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WSPÓLNA KONWENCJA

bezpieczeƒstwa w post´powaniu z wypalonym paliwem jàdrowym i bezpieczeƒstwa w post´powaniu 
z odpadami promieniotwórczymi,

sporzàdzona w Wiedniu dnia 5 wrzeÊnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 5 wrzeÊnia 1997 r. w Wiedniu zosta∏a sporzàdzona Wspólna konwencja bezpieczeƒstwa w post´po-
waniu z wypalonym paliwem jàdrowym i bezpieczeƒstwa w post´powaniu z odpadami promieniotwórczymi,
w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

WSPÓLNA KONWENCJA

bezpieczeƒstwa w post´powaniu z wypalonym pali-
wem jàdrowym i bezpieczeƒstwa w post´powaniu

z odpadami promieniotwórczymi

PREAMBU¸A

Umawiajàce si´ Strony

(i) uznajàc, ˝e eksploatacja reaktorów jàdrowych
prowadzi do powstawania wypalonego paliwa

JOINT CONVENTION

ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT
AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE

MANAGEMENT

PREAMBLE

The Contracting Parties 

(i) Recognizing that the operation of nuclear
reactors generates spent fuel and radioactive
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i odpadów promieniotwórczych, a tak˝e fakt, ˝e
równie˝ inne zastosowania technik jàdrowych
prowadzà do powstawania odpadów promienio-
twórczych;

(ii) uznajàc, ̋ e te same cele bezpieczeƒstwa odnoszà
si´ zarówno do post´powania z wypalonym pali-
wem jàdrowym, jak i do post´powania z odpada-
mi promieniotwórczymi;

(iii) potwierdzajàc wag´, jakà spo∏ecznoÊç mi´dzyna-
rodowa przywiàzuje do zagwarantowania —
przez zaplanowanie i wdro˝enie odpowiednich
sposobów post´powania — bezpieczeƒstwa za-
równo w odniesieniu do wypalonego paliwa jà-
drowego, jak i odpadów promieniotwórczych;

(iv) uznajàc wa˝noÊç informowania opinii publicznej
o zagadnieniach dotyczàcych bezpieczeƒstwa
post´powania z wypalonym paliwem i odpadami
promieniotwórczymi;

(v) pragnàc promowaç na ca∏ym Êwiecie skutecznà
kultur´ bezpieczeƒstwa jàdrowego;

(vi) potwierdzajàc, ˝e ostateczna odpowiedzialnoÊç
za zapewnienie bezpieczeƒstwa w post´powaniu
z wypalonym paliwem i odpadami promienio-
twórczymi spoczywa na paƒstwie;

(vii) uznajàc, ˝e okreÊlenie polityki w odniesieniu do
cyklu paliwowego le˝y w gestii zainteresowane-
go paƒstwa, przy czym niektóre paƒstwa uznajà
wypalone paliwo za cenny surowiec, który mo˝e
podlegaç przerobowi, a inne decydujà si´ na je-
go sk∏adowanie;

(viii) uznajàc, ˝e post´powanie z wypalonym paliwem
jàdrowym i odpadami promieniotwórczymi, któ-
re sà wy∏àczone spod niniejszej konwencji z uwa-
gi na ich zwiàzek z programami wojskowymi lub
obronnymi, powinno byç zgodne z celami poda-
nymi w niniejszej konwencji;

(ix) potwierdzajàc znaczenie wspó∏pracy mi´dzyna-
rodowej dla umocnienia bezpieczeƒstwa post´-
powania z wypalonym paliwem jàdrowym i z od-
padami promieniotwórczymi przez funkcjonowa-
nie umów dwu- i wielostronnych, a tak˝e przez
niniejszà konwencj´;

(x) pami´tajàc o potrzebach krajów rozwijajàcych
si´, a w szczególnoÊci krajów najmniej rozwini´-
tych, paƒstw dokonujàcych transformacji gospo-
darczej, oraz o potrzebie ulepszenia istniejàcych
rozwiàzaƒ, tak aby u∏atwiç tym paƒstwom reali-
zowanie ich praw i wype∏nianie obowiàzków
przez niniejszà konwencj´;

(xi) w przekonaniu, ˝e odpady promieniotwórcze —
w takim stopniu, jaki jest zgodny z bezpiecznym
post´powaniem z takimi materia∏ami — powin-
ny byç sk∏adowane w tym paƒstwie, w którym
powsta∏y, a jednoczeÊnie uznajàc, ˝e w pewnych
okolicznoÊciach bezpieczne i efektywne post´po-
wanie z wypalonym paliwem jàdrowym i odpa-
dami promieniotwórczymi mo˝e byç umocnione
dzi´ki porozumieniom zawieranym przez Uma-

waste and that other applications of nuclear
technologies also generate radioactive waste;

(ii) Recognizing that the same safety objectives
apply both to spent fuel and radioactive waste
management;

(iii) Reaffirming the importance to the international
community of ensuring that sound practices are
planned and implemented for the safety of spent
fuel and radioactive waste management;

(iv) Recognizing the importance of informing the
public on issues regarding the safety of spent
fuel and radioactive waste management;

(v) Desiring to promote an effective nuclear safety
culture worldwide;

(vi) Reaffirming that the ultimate responsibility for
ensuring the safety of spent fuel and radioactive
waste management rests with the State;

(vii) Recognizing that the definition of a fuel cycle
policy rests with the State, some States
considering spent fuel as a valuable resource
that may be reprocessed, others electing to
dispose of it;

(viii) Recognizing that spent fuel and radioactive
waste excluded from the present Convention
because they are within military or defence
programmes should be managed in accordance
with the objectives stated in this Convention;

(ix) Affirming the importance of international co-
-operation in enhancing the safety of spent fuel
and radioactive waste management through
bilateral and multilateral mechanisms, and
through this incentive Convention;

(x) Mindful of the needs of developing countries,
and in particular the least developed countries,
and of States with economies in transition and of
the need to facilitate existing mechanisms to
assist in the fulfillment of their rights and
obligations set out in this incentive Convention;

(xi) Convinced that radioactive waste should, as far
as is compatible with the safety of the
management of such material, be disposed of in
the State in which it was generated, whilst
recognizing that, in certain circumstances, safe
and efficient management of spent fuel and
radioactive waste might be fostered through
agreements among Contracting Parties to use
facilities in one of them for the benefit of the
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wiajàce si´ Strony, a dotyczàcym wykorzystania
obiektów nale˝àcych do jednej ze Stron na ko-
rzyÊç innej, zw∏aszcza w przypadkach, gdy odpa-
dy powsta∏y w wyniku prowadzonej wspólnie
dzia∏alnoÊci;

(xii) uznajàc, ˝e ka˝de paƒstwo ma suwerenne prawo
do wprowadzenia zakazu importu na swoje tery-
torium wypalonego paliwa i odpadów promie-
niotwórczych obcego pochodzenia;

(xiii) majàc na wzgl´dzie Konwencj´ bezpieczeƒ-
stwa jàdrowego (1994), Konwencj´ o wcze-
snym powiadamianiu o awarii jàdrowej (1986),
Konwencj´ o pomocy w przypadku awarii jà-
drowej lub zagro˝enia radiologicznego (1986),
Konwencj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jà-
drowych (1980), Konwencj´ o zapobieganiu za-
nieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów
i innych substancji, w wersji poprawionej
(1994), oraz inne stosowne instrumenty mi´-
dzynarodowe;

(xiv) majàc na wzgl´dzie zasady zawarte w „Mi´dzy-
narodowych Podstawowych Normach Ochrony
przed Promieniowaniem Jonizujàcym oraz Bez-
pieczeƒstwa èróde∏ Promieniowania” (MAEA,
1996) i Podstawowych Zasadach Bezpieczeƒstwa
zatytu∏owanych „Zasady Post´powania z Odpa-
dami Promieniotwórczymi” (MAEA, 1995) oraz
w istniejàcych mi´dzynarodowych normach od-
noszàcych si´ do zapewnienia bezpieczeƒstwa
w transporcie materia∏ów promieniotwórczych;

(xv) przywo∏ujàc rozdzia∏ 22 Agendy 21 Konferencji
Organizacji Narodów Zjednoczonych o Ârodowi-
sku i Rozwoju, przyj´tej w Rio de Janeiro
w 1992 r., który potwierdza zasadnicze znaczenie
bezpiecznego dla ludzi i Êrodowiska post´powa-
nia z odpadami promieniotwórczymi;

(xvi) uznajàc, ˝e po˝àdane jest wzmocnienie mi´dzy-
narodowego systemu kontroli, przede wszystkim
w odniesieniu do materia∏ów promieniotwór-
czych, zgodnie z postanowieniami artyku∏u 1 (3)
Konwencji bazylejskiej o kontroli transgraniczne-
go przemieszczania i usuwania odpadów niebez-
piecznych (1989);

uzgodni∏y, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Cele, definicje i zakres stosowania

Artyku∏ 1

Cele

Niniejsza konwencja ma na celu:

(i) osiàgni´cie i utrzymanie w skali Êwiatowej wyso-
kiego poziomu bezpieczeƒstwa w post´powaniu
z wypalonym paliwem jàdrowym i odpadami
promieniotwórczymi przez popraw´ wykorzysta-

other Parties, particularly where waste originates
from joint projects;

