

skreślony 

Poprawka 10 
Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.6 – ustęp 1 

W tytule II rozdziału 3 Traktatu przewiduje się ustanowienie 
podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności 
przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizują
cego. W art. 31–38 Traktatu ustanowiono przepisy dotyczące 

W tytule II rozdziału 3 Traktatu przewiduje się ustanowienie 
podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności 
przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizują
cego. W art. 31-38 Traktatu ustanowiono przepisy dotyczące
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

roli państw członkowskich i Komisji w odniesieniu do ochrony 
zdrowia ludzkiego, kontroli poziomów promieniowania 
w środowisku, uwalniania go do środowiska, oraz gospodaro
wania odpadami promieniotwórczymi. Zgodnie z art. 39 Trak
tatu, JRC zapewnia wsparcie dla Komisji w wypełnianiu tego 
zadania. 

roli państw członkowskich i Komisji w odniesieniu do ochrony 
zdrowia ludzkiego, kontroli poziomów promieniowania 
w środowisku i uwalniania go do środowiska. We współpracy 
ze swoimi partnerami międzynarodowymi JRC będzie nadal 
rozwijało sieci monitorowania radioaktywności w środowisku, 
niezwłocznie podając wszystkie zebrane dane do publicznej 
wiadomości. Zgodnie z art. 39 Traktatu, JRC zapewnia wsparcie 
dla Komisji w wypełnianiu tego zadania. 

Poprawka 11 
Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.1 – podpunkt 3.1.6 – ustęp 2 

Mając na uwadze nowe wartości graniczne dla radionuklidów 
w wodzie pitnej i składnikach żywności, JRC opracuje techniki 
analityczne oraz wyprodukuje odpowiednie materiały referen
cyjne. Przy udziale laboratoriów kontrolnych państw członkow
skich zostaną zorganizowane porównania międzylaboratoryjne 
w celu oceny porównywalności zgłoszonych danych kontro
lnych zgodnie z art. 35 i 36 Traktatu oraz w celu wsparcia 
harmonizacji systemów monitorowania radioaktywności za 
pomocą materiałów referencyjnych do testów. 

Mając na uwadze nowe wartości graniczne dla radionuklidów 
w wodzie pitnej i składnikach żywności, JRC opracuje techniki 
analityczne oraz wyprodukuje odpowiednie materiały referen
cyjne. Przy udziale laboratoriów kontrolnych państw członkow
skich zostaną zorganizowane porównania międzylaboratoryjne 
w celu oceny porównywalności zgłoszonych danych kontro
lnych zgodnie z art. 35 i 36 Traktatu oraz w celu wsparcia 
harmonizacji systemów monitorowania radioaktywności za 
pomocą materiałów referencyjnych do testów. Zostanie przy 
tym uwzględniona dyrektywa Rady, która ma zostać przyjęta 
na mocy art. 31 traktatu Euratom, określająca wymogi 
w zakresie ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do 
substancji promieniotwórczych znajdujących się w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Poprawka 12 
Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – sekcja 3 – punkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 

Bezpieczeństwo jądrowe i niezawodność obsługi instalacji nieu
stannie ulega optymalizacji w celu sprostania nowym wyzwa
niom, jakie niesie ze sobą liberalizacja rynku, wydłużony okres 
eksploatacji elektrowni, a także tak zwany „renesans” przemysłu 
jądrowego. W celu utrzymania i poprawy poziomu bezpieczeń
stwa elektrowni jądrowych zarówno typu zachodniego jak 
i rosyjskiego, musi nastąpić rozbudowa i zatwierdzenie zaawan
sowanych i ulepszonych metod oceny bezpieczeństwa oraz 
odpowiadających im narzędzi analitycznych. W JRC prowa
dzone są ukierunkowane badania doświadczalne, służące 
lepszemu zrozumieniu leżących u ich podstaw zjawisk 
i procesów fizycznych, aby możliwe były zatwierdzenie i wery
fikacja deterministycznych i probabilistycznych ocen bezpie
czeństwa, w oparciu o zaawansowane modelowanie procesów 
zachodzących w elektrowni (reaktywności i termohydrauliki), 
składników w obciążeniu operacyjnym/procesie starzenia, 
a także czynników ludzkich i organizacyjnych. JRC będzie 
również w dalszym ciągu odgrywać centralną rolę w ustano
wieniu i funkcjonowaniu europejskiego repozytorium informacji 
zwrotnych na temat doświadczeń operacyjnych, z korzyścią dla 
wszystkich państw członkowskich. Będzie ono sporządzać spra
wozdania na temat konkretnych kwestii dotyczących elektrowni 

Bezpieczeństwo jądrowe i niezawodność obsługi instalacji nieu
stannie ulega optymalizacji w celu sprostania nowym wyzwa
niom, jakie niesie ze sobą liberalizacja rynku, wydłużony okres 
eksploatacji elektrowni, a także tak zwany „renesans” przemysłu 
jądrowego. W celu utrzymania i poprawy poziomu bezpieczeń
stwa elektrowni jądrowych zarówno typu zachodniego, jak 
i rosyjskiego musi nastąpić rozbudowa i zatwierdzenie zaawan
sowanych i ulepszonych metod oceny bezpieczeństwa oraz 
odpowiadających im narzędzi analitycznych. W JRC prowa
dzone są ukierunkowane badania doświadczalne, służące 
lepszemu zrozumieniu leżących u ich podstaw zjawisk 
i procesów fizycznych, aby możliwe były zatwierdzenie i wery
fikacja deterministycznych i probabilistycznych ocen bezpie
czeństwa, w oparciu o zaawansowane modelowanie procesów 
zachodzących w elektrowni (reaktywności i termohydrauliki), 
składników w obciążeniu operacyjnym/procesie starzenia, 
a także czynników ludzkich i organizacyjnych. JRC będzie 
również w dalszym ciągu odgrywać centralną rolę w ustano
wieniu i funkcjonowaniu europejskiego repozytorium informacji 
zwrotnych na temat doświadczeń operacyjnych, z korzyścią dla 
wszystkich państw członkowskich. Będzie ono sporządzać spra
wozdania na temat konkretnych kwestii dotyczących elektrowni
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

oraz ułatwiać skuteczną wymianę i wdrożenie doświadczeń 
operacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa elektrowni 
atomowych, z korzyścią dla wszystkich europejskich organów 
regulacyjnych. 

oraz ułatwiać skuteczną wymianę i wdrożenie doświadczeń 
operacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa elektrowni 
atomowych, z korzyścią dla wszystkich europejskich organów 
regulacyjnych. Z uwagi na wzrastające znaczenie likwidacji 
reaktorów jądrowych i związane z tym aspekty w zakresie 
rozszerzania rynku i aspekty inżynieryjne JRC poszerzy 
również swoją wiedzę naukową w tym obszarze. W swoim 
programie JRC uwzględni kluczowe aspekty badań i szkoleń 
dla ekspertów w zakresie likwidacji reaktorów (metodologie, 
szkolenia praktyczne i wiedza naukowa). 

Uczestnictwo przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w 
działaniach pośrednich w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej * 

P7_TA(2011)0489 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, 
ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach 
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania 

wyników badań (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE)) 

(2013/C 153 E/34) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0071), 

— uwzględniając art. 7 i 10 traktatu Euratom, na którego mocy Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C7–0076/2011), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0345/2011), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funk
cjonowaniu 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.

PL 31.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153 E/183 

Wtorek, 15 listopada 2011 r.
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