(xii) Recognizing that any State has the right to ban
import into its territory of foreign spent fuel and
radioactive waste;

(xiii) Keeping in mind the Convention on Nuclear Sa-
fety (1994), the Convention on Early Notification
of a Nuclear Accident (1986), the Convention on
Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency (1986), the Convention
on the Physical Protection of Nuclear Material
(1980), the Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and
Other Matter as amended (1994) and other rele-
vant international instruments;

(xiv) Keeping in mind the principles contained in the
interagency ”International Basic Safety
Standards for Protection against lonizing
Radiation and for the Safety of Radiation
Sources” (1996), in the IAEA Safety
Fundamentals entitled ”The Principles of
Radioactive Waste Management” (1995), and in
the existing international standards relating to
the safety of the transport of radioactive
materials;

(xv) Recalling Chapter 22 of Agenda 21 by the United
Nations Conference on Environment and Deve-
lopment in Rio de Janeiro adopted in 1992,
which reaffirms the paramount importance of
the safe and environmentally sound manage-
ment of radioactive waste;

(xvi) Recognizing the desirability of strengthening the
international control system applying specifical-
ly to radioactive materials as referred to in Ar-
ticle 1 (3) of the Basel Convention on the Control
of Transboundary Movements of Hazardous Wa-
stes and Their Disposal (1989);

Have agreed as follows:

Chapter 1

Objectives, definitions and scope of application

Article 1

Objectives

The objectives of this Convention are:

(i) to achieve and maintain a high level of safety
worldwide in spent fuel and radioactive waste
management, through the enhancement of
national measures and international co-
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nia Êrodków krajowych oraz wspó∏pracy mi´dzy-
narodowej, w tym tak˝e — tam gdzie jest to uza-
sadnione — wspó∏pracy technicznej zwiàzanej
z zagadnieniami bezpieczeƒstwa;

(ii) zapewnienie, ˝e na wszystkich etapach post´po-
wania z wypalonym paliwem jàdrowym i odpa-
dami promieniotwórczymi stworzono skuteczne
Êrodki zabezpieczeƒ przed zagro˝eniami poten-
cjalnymi, dzi´ki którym chroni si´ poszczegól-
nych ludzi, spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko przed
szkodliwymi skutkami promieniowania jonizujà-
cego obecnie i w przysz∏oÊci, w sposób umo˝li-
wiajàcy realizacj´ potrzeb i aspiracji obecnej ge-
neracji bez naruszenia mo˝liwoÊci realizowania
potrzeb i aspiracji przysz∏ych pokoleƒ;

(iii) zapobieganie awariom pociàgajàcym za sobà
skutki radiologiczne oraz ∏agodzenie takich skut-
ków, jeÊli ju˝ powsta∏y — na ka˝dym etapie po-
st´powania z wypalonym paliwem jàdrowym
i odpadami promieniotwórczymi.

Artyku∏ 2

Definicje

W niniejszej konwencji okreÊlenie:

(a) „zamkni´cie” oznacza zakoƒczenie prowadzenia
wszelkich dzia∏aƒ eksploatacyjnych w jakiÊ czas
po umieszczeniu wypalonego paliwa lub odpa-
dów promieniotwórczych w sk∏adowisku odpa-
dów. OkreÊlenie to obejmuje równie˝ prace in˝y-
nieryjne lub inne, których wykonanie jest ko-
nieczne do zapewnienia d∏ugoterminowego bez-
pieczeƒstwa obiektu;

(b) „likwidacja” oznacza wszystkie dzia∏ania prowa-
dzàce do zwolnienia obiektu jàdrowego nieb´dà-
cego sk∏adowiskiem odpadów promieniotwór-
czych spod dozoru jàdrowego. Dzia∏ania te obej-
mujà procesy dekontaminacji i demonta˝u;

(c) „usuwanie” oznacza planowane i kontrolowane
odprowadzanie do Êrodowiska — w ramach le-
galnego dzia∏ania i w iloÊciach nieprzekraczajà-
cych ograniczeƒ na∏o˝onych przez organ nadzo-
rujàcy — ciek∏ych i gazowych substancji promie-
niotwórczych, pochodzàcych z normalnej eksplo-
atacji obiektów obj´tych dozorem;

(d) „sk∏adowanie” oznacza z∏o˝enie wypalonego pa-
liwa jàdrowego lub odpadów promieniotwór-
czych w odpowiednim obiekcie, bez zamiaru ich
ponownego wydobywania;

(e) „zezwolenie” oznacza wszelkie upowa˝nienia,
pozwolenia lub certyfikaty wydane przez organ
nadzorujàcy na prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàza-
nej z post´powaniem z wypalonym paliwem jà-
drowym lub odpadami promieniotwórczymi;

(f) „obiekt jàdrowy” oznacza cywilny obiekt i nale-
˝àcy do niego teren, budynki i wyposa˝enie,
gdzie materia∏y promieniotwórcze sà produko-
wane, przetwarzane, wykorzystywane, prze-

-operation, including where appropriate, safety-
-related technical co-operation;

(ii) to ensure that during all stages of spent fuel and
radioactive waste management there are
effective defenses against potential hazards so
that individuals, society and the environment are
protected from harmful effects of ionizing
radiation, now and in the future, in such a way
that the needs and aspirations of the present
generation are met without compromising the
ability of future generations to meet their needs
and aspirations;

(iii) to prevent accidents with radiological
consequences and to mitigate their
consequences should they occur during any
stage of spent fuel or radioactive waste
management.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) ”closure” means the completion of all
operations at some time after the emplacement
of spent fuel or radioactive waste in a disposal
facility. This includes the final engineering or
other work required to bring the facility to a
condition that will be safe in the long term;

(b) ”decommissioning” means all steps leading to
the release of a nuclear facility, other than a
disposal facility, from regulatory control. These
steps include the processes of decontamination
and dismantling;

(c) ”discharges” means planned and controlled
releases into the environment, as a legitimate
practice, within limits authorized by the
regulatory body, of liquid or gaseous radioactive
materials that originate from regulated nuclear
facilities during normal operation;

(d) ”disposal” means the emplacement of spent fuel
or radioactive waste in an appropriate facility
without the intention of retrieval;

(e) ”licence” means any authorization, permission
or certification granted by a regulatory body to
carry out any activity related to management of
spent fuel or of radioactive waste;

(f) ”nuclear facility” means a civilian facility and its
associated land, buildings and equipment in
which radioactive materials are produced,
processed, used, handled, stored or disposed of
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mieszczane, przechowywane lub sk∏adowane na
skal´ wymagajàcà uwzgl´dnienia aspektów bez-
pieczeƒstwa;

(g) „czas eksploatacji” oznacza okres, w którym
obiekt s∏u˝àcy do post´powania z wypalonym
paliwem lub odpadami promieniotwórczymi jest
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
W przypadku sk∏adowiska okres ten rozpoczyna
si´ od chwili pierwszego z∏o˝enia wypalonego
paliwa lub odpadów promieniotwórczych
w obiekcie, a koƒczy si´ w chwili zamkni´cia
obiektu;

(h) „odpady promieniotwórcze” oznacza materia∏y
promieniotwórcze w postaci gazowej, ciek∏ej lub
sta∏ej, dla których nie przewiduje si´ dalszego wy-
korzystywania przez Umawiajàcà si´ Stron´ —
a tak˝e przez osob´ fizycznà lub prawnà, której
decyzj´ Umawiajàca si´ Strona akceptuje — i któ-
re jako odpady promieniotwórcze podlegajà kon-
troli organu nadzorujàcego w ramach krajowego
systemu prawnego Umawiajàcej si´ Strony;

(i) „post´powanie z odpadami promieniotwórczy-
mi” oznacza wszelkie dzia∏ania, w∏àcznie z likwi-
dacjà obiektów, które sà zwiàzane z przetwarza-
niem wst´pnym, przetwarzaniem, przechowy-
waniem lub sk∏adowaniem odpadów promienio-
twórczych z pomini´ciem transportu poza tere-
nem obiektu. OkreÊlenie to mo˝e te˝ obejmowaç
usuwanie;

(j) „obiekt s∏u˝àcy post´powaniu z odpadami pro-
mieniotwórczymi” oznacza ka˝dy zak∏ad lub
obiekt, którego g∏ównym celem jest post´powa-
nie z odpadami promieniotwórczymi; okreÊlenie
to obejmuje obiekt jàdrowy b´dàcy na etapie li-
kwidacji tylko w tych przypadkach, kiedy Uma-
wiajàca si´ Strona zadeklaruje go jako obiekt s∏u-
˝àcy post´powaniu z odpadami promieniotwór-
czymi;

(k) „organ nadzorujàcy” oznacza ka˝dy organ lub
organy, które Umawiajàca si´ Strona uprawni∏a
do sprawowania nadzoru nad wszelkimi aspekta-
mi zapewnienia bezpieczeƒstwa w post´powa-
niu z wypalonym paliwem jàdrowym lub z odpa-
dami promieniotwórczymi, w∏àcznie z wydawa-
niem zezwoleƒ;

(l) „przerób” oznacza proces lub dzia∏anie zmierza-
jàce do wydobycia izotopów promieniotwór-
czych z wypalonego paliwa jàdrowego w celu ich
dalszego wykorzystania;

(m) „êród∏o zamkni´te” oznacza materia∏ promienio-
twórczy, który jest na sta∏e zamkni´ty w kapsule
lub jest trwale zwiàzany w postaci cia∏a sta∏ego,
z wy∏àczeniem reaktorowych elementów paliwo-
wych;

(n) „wypalone paliwo” oznacza paliwo jàdrowe, któ-
re zosta∏o napromieniowane w rdzeniu reaktora
oraz na sta∏e usuni´te z rdzenia;

(o) „post´powanie z wypalonym paliwem” oznacza
wszelkie dzia∏ania zwiàzane z przemieszczaniem

on such a scale that consideration of safety is
required;

(g) ”operating lifetime” means the period during
which a spent fuel or a radioactive waste
management facility is used for its intended
purpose. In the case of a disposal facility, the
period begins when spent fuel or radioactive
waste is first emplaced in the facility and ends
upon closure of the facility;

(h) ”radioactive waste” means radioactive material
in gaseous, liquid or solid form for which no
further use is foreseen by the Contracting Party
or by a natural or legal person whose decision is
accepted by the Contracting Party, and which is
controlled as radioactive waste by a regulatory
body under the legislative and regulatory
framework of the Contracting Party;

(i) ”radioactive waste management” means all acti-
vities, including decommissioning activities, that
relate to the handling, pretreatment, treatment,
conditioning, storage, or disposal of radioactive
waste, excluding off-site transportation. It may
also involve discharges;

(j) ”radioactive waste management facility” means
any facility or installation the primary purpose of
which is radioactive waste management,
including a nuclear facility in the process of
being decommissioned only if it is designated by
the Contracting Party as a radioactive waste
management facility;

(k) ”regulatory body” means any body or bodies
given the legal authority by the Contracting Party
to regulate any aspect of the safety of spent fuel
or radioactive waste management including the
granting of licences;

(l) ”reprocessing” means a process or operation,
the purpose of which is to extract radioactive
isotopes from spent fuel for further use;

(m) ”sealed source” means radioactive material that
is permanently sealed in a capsule or closely
bonded and in a solid form, excluding reactor
fuel elements;

(n) ”spent fuel” means nuclear fuel that has been
irradiated in and permanently removed from a
reactor core;

(o) ”spent fuel management” means all activities
that relate to the handling or storage of spent
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lub przechowywaniem wypalonego paliwa, z wy-
∏àczeniem transportu poza terenem obiektu.
OkreÊlenie to mo˝e te˝ obejmowaç usuwanie;

(p) „obiekt s∏u˝àcy post´powaniu z wypalonym pa-
liwem” oznacza ka˝dy obiekt lub instalacj´, któ-
rych g∏ównym celem jest post´powanie z wypa-
lonym paliwem;

(q) „paƒstwo przeznaczenia” oznacza paƒstwo, do
którego planowany jest lub nast´puje ruch trans-
graniczny wypalonego paliwa lub odpadów pro-
mieniotwórczych;

(r) „paƒstwo pochodzenia” oznacza paƒstwo, z któ-
rego planowane jest lub nast´puje rozpocz´cie
transgranicznego ruchu wypalonego paliwa lub
odpadów promieniotwórczych;

(s) „paƒstwo tranzytowe” oznacza ka˝de paƒstwo
inne ni˝ paƒstwo pochodzenia i paƒstwo prze-
znaczenia, przez którego terytorium planowany
jest lub nast´puje ruch transgraniczny wypalone-
go paliwa lub odpadów promieniotwórczych;

(t) „przechowywanie” oznacza magazynowanie
wypalonego paliwa lub odpadów promienio-
twórczych w obiekcie do tego przeznaczonym,
z zamiarem jego ponownego wydobycia;

(u) „ruch transgraniczny” oznacza ka˝dy transport
wypalonego paliwa lub odpadów promienio-
twórczych z paƒstwa pochodzenia do paƒstwa
przeznaczenia.

Artyku∏ 3

Zakres zastosowania

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do bez-
pieczeƒstwa post´powania z wypalonym paliwem
z eksploatacji cywilnych reaktorów jàdrowych. Wypa-
lone paliwo znajdujàce si´ w zak∏adach przerobu pali-
wa w ramach procesów jego przerobu nie jest obj´te
zakresem tej konwencji, chyba ˝e Umawiajàca si´
Strona zadeklaruje, ˝e przerób stanowi cz´Êç post´po-
wania z wypalonym paliwem.

2. Niniejsza konwencja ma równie˝ zastosowanie
do bezpieczeƒstwa post´powania z odpadami promie-
niotwórczymi, jeÊli odpady te powsta∏y w wyniku za-
stosowaƒ cywilnych. Jednak konwencja nie ma zasto-
sowania do odpadów zawierajàcych wy∏àcznie natu-
ralnie wyst´pujàce substancje promieniotwórcze i nie-
pochodzàcych z jàdrowego cyklu paliwowego, chyba
˝e materia∏ ten jest wy∏àczonym z u˝ytkowania êró-
d∏em zamkni´tym lub w zwiàzku z niniejszà konwencjà
zosta∏ zadeklarowany przez Umawiajàcà si´ Stron´ ja-
ko odpady promieniotwórcze.

3. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do
bezpieczeƒstwa post´powania z wypalonym paliwem
lub odpadami promieniotwórczymi, które powsta∏y
w ramach programów wojskowych lub obronnych,
chyba ˝e materia∏y te w zwiàzku z niniejszà konwencjà
zosta∏y zadeklarowane przez Umawiajàcà si´ Stron´

fuel, excluding off-site transportation. It may also
involve discharges;

(p) ”spent fuel management facility” means any
facility or installation the primary purpose of
which is spent fuel management;

(q) ”State of destination” means a State to which a
transboundary movement is planned or takes
place;

(r) ”State of origin” means a State from which a
transboundary movement is planned to be
initiated or is initiated;

(s) ”State of transit” means any State, other than a
State of origin or a State of destination, through
whose territory a transboundary movement is
planned or takes place;

(t) ”storage” means the holding of spent fuel or of
radioactive waste in a facility that provides for its
containment, with the intention of retrieval;

(u) ”transboundary movement” means any
shipment of spent fuel or of radioactive waste
from a State of origin to a State of destination.

Article 3

Scope of application

1. This Convention shall apply to the safety of
spent fuel management when the spent fuel results
from the operation of civilian nuclear reactors. Spent
fuel held at reprocessing facilities as part of a
reprocessing activity is not covered in the scope of this
Convention unless the Contracting Party declares
reprocessing to be part of spent fuel management.

2. This Convention shall also apply to the safety of
radioactive waste management when the radioactive
waste results from civilian applications. However, this
Convention shall not apply to waste that contains only
naturally occurring radioactive materials and that
does not originate from the nuclear fuel cycle, unless
it constitutes a disused sealed source or it is declared
as radioactive waste for the purposes of this
Convention by the Contracting Party.

3. This Convention shall not apply to the safety of
management of spent fuel or radioactive waste within
military or defence programmes, unless declared as
spent fuel or radioactive waste for the purposes of this
Convention by the Contracting Party. However, this
Convention shall apply to the safety of management of
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jako wypalone paliwo lub odpady promieniotwórcze.
Jednak niniejsza konwencja ma zastosowanie do bez-
pieczeƒstwa post´powania z wypalonym paliwem
i odpadami promieniotwórczymi, które powsta∏y w ra-
mach programów wojskowych lub obronnych, je˝eli
i kiedy materia∏y takie sà na sta∏e przekazywane w za-
rzàd wy∏àcznie cywilnych programów i podlegajà po-
st´powaniu w ich ramach.

4. Niniejsza konwencja ma równie˝ zastosowanie
do usuwania substancji promieniotwórczych do Êro-
dowiska, zgodnie z postanowieniami artyku∏ów 4, 7,
11, 14, 24 i 26.

Rozdzia∏ 2

Bezpieczeƒstwo w post´powaniu 
z wypalonym paliwem

Artyku∏ 4

Ogólne wymogi bezpieczeƒstwa

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie odpo-
wiednie dzia∏ania, aby na wszystkich etapach post´po-
wania z wypalonym paliwem odpowiednio chroniç
poszczególnych ludzi, spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko
przed zagro˝eniami radiologicznymi.

W tym celu ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podej-
mie odpowiednie dzia∏ania, aby:

(i) zapewniç nale˝yte uwzgl´dnienie krytycznoÊci
i odprowadzania ciep∏a wytwarzanego pod-
czas post´powania z wypalonym paliwem;

(ii) zapewniç, ˝e wytwarzanie odpadów promie-
niotwórczych w zwiàzku z post´powaniem
z wypalonym paliwem b´dzie utrzymywane na
mo˝liwie najni˝szym poziomie, zgodnym z ro-
dzajem przyj´tego cyklu paliwowego;

(iii) uwzgl´dniç wzajemne zale˝noÊci pomi´dzy
ró˝nymi etapami w procesie post´powania
z wypalonym paliwem;

(iv) wprowadziç skutecznà ochron´ poszczegól-
nych osób, spo∏eczeƒstwa i Êrodowiska przez
okreÊlenie na szczeblu krajowym odpowied-
nich metod ochrony zatwierdzonych przez or-
gan nadzorujàcy, w ramach prawa krajowego
uwzgl´dniajàcego w nale˝ytym stopniu mi´-
dzynarodowo uznawane kryteria i normy;

(v) uwzgl´dniç zagro˝enia biologiczne, chemiczne
i inne, które mogà si´ wiàzaç z post´powaniem
z wypalonym paliwem;

(vi) dà˝yç do unikni´cia dzia∏aƒ majàcych na przy-
sz∏e pokolenia wp∏yw, który by∏by powa˝niej-
szy ni˝ ten dozwolony w odniesieniu do gene-
racji obecnej;

(vii) dà˝yç do ograniczenia zb´dnych obcià˝eƒ dla
przysz∏ych pokoleƒ.

spent fuel and radioactive waste from military or
defence programmes if and when such materials are
transferred permanently to and managed within
exclusively civilian programmes.

4. This Convention shall also apply to discharges
as provided for in Articles 4, 7, 11, 14, 24 and 26.

Chapter 2

Safety of spent fuel management

Article 4

General safety requirements

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that at all stages of spent fuel
management, individuals, society and the
environment are adequately protected against
radiological hazards.

In so doing, each Contracting Party shall take the
appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal of residual
heat generated during spent fuel management
are adequately addressed;

(ii) ensure that the generation of radioactive waste
associated with spent fuel management is kept
to the minimum practicable, consistent with the
type of fuel cycle policy adopted;

(iii) take into account interdependencies among the
different steps in spent fuel management;

(iv) provide for effective protection of individuals,
society and the environment, by applying at the
national level suitable protective methods as
approved by the regulatory body, in the
framework of its national legislation which has
due regard to internationally endorsed criteria
and standards;

(v) take into account the biological, chemical and
other hazards that may be associated with spent
fuel management;

(vi) strive to avoid actions that impose reasonably
predictable impacts on future generations
greater than those permitted for the current
generation;

(vii) aim to avoid imposing undue burdens on future
generations.
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Artyku∏ 5

Istniejàce obiekty

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie odpo-
wiednie dzia∏ania dla zapewnienia dokonania przeglà-
du wszelkich obiektów s∏u˝àcych post´powaniu z wy-
palonym paliwem, które istniejà w chwili, gdy niniej-
sza konwencja zacznie obowiàzywaç danà Umawiajà-
cà si´ Stron´, zapewniajàc przy tym, jeÊli jest to ko-
nieczne, wprowadzenie wszelkich rozsàdnie i praktycz-
nie mo˝liwych ulepszeƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒ-
stwo takiego obiektu.

Artyku∏ 6

Lokalizacja proponowanych obiektów

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania, w celu zapewnienia opracowania
i wdro˝enia odpowiednich procedur dla proponowa-
nego obiektu s∏u˝àcego post´powaniu z wypalonym
paliwem, do:

(i) oceny wszystkich istotnych zwiàzanych z lokali-
zacjà czynników, które mogà wp∏ywaç na bezpie-
czeƒstwo obiektu w ca∏ym okresie jego eksplo-
atacji;

(ii) oceny prawdopodobnego wp∏ywu takiego obiek-
tu na bezpieczeƒstwo poszczególnych osób, spo-
∏eczeƒstwa i Êrodowiska;

(iii) udost´pnienia opinii spo∏ecznej informacji doty-
czàcych bezpieczeƒstwa takiego obiektu;

(iv) konsultowania si´ z Umawiajàcymi si´ Stronami
sàsiadujàcymi z takim obiektem, o ile prawdopo-
dobne jest, ˝e mogà one odczuwaç skutki istnie-
nia tego obiektu, oraz do przedk∏adania im na ˝y-
czenie takich ogólnych danych odnoszàcych si´
do planowanego obiektu, które konieczne sà do
dokonania ich w∏asnej oceny mo˝liwego wp∏ywu
planowanego obiektu na bezpieczeƒstwo ich te-
rytorium.

2. W zwiàzku z tym ka˝da z Umawiajàcych si´
Stron podejmie w∏aÊciwe dzia∏ania dla zapewnienia,
˝e takie obiekty nie b´dà prowadziç do skutków nie-
mo˝liwych do zaakceptowania przez inne Umawiajàce
si´ Strony, lokalizujàc obiekty zgodnie z ogólnymi wy-
mogami bezpieczeƒstwa z artyku∏u 4.

Artyku∏ 7

Projektowanie i budowa obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) projekt i budowa obiektu s∏u˝àcego post´powa-
niu z wypalonym paliwem b´dà uwzgl´dniaç od-
powiednie Êrodki ograniczajàce radiologiczny
wp∏yw obiektu na poszczególne osoby, spo∏e-
czeƒstwo i Êrodowisko, w∏àcznie ze skutkami
usuwania lub niekontrolowanego uwalniania
substancji promieniotwórczych;

Article 5

Existing facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to review the safety of any spent fuel
management facility existing at the time the
Convention enters into force for that Contracting Party
and to ensure that, if necessary, all reasonably
practicable improvements are made to upgrade the
safety of such a facility.

Article 6

Sting of proposed facilities

1. Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that procedures are established and
implemented for a proposed spent fuel management
facility:

(i) to evaluate all relevant site-related factors likely
to affect the safety of such a facility during its
operating lifetime;

(ii) to evaluate the likely safety impact of such a fa-
cility on individuals, society and the environ-
ment;

(iii) to make information on the safety of such a
facility available to members of the public;

(iv) to consult Contracting Parties in the vicinity of
such a facility, insofar as they are likely to be
affected by that facility, and provide them, upon
their request, with general data relating to the
facility to enable them to evaluate the likely
safety impact of the facility upon their territory.

2. In so doing, each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that such facilities shall
not have unacceptable effects on other Contracting
Parties by being sited in accordance with the general
safety requirements of Article 4.

Article 7

Design and construction of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) the design and construction of a spent fuel
management facility provide for suitable
measures to limit possible radiological impacts
on individuals, society and the environment,
including those from discharges or uncontrolled
releases;
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(ii) na etapie projektowania uwzgl´dniono plany
koncepcyjne i, w miar´ potrzeby, rozwiàzania
techniczne dotyczàce likwidacji obiektu s∏u˝àce-
go post´powaniu z wypalonym paliwem;

(iii) technologie wykorzystane podczas projektowa-
nia i budowy obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z wypalonym paliwem b´dà wspierane doÊwiad-
czeniem, badaniami lub analizami.

Artyku∏ 8

Ocena bezpieczeƒstwa obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) przed przystàpieniem do budowy obiektu s∏u˝à-
cego post´powaniu z wypalonym paliwem prze-
prowadzono systematycznà ocen´ bezpieczeƒ-
stwa oraz ocen´ wzajemnego oddzia∏ywania ze
Êrodowiskiem, odpowiednio do zagro˝enia, jakie
przedstawia obiekt, i odnoszàce si´ do ca∏ego
okresu jego eksploatacji;

(ii) przed przystàpieniem do eksploatacji obiektu
s∏u˝àcego post´powaniu z wypalonym paliwem
wykonano uaktualnione i szczegó∏owe wersje
oceny bezpieczeƒstwa obiektu i oceny wzajem-
nego oddzia∏ywania ze Êrodowiskiem we wszyst-
kich przypadkach, w których uznano to za ko-
nieczne dla uzupe∏nienia ocen, o których mowa
w punkcie (i).

Artyku∏ 9

Eksploatacja obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) zezwolenie na eksploatacj´ obiektu s∏u˝àcego
post´powaniu z wypalonym paliwem b´dzie
opieraç si´ na odpowiednich ocenach, o jakich
mowa w artykule 8, i b´dzie udzielone pod wa-
runkiem zrealizowania programu uruchomienia
obiektu, który wyka˝e, ̋ e obiekt b´dzie zbudowa-
ny zgodnie z projektem i b´dzie spe∏niaç wyma-
gania bezpieczeƒstwa;

(ii) warunki i ograniczenia eksploatacyjne, okreÊlone
na podstawie testów, doÊwiadczenia eksploata-
cyjnego i ocen, o których mowa w artykule 8, zo-
sta∏y zdefiniowane i w razie potrzeby b´dà po-
prawiane;

(iii) eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kon-
trole i badania obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z wypalonym paliwem b´dà prowadzone zgod-
nie z ustanowionymi procedurami;

(iv) przez ca∏y czas eksploatacji obiektu s∏u˝àcego
post´powaniu z wypalonym paliwem dost´pne
b´dzie wsparcie in˝ynieryjne i techniczne we
wszelkich dziedzinach zwiàzanych z bezpieczeƒ-
stwem;

(ii) at the design stage, conceptual plans and, as ne-
cessary, technical provisions for the decommis-
sioning of a spent fuel management facility are
taken into account;

(iii) the technologies incorporated in the design and
construction of a spent fuel management facility
are supported by experience, testing or analysis.

Article 8

Assessment of safety of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) before construction of a spent fuel management
facility, a systematic safety assessment and an
environmental assessment appropriate to the
hazard presented by the facility and covering its
operating lifetime shall be carried out;

(ii) before the operation of a spent fuel management
facility, updated and detailed versions of the
safety assessment and of the environmental
assessment shall be prepared when deemed
necessary to complement the assessments
referred to in paragraph (i).

Article 9

Operation of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) the licence to operate a spent fuel management
facility is based upon appropriate assessments
as specified in Article 8 and is conditional on the
completion of a commissioning programme
demonstrating that the facility, as constructed, is
consistent with design and safety requirements;

(ii) operational limits and conditions derived from
tests, operational experience and the
assessments, as specified in Article 8, are
defined and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitoring, inspection
and testing of a spent fuel management facility
are conducted in accordance with established
procedures;

(iv) engineering and technical support in all safety-
-related fields are available throughout the
operating lifetime of a spent fuel management
facility;
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(v) posiadacz zezwolenia informuje we w∏aÊciwym
czasie organ nadzorujàcy o wszelkich zdarze-
niach istotnych dla bezpieczeƒstwa;

(vi) ustanowiono programy s∏u˝àce do gromadzenia
i analizowania odpowiednich doÊwiadczeƒ eks-
ploatacyjnych, a na podstawie ich wyników, tam
gdzie jest to uzasadnione, podejmowane sà w∏a-
Êciwe dzia∏ania;

(vii) przygotowane i w miar´ potrzeb aktualizowane
plany likwidacji obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z wypalonym paliwem sà — z wykorzystaniem
informacji uzyskanych podczas eksploatacji
obiektu — poddawane przeglàdom i ocenom or-
ganu nadzorujàcego.

Artyku∏ 10

Sk∏adowanie wypalonego paliwa

Je˝eli w ramach w∏asnego prawa któraÊ z Umawia-
jàcych si´ Stron przeznaczy∏a wypalone paliwo do
sk∏adowania, to sk∏adowanie go odbywa si´ zgodnie
z zobowiàzaniami podanymi w rozdziale 3, odnoszàcy-
mi si´ do sk∏adowania odpadów promieniotwórczych.

Rozdzia∏ 3

Bezpieczeƒstwo w post´powaniu 
z odpadami promieniotwórczymi

Artyku∏ 11

Ogólne wymogi bezpieczeƒstwa

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e na wszystkich eta-
pach procesu post´powania z odpadami promienio-
twórczymi odpowiednio chroni si´ poszczególnych lu-
dzi, spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko przed zagro˝eniami
radiologicznymi i innymi.

W zwiàzku z tym ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron
podejmie w∏aÊciwe dzia∏ania, aby:

(i) zapewniç nale˝yte uwzgl´dnienie krytycznoÊci
i odprowadzania ciep∏a wytwarzanego podczas
post´powania z odpadami promieniotwórczymi;

(ii) zapewniç, ˝e powstawanie odpadów promienio-
twórczych by∏o utrzymywane na mo˝liwie najni˝-
szym poziomie;

(iii) uwzgl´dniç wzajemne zale˝noÊci wyst´pujàce
mi´dzy ró˝nymi etapami procesu post´powania
z odpadami promieniotwórczymi;

(iv) wprowadziç skutecznà ochron´ poszczególnych
osób, spo∏eczeƒstwa i Êrodowiska przez okreÊle-
nie na szczeblu krajowym odpowiednich metod
ochrony zatwierdzonych przez organ nadzorujà-
cy, w ramach prawa krajowego uwzgl´dniajàce-
go w nale˝ytym stopniu mi´dzynarodowo uzna-
wane kryteria i normy;

(v) uwzgl´dniç zagro˝enia biologiczne, chemiczne
i inne, które mogà si´ wiàzaç z post´powaniem
z odpadami promieniotwórczymi;

(v) incidents significant to safety are reported in
a timely manner by the holder of the licence to
the regulatory body;

(vi) programmes to collect and analyse relevant
operating experience are established and that
the results are acted upon, where appropriate;

(vii) decommissioning plans for a spent fuel
management facility are prepared and updated,
as necessary, using information obtained during
the operating lifetime of that facility, and are
reviewed by the regulatory body.

Article 10

Disposal of spent fuel

If, pursuant to its own legislative and regulatory
framework, a Contracting Party has designated spent
fuel for disposal, the disposal of such spent fuel shall
be in accordance with the obligations of Chapter 3
relating to the disposal or radioactive waste.

Chapter 3

Safety of radioactive waste management

Article 11

General safety requirements

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that at all stages of radioactive waste
management individuals, society and the environ-
ment are adequately protected against radiological
and other hazards.

In so doing, each Contracting Party shall take the
appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal of residual
heat generated during radioactive waste
management are adequately addressed;

(ii) ensure that the generation of radioactive waste
is kept to the minimum practicable;

(iii) take into account interdependencies among the
different steps in radioactive waste manage-
ment;

(iv) provide for effective protection of individuals,
society and the environment, by applying at the
national level suitable protective methods as
approved by the regulatory body, in the
framework of its national legislation which has
due regard to internationally endorsed criteria
and standards;

(v) take into account the biological, chemical and
other hazards that may be associated with
radioactive waste management;
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(vi) dà˝yç do unikni´cia dzia∏aƒ majàcych na przysz∏e
pokolenia wp∏yw, który by∏by powa˝niejszy ni˝
ten dozwolony w odniesieniu do generacji obec-
nej;

(vii) dà˝yç do ograniczenia zb´dnych obcià˝eƒ dla
przysz∏ych pokoleƒ.

Artyku∏ 12

Istniejàce obiekty i dotychczasowa praktyka

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w odpo-
wiednim czasie w∏aÊciwe dzia∏ania dla dokonania
przeglàdu:

(i) bezpieczeƒstwa ka˝dego obiektu s∏u˝àcego po-
st´powaniu z odpadami promieniotwórczymi,
który istnieje w chwili, gdy niniejsza konwencja
zaczyna obowiàzywaç t´ Umawiajàcà si´ Stron´,
oraz dla zapewnienia, ˝e w miar´ koniecznoÊci
zostanà dokonane wszelkie praktycznie mo˝liwe
ulepszenia, które zwi´kszajà bezpieczeƒstwo ta-
kiego obiektu;

(ii) wyników dotychczasowej praktyki w celu stwier-
dzenia, czy potrzebne jest podj´cie jakichÊ dzia-
∏aƒ interwencyjnych z uwagi na ochron´ przed
promieniowaniem, pami´tajàc o tym, ˝e zredu-
kowanie szkodliwych skutków wynikajàce ze
zmniejszenia dawki powinno uzasadniç szkody
i koszty (z uwzgl´dnieniem kosztów spo∏ecznych)
wynikajàce z faktu podj´cia takich dzia∏aƒ.

Artyku∏ 13

Lokalizacja proponowanych obiektów

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron w odniesieniu
do proponowanego obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z odpadami promieniotwórczymi podejmie w∏aÊciwe
dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e ustanowiono i wprowa-
dzono w ˝ycie odpowiednie procedury s∏u˝àce do:

(i) oceny wszystkich zwiàzanych z lokalizacjà czyn-
ników, które mogà mieç wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo takiego obiektu w ca∏ym okresie jego eks-
ploatacji, oraz w przypadku obiektu s∏u˝àcego do
sk∏adowania — po jego zamkni´ciu;

(ii) oceny prawdopodobnego wp∏ywu takiego obiek-
tu na bezpieczeƒstwo z punktu widzenia poszcze-
gólnych osób, spo∏eczeƒstwa i Êrodowiska,
z uwzgl´dnieniem mo˝liwych zmian warunków
na terenie obiektu s∏u˝àcego do sk∏adowania po
jego zamkni´ciu;

(iii) przekazywania opinii publicznej informacji doty-
czàcych bezpieczeƒstwa takiego obiektu;

(iv) konsultowania si´ z Umawiajàcymi si´ Stronami
sàsiadujàcymi z takim obiektem, o ile prawdopo-
dobne jest, ˝e mogà one odczuwaç skutki istnie-
nia tego obiektu, oraz do przedk∏adania im, na ̋ y-
czenie, takich ogólnych danych odnoszàcych si´
do planowanego obiektu, które konieczne sà do

(vi) strive to avoid actions that impose reasonably
predictable impacts on future generations
greater than those permitted for the current
generation;

(vii) aim to avoid imposing undue burdens on future
generations.

Article 12

Existing facilities and past practices

Each Contracting Party shall in due course take the
appropriate steps to review:

(i) the safety of any radioactive waste management
facility existing at the time the Convention enters
into force for that Contracting Party and to
ensure that, if necessary, all reasonably
practicable improvements are made to upgrade
the safety of such a facility;

(ii) the results of past practices in order to determine
whether any intervention is needed for reasons
of radiation protection bearing in mind that the
reduction in detriment resulting from the
reduction in dose should be sufficient to justify
the harm and the costs, including the social
costs, of the intervention.

Article 13

Siting of proposed facilities

1. Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that procedures are established and
implemented for a proposed radioactive waste
management facility:

(i) to evaluate all relevant site-related factors likely
to affect the safety of such a facility during its
operating lifetime as well as that of a disposal
facility after closure;

(ii) to evaluate the likely safety impact of such a
facility on individuals, society and the
environment, taking into account possible
evolution of the site conditions of disposal
facilities after closure;

(iii) to make information on the safety of such a
facility available to members of the public;

(iv) to consult Contracting Parties in the vicinity of
such a facility, insofar as they are likely to be
affected by that facility, and provide them, upon
their request, with general data relating to the
facility to enable them to evaluate the likely
safety impact of the facility upon their territory.
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dokonania ich w∏asnej oceny mo˝liwego wp∏ywu
planowanego obiektu na bezpieczeƒstwo ich te-
rytorium.

2. W zwiàzku z tym ka˝da z Umawiajàcych si´
Stron podejmie w∏aÊciwe dzia∏ania dla zapewnienia,
˝e takie obiekty nie b´dà prowadziç do skutków nie-
mo˝liwych do zaakceptowania przez inne Umawiajàce
si´ Strony, lokalizujàc obiekty zgodnie z ogólnymi wy-
mogami bezpieczeƒstwa z artyku∏u 11.

Artyku∏ 14

Projektowanie i budowa obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) projekt i budowa obiektu s∏u˝àcego post´powa-
niu z odpadami promieniotwórczymi uwzgl´d-
niajà odpowiednie Êrodki ograniczajàce radiolo-
giczny wp∏yw obiektu na poszczególne osoby,
spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko, w∏àcznie ze skutka-
mi usuwania lub niekontrolowanego uwalniania
substancji promieniotwórczych;

(ii) na etapie projektowania uwzgl´dniono plany
koncepcyjne i — w miar´ potrzeby — rozwiàza-
nia techniczne dotyczàce likwidacji obiektu s∏u˝à-
cego post´powaniu z odpadami promieniotwór-
czymi, a nieb´dàcego obiektem s∏u˝àcym do
sk∏adowania;

(iii) na etapie projektowania przygotowano rozwià-
zania techniczne zwiàzane z zamkni´ciem obiek-
tu s∏u˝àcego do sk∏adowania;

(iv) technologie wykorzystane podczas projektowa-
nia i budowy obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z odpadami promieniotwórczymi sà wspierane
doÊwiadczeniem, badaniami lub analizami.

Artyku∏ 15

Ocena bezpieczeƒstwa obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) przed przystàpieniem do budowy obiektu s∏u˝à-
cego post´powaniu z odpadami promieniotwór-
czymi przeprowadzono systematycznà ocen´
bezpieczeƒstwa oraz ocen´ wzajemnego oddzia-
∏ywania ze Êrodowiskiem, odpowiednio do za-
gro˝enia, jakie przedstawia obiekt, i odnoszàce
si´ do ca∏ego okresu jego eksploatacji;

(ii) ponadto przed przystàpieniem do budowy obiek-
tu s∏u˝àcego do sk∏adowania przeprowadzono
systematycznà ocen´ bezpieczeƒstwa i oceny
wzajemnego oddzia∏ywania ze Êrodowiskiem,
odpowiadajàce zagro˝eniom po jego zamkni´-
ciu, a wyniki tych ocen skonfrontowano z kryte-
riami ustalonymi przez organ nadzorujàcy;

(iii) przed przystàpieniem do eksploatacji obiektu
s∏u˝àcego post´powaniu z odpadami promienio-

2. In so doing, each Contracting Party shall take the
appropriate steps to ensure that such facilities shall
not have unacceptable effects on other Contracting
Parties by being sited in accordance with the general
safety requirements of Article 11.

Article 14

Design and construction of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) the design and construction of a radioactive
waste management facility provide for suitable
measures to limit possible radiological impacts
on individuals, society and the environment,
including those from discharges or uncontrolled
releases;

(ii) at the design stage, conceptual plans and, as
necessary, technical provisions for the
decommissioning of a radioactive waste
management facility other than a disposal
facility are taken into account;

(iii) at the design stage, technical provisions for the
closure of a disposal facility are prepared;

(iv) the technologies incorporated in the design and
construction of a radioactive waste management
facility are supported by experience, testing or
analysis.

Article 15

Assessment of safety of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) before construction of a radioactive waste
management facility, a systematic safety
assessment and an environmental assessment
appropriate to the hazard presented by the
facility and covering its operating lifetime shall
be carried out;

(ii) in addition, before construction of a disposal
facility, a systematic safety assessment and an
environmental assessment for the period
following closure shall be carried out and the
results evaluated against the criteria established
by the regulatory body;

(iii) before the operation of a radioactive waste
management facility, updated and detailed
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twórczymi wykonano uaktualnione i szczegó∏o-
we oceny bezpieczeƒstwa obiektu i oceny wza-
jemnego oddzia∏ywania ze Êrodowiskiem we
wszystkich przypadkach, w których uznano to za
konieczne dla uzupe∏nienia ocen, o jakich mowa
w punkcie (i).

Artyku∏ 16

Eksploatacja obiektów

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) zezwolenie na eksploatacj´ obiektu s∏u˝àcego
post´powaniu z odpadami promieniotwórczymi
opiera si´ na odpowiednich ocenach, o jakich
mowa w artykule 15, i jest udzielone pod warun-
kiem zrealizowania programu uruchomienia
obiektu, który wykazuje, ˝e obiekt jest zbudowa-
ny zgodnie z projektem i spe∏nia wymagania bez-
pieczeƒstwa;

(ii) warunki i ograniczenia eksploatacyjne, okreÊlone
na podstawie testów, doÊwiadczenia eksploata-
cyjnego i ocen, o których mowa w artykule 15, zo-
sta∏y zdefiniowane i w razie potrzeby poprawio-
ne;

(iii) eksploatacja, konserwacja, monitorowanie, kon-
trole i badania obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z odpadami promieniotwórczymi sà prowadzone
zgodnie z ustanowionymi procedurami. W przy-
padku obiektu s∏u˝àcego do sk∏adowania uzyska-
ne w ten sposób wyniki sà wykorzystywane do
potwierdzenia i przeglàdu poprawnoÊci zrobio-
nych za∏o˝eƒ i do uaktualniania ocen, o których
mowa w artykule 15, odnoszàcych si´ do okresu
po zamkni´ciu obiektu;

(iv) przez ca∏y czas eksploatacji obiektu s∏u˝àcego
post´powaniu z odpadami promieniotwórczymi
dost´pne jest wsparcie in˝ynieryjne i techniczne
we wszystkich dziedzinach zwiàzanych z bezpie-
czeƒstwem;

(v) stosowane sà procedury s∏u˝àce do okreÊlania
i segregacji odpadów promieniotwórczych;

(vi) posiadacz zezwolenia informuje we w∏aÊciwym
czasie organ nadzorujàcy o wszelkich zdarze-
niach istotnych dla bezpieczeƒstwa;

(vii) ustanowiono programy s∏u˝àce do gromadzenia
i analizowania odpowiednich doÊwiadczeƒ eks-
ploatacyjnych, a na podstawie ich wyników tam,
gdzie jest to uzasadnione, podejmowane sà w∏a-
Êciwe dzia∏ania;

(viii) przygotowane i w miar´ potrzeb aktualizowane
plany likwidacji obiektu s∏u˝àcego post´powaniu
z odpadami promieniotwórczymi, a nieb´dàcego
obiektem s∏u˝àcym do sk∏adowania, sà — z wy-
korzystaniem informacji uzyskanych podczas
eksploatacji obiektu — poddawane przeglàdom
i ocenom organu nadzorujàcego;

(ix) przygotowane i w miar´ potrzeb aktualizowane
plany zamkni´cia obiektu s∏u˝àcego do sk∏ado-

versions of the safety assessment and of the
environmental assessment shall be prepared
when deemed necessary to complement the
assessments referred to in paragraph (i).

Article 16

Operation of facilities

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) the licence to operate a radioactive waste mana-
gement facility is based upon appropriate asses-
sments as specified in Article 15 and is conditio-
nal on the completion of a commissioning pro-
gramme demonstrating that the facility, as con-
structed, is consistent with design and safety re-
quirements;

(ii) operational limits and conditions, derived from
tests, operational experience and the
assessments as specified in Article 15 are
defined and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitoring, inspection
and testing of a radioactive waste management
facility are conducted in accordance with
established procedures. For a disposal facility
the results thus obtained shall be used to verify
and to review the validity of assumptions made
and to update the assessments as specified in
Article 15 for the period after closure;

(iv) engineering and technical support in all safety-
-related fields are available throughout the
operating lifetime of a radioactive waste
management facility;

(v) procedures for characterization and segregation
of radioactive waste are applied;

(vi) incidents significant to safety are reported in a
timely manner by the holder of the licence to the
regulatory body;

(vii) programmes to collect and analyse relevant
operating experience are established and that
the results are acted upon, where appropriate;

(viii) decommissioning plans for a radioactive waste
management facility other than a disposal
facility are prepared and updated, as necessary,
using information obtained during the operating
lifetime of that facility, and are reviewed by the
regulatory body;

(ix) plans for the closure of a disposal facility are
prepared and updated, as necessary, using
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wania sà — z wykorzystaniem informacji uzyska-
nych podczas eksploatacji obiektu — poddawane
przeglàdom i ocenom organu nadzorujàcego.

Artyku∏ 17

Ârodki instytucjonalne stosowane po zamkni´ciu

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e po zamkni´ciu sk∏a-
dowiska:

(i) zachowana jest wymagana przez organ nadzoru-
jàcy dokumentacja dotyczàca danego obiektu
i zwiàzana z lokalizacjà, projektem i ewidencjà
substancji promieniotwórczych;

(ii) stosowane sà — w miar´ potrzeby — czynne lub
bierne instytucjonalne Êrodki kontroli, takie jak
monitorowanie lub ograniczanie dost´pu, oraz

(iii) je˝eli w okresie stosowania czynnych instytucjo-
nalnych Êrodków kontroli zostanie stwierdzone
wystàpienie nieplanowanego uwolnienia sub-
stancji promieniotwórczych do Êrodowiska, od-
powiednie Êrodki interwencyjne zostanà, w mia-
r´ potrzeby, wdro˝one.

Rozdzia∏ 4

Ogólne Êrodki bezpieczeƒstwa

Artyku∏ 18

Ârodki wprowadzania w ˝ycie

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron w ramach w∏asne-
go systemu prawnego podejmie dzia∏ania prawne,
nadzorcze i administracyjne oraz inne w∏aÊciwe dzia∏a-
nia konieczne do wype∏nienia zobowiàzaƒ przyj´tych
zgodnie z niniejszà konwencjà.

Artyku∏ 19

Ustawodawstwo i przepisy

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron ustanowi
i wprowadzi w ˝ycie zestaw aktów prawnych i przepi-
sów z zakresu bezpieczeƒstwa w post´powaniu z wy-
palonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.

2. Ten zestaw aktów prawnych i przepisów
uwzgl´dnia:

(i) ustanowienie w∏aÊciwych krajowych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa i przepisów dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa radiacyjnego;

(ii) system udzielania zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç zwià-
zanà z post´powaniem z wypalonym paliwem
i odpadami promieniotwórczymi;

(iii) system zakazujàcy eksploatacji bez zezwolenia
obiektu s∏u˝àcego post´powaniu z wypalonym
paliwem lub odpadami promieniotwórczymi;

information obtained during the operating
lifetime of that facility and are reviewed by the
regulatory body.

Article 17

Institutional measures after closure

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that after closure of a disposal facility:

(i) records of the location, design and inventory of
that facility required by the regulatory body are
preserved;

(ii) acitive or passive institutional controls such as
monitoring or access restrictions are carried out,
if required; and

(iii) if, during any period of active institutional
control, an unplanned release of radioactive
materials into the environment is detected,
intervention measures are implemented, if
necessary.

Chapter 4

General safety provisions

Article 18

Implementing measures

Each Contracting Party shall take, within the
framework of its national law, the legislative,
regulatory and administrative measures and other
steps necessary for implementing its obligations
under this Convention.

Article 19

Legislative and regulatory framework

1. Each Contracting Party shall establish and
maintain a legislative and regulatory framework to
govern the safety of spent fuel and radioactive waste
management.

2. This legislative and regulatory framework shall
provide for:

(i) the establishment of applicable national safety
requirements and regulations for radiation
safety;

(ii) a system of licensing of spent fuel and
radioactive waste management activities;

(iii) a system of prohibition of the operation of a
spent fuel or radioactive waste management
facility without a licence;
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(iv) system prowadzenia w∏aÊciwej kontroli instytu-
cjonalnej, inspekcji organu nadzorujàcego oraz
dokumentacji i sprawozdaƒ;

(v) egzekwowanie odpowiednich przepisów i wa-
runków zezwoleƒ;

(vi) wyraêne okreÊlenie zakresów odpowiedzialnoÊci
jednostek zaanga˝owanych w ró˝ne dzia∏ania
w procesie post´powania z wypalonym paliwem
i odpadami promieniotwórczymi.

3. Rozpatrujàc nadzór nad materia∏ami promienio-
twórczymi jako odpadami promieniotwórczymi, Uma-
wiajàce si´ Strony uwzgl´dniajà w nale˝yty sposób ce-
le niniejszej konwencji.

Artyku∏ 20

Organ nadzorujàcy

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron ustanowi lub
wyznaczy organ nadzorujàcy, któremu powierzy wdra-
˝anie ustawodawstwa i przepisów, o których mowa
w artykule 19, i który wyposa˝y w odpowiednie upraw-
nienia, kompetencje oraz Êrodki finansowe i kadry po-
trzebne do wype∏niania przypisanych mu obowiàzków.

2. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron zgodnie z jej
w∏asnym systemem prawnym podejmie w∏aÊciwe
dzia∏ania w celu skutecznego zapewnienia niezale˝no-
Êci funkcji organu nadzorujàcego od innych funkcji
spe∏nianych przez organizacje zaanga˝owane zarówno
w post´powanie z wypalonym paliwem lub odpadami
promieniotwórczymi, jak i w regulowanie takiej dzia-
∏alnoÊci.

Artyku∏ 21

OdpowiedzialnoÊç posiadacza zezwolenia

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron zapewni, aby
bezpoÊrednia odpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo
post´powania z wypalonym paliwem lub odpadami
promieniotwórczymi spoczywa∏a na posiadaczu sto-
sownego zezwolenia, a tak˝e podejmie w∏aÊciwe dzia-
∏ania w celu zapewnienia, ˝e ka˝dy posiadacz zezwole-
nia wywià˝e si´ ze swych zobowiàzaƒ.

2. W przypadku gdy nie ma takiego posiadacza ze-
zwolenia lub innej odpowiedzialnej strony, odpowie-
dzialnoÊç taka spoczywa na tej Umawiajàcej si´ Stro-
nie, której jurysdykcji podlegajà wypalone paliwo lub
odpady promieniotwórcze.

Artyku∏ 22

Ârodki finansowe i kadry

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e:

(i) wszelka dzia∏alnoÊç mogàca mieç wp∏yw na bez-
pieczeƒstwo, prowadzona przez ca∏y czas eksplo-
atacji obiektu s∏u˝àcego post´powaniu z wypalo-
nym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi,

(iv) a system of appropriate institutional control,
regulatory inspection and documentation and
reporting;

(v)  the enforcement of applicable regulations and of
the terms of the licences;

(vi) a clear allocation of responsibilities of the bodies
involved in the different steps of spent fuel and
of radioactive waste management.

3. When considering whether to regulate
radioactive materials as radioactive waste,
Contracting Parties shall take due account of the
objectives of this Convention.

Article 20

Regulatory body

1. Each Contracting Party shall establish or
designate a regulatory body entrusted with the
implementation of the legislative and regulatory
framework referred to in Article 19, and provided with
adequate authority, competence and financial and
human resources to fulfill its assigned responsibilities.

2. Each Contracting Party, in accordance with its
legislative and regulatory framework, shall take the
appropriate steps to ensure the effective
independence of the regulatory functions from other
functions where organizations are involved in both
spent fuel or radioactive waste management and in
their regulation.

Article 21

Responsibility of the licence holder

1. Each Contracting Party shall ensure that prime
responsibility for the safety of spent fuel or radioactive
waste management rests with the holder of the
relevant licence and shall take the appropriate steps to
ensure that each such licence holder meets its
responsiblity.

2. If there is no such licence holder or other
responsible party, the responsibility rests with the
Contracting Party which has jurisdiction over the spent
fuel or over the radioactive waste.

Article 22

Human and financial resources

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that:

(i) qualified staff are available as needed for safety-
-related activities during the operating lifetime of
a spent fuel and a radioactive waste manage-
ment facility;
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jest prowadzona przez wykwalifikowany perso-
nel;

(ii) zapewniono odpowiednie Êrodki finansowe na
wspieranie bezpieczeƒstwa obiektów s∏u˝àcych
post´powaniu z wypalonym paliwem i z odpada-
mi promieniotwórczymi w okresie ich eksploata-
cji oraz na ich likwidacj´;

(iii) zapewniono finansowanie umo˝liwiajàce prowa-
dzenie odpowiednich instytucjonalnych Êrodków
kontroli oraz monitorowania obiektu s∏u˝àcego
do sk∏adowania — w okresie uznanym za ko-
nieczny — po jego zamkni´ciu.

Artyku∏ 23

Zapewnienie jakoÊci

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zagwarantowania opracowania
i wdro˝enia odpowiednich programów zapewnienia
jakoÊci odnoszàcych si´ do post´powania z wypalo-
nym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi.

Artyku∏ 24

Ochrona przed promieniowaniem 
w czasie eksploatacji

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania dla zapewnienia, ̋ e podczas eksploata-
cji obiektu s∏u˝àcego post´powaniu z wypalonym pa-
liwem lub odpadami promieniotwórczymi:

(i) nara˝enie na promieniowanie pracowników
i ludnoÊci spowodowane przez obiekt jest tak
ma∏e, jak to jest rozsàdnie osiàgalne przy
uwzgl´dnieniu czynników ekonomicznych i tech-
nicznych;

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest nara˝ony
na dawki promieniowania przekraczajàce ustalo-
ne w kraju limity dawek, przy których ustalaniu
w nale˝yty sposób uwzgl´dniono mi´dzynarodo-
wo uznawane normy ochrony przed promienio-
waniem, oraz

(iii) wprowadzono Êrodki zapobiegajàce nieplanowa-
nemu i niekontrolowanemu uwalnianiu substan-
cji promieniotwórczych do Êrodowiska.

2. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania dla zapewnienia, ̋ e usuwanie substan-
cji promieniotwórczych do Êrodowiska jest w taki spo-
sób ograniczone, i˝:

(i) nara˝enie na promieniowanie jest tak ma∏e, jak
to jest rozsàdnie osiàgalne, z uwzgl´dnieniem
czynników ekonomicznych i spo∏ecznych, oraz

(ii) w normalnych warunkach nikt nie jest nara˝ony
na dawki promieniowania przekraczajàce ustalo-
ne krajowe dawki graniczne, przy których ustala-
niu w nale˝yty sposób uwzgl´dniono mi´dzyna-
rodowo uznawane normy ochrony przed promie-
niowaniem.

(ii) adequate financial resources are available to
support the safety of facilities for spent fuel and
radioactive waste management during their
operating lifetime and for decommissioning;

(iii) financial provision is made which will enable the
appropriate institutional controls and
monitoring arrangements to be continued for the
period deemed necessary following the closure
of a disposal facility.

Article 23

Quality assurance

Each Contracting Party shall take the necessary
steps to ensure that appropriate quality assurance
programmes concerning the safety of spent fuel and
radioactive waste management are established and
implemented.

Article 24

Operational radiation protection

1. Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure that during the operating lifetime of a
spent fuel or radioactive waste management facility:

(i) the radiation exposure of the workers and the
public caused by the facility shall be kept as low
as reasonably achievable, economic and social
factors being taken into account;

(ii) no individual shall be exposed, in normal
situations, to radiation doses which exceed
national prescriptions for dose limitation which
have due regard to internationally endorsed
standards on radiation protection; and

(iii) measures are taken to prevent unplanned and
uncontrolled releases of radioactive materials
into the environment.

2. Each Contracting Party shall take appropriate
steps to ensure that discharges shall be limited:

(i) to keep exposure to radiation as low as
reasonably achievable, economic and social
factors being taken into account; and

(ii) so that no individual shall be exposed, in normal
situations, to radiation doses which exceed
national prescriptions for dose limitation which
have due regard to internationally endorsed
standards on radiation protection.
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3. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e w okresie eksplo-
atacji nadzorowanego obiektu jàdrowego w przypad-
ku wystàpienia nieplanowanego i niekontrolowanego
uwolnienia substancji promieniotwórczych do Êrodo-
wiska sà wdro˝one odpowiednie Êrodki naprawcze po-
zwalajàce na kontrolowanie uwolnienia i na ∏agodze-
nie jego skutków.

Artyku∏ 25

Przygotowanie na wypadek awarii

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania dla zapewnienia, ˝e w okresie poprze-
dzajàcym rozpocz´cie eksploatacji i podczas eksplo-
atacji obiektu s∏u˝àcego post´powaniu z wypalonym
paliwem lub odpadami promieniotwórczymi przygo-
towano odpowiednie plany post´powania w przypad-
ku awarii, obejmujàce zarówno sam obiekt, jak i, w ra-
zie potrzeby, teren poza obiektem. Plany takie powin-
ny byç okresowo testowane w odpowiednich odst´-
pach czasu.

2. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏a-
Êciwe dzia∏ania dla przygotowania i testowania obo-
wiàzujàcych na jej terytorium planów post´powania
na wypadek awarii, które uwzgl´dniajà prawdopodob-
ne skutki awarii radiologicznej w obiekcie s∏u˝àcym
post´powaniu z wypalonym paliwem lub odpadami
promieniotwórczymi po∏o˝onym w sàsiedztwie jego
terytorium.

Artyku∏ 26

Likwidacja obiektu

Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron podejmie w∏aÊci-
we dzia∏ania dla zapewnienia bezpieczeƒstwa podczas
likwidacji obiektu jàdrowego. Zapewnià one, ˝e:

(i) dysponuje si´ wykwalifikowanym personelem
i wystarczajàcymi Êrodkami finansowymi;

(ii) stosowane sà postanowienia artyku∏u 24, odno-
szàce si´ do ochrony przed promieniowaniem
w czasie eksploatacji oraz do usuwania oraz nie-
planowanego i niekontrolowanego uwalniania
substancji promieniotwórczych do Êrodowiska;

(iii) stosowane sà postanowienia artyku∏u 25, odno-
szàce si´ do planów post´powania na wypadek
awarii;

(iv) rejestrowane sà wszelkie informacje majàce zna-
czenie w procesie likwidacji.

Rozdzia∏ 5

Postanowienia ró˝ne

Artyku∏ 27

Ruch transgraniczny

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron zaanga˝owana
w ruch transgraniczny podejmie w∏aÊciwe dzia∏ania

3. Each Contracting Party shall take appropriate
steps to ensure that during the operating lifetime of
a regulated nuclear facility, in the event that an
unplanned or uncontrolled release of radioactive
materials into the environment occurs, appropriate
corrective measures are implemented to control the
release and mitigate its effects.

Article 25

Emergency preparedness

1. Each Contracting Party shall ensure that before
and during operation of a spent fuel or radioactive
waste management facility there are appropriate on-
-site and, if necessary, off-site emergency plans. Such
emergency plans should be tested at an appropriate
frequency.

2. Each Contracting Party shall take the appropriate
steps for the preparation and testing of emergency
plans for its territory insofar as it is likely to be affected
in the event of a radiological emergency at a spent fuel
or radioactive waste management facility in the
vicinity of its territory.

Article 26

Decommissioning

Each Contracting Party shall take the appropriate
steps to ensure the safety of decommissioning of a
nuclear facility. Such steps shall ensure that:

(i) qualified staff and adequate financial resources
are available;

(ii) the provisions of Article 24 with respect to
operational radiation protection, discharges and
unplanned and uncontrolled releases are
applied;

(iii) the provisions of Article 25 with respect to
emergency preparedness are applied; and

(iv) records of information important to decommis-
sioning are kept.

Chapter 5

Miscellaneous provisions

Article 27

Transboundary movement

1. Each Contracting Party involved in transbounda-
ry movement shall take the appropriate steps to ensu-
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dla zapewnienia, ̋ e ruch taki odbywa si´ zgodnie z po-
stanowieniami niniejszej konwencji oraz odpowied-
nich wià˝àcych instrumentów mi´dzynarodowych.

W tym celu:

(i) Umawiajàca si´ Strona, b´dàca paƒstwem po-
chodzenia, podejmie stosowne dzia∏ania dla za-
pewnienia, ̋ e ruch transgraniczny jest uprawnio-
ny i odbywa si´ po uprzednim powiadomieniu
i wyra˝eniu zgody przez paƒstwo przeznaczenia;

(ii) ruch transgraniczny przez terytoria paƒstw tran-
zytowych podlega odpowiednim zobowiàza-
niom mi´dzynarodowym, w∏aÊciwym dla wyko-
rzystywanego sposobu transportowania;

(iii) Umawiajàca si´ Strona, b´dàca paƒstwem prze-
znaczenia, wyra˝a zgod´ na ruch transgraniczny
tylko w tym przypadku, kiedy dysponuje Êrodka-
mi administracyjnymi i technicznymi oraz struk-
turà nadzoru, niezb´dnymi dla zgodnego z niniej-
szà konwencjà post´powania z wypalonym pali-
wem lub odpadami promieniotwórczymi;

(iv) Umawiajàca si´ Strona, b´dàca paƒstwem po-
chodzenia, zezwala na transgraniczny ruch wy-
palonego paliwa lub odpadów promieniotwór-
czych tylko w tym przypadku, kiedy mo˝e — za
zgodà paƒstwa przeznaczenia — upewniç si´, ˝e
wymogi punktu (iii) sà spe∏nione, zanim materia-
∏y te zostanà przekazane;

(v) Umawiajàca si´ Strona, b´dàca paƒstwem po-
chodzenia, podejmuje odpowiednie dzia∏ania
w celu umo˝liwienia ponownego przyj´cia na
swoje terytorium przekazanych materia∏ów
w przypadku, gdy ruch transgraniczny nie mo˝e
si´ odbyç w zgodzie z postanowieniami niniej-
szego artyku∏u, chyba ˝e mo˝na dokonaç innych,
gwarantujàcych bezpieczeƒstwo ustaleƒ.

2. Umawiajàca si´ Strona nie wyda zezwolenia na
przes∏anie w∏asnego wypalonego paliwa lub odpadów
promieniotwórczych do miejsca przechowywania lub
sk∏adowania po∏o˝onego na po∏udnie od 60° szeroko-
Êci geograficznej po∏udniowej.

3. ˚adne z postanowieƒ niniejszej konwencji nie
narusza ani nie wp∏ywa na:

(i) korzystanie przez okr´ty i samoloty wszystkich
paƒstw z praw i wolnoÊci ruchu morskiego,
rzecznego i powietrznego, gwarantowanych
przez prawo mi´dzynarodowe;

(ii) prawo tej Umawiajàcej si´ Strony, do której doko-
nano eksportu odpadów promieniotwórczych w ce-
lu ich przerobienia, do zwrotu lub zorganizowania
zwrotu do paƒstwa pochodzenia odpadów promie-
niotwórczych i innych substancji po przerobie;

(iii) prawo Umawiajàcej si´ Strony do eksportowania
w∏asnego wypalonego paliwa w celu jego prze-
robu;

(iv) prawo tej Umawiajàcej si´ Strony, do której do-
konano eksportu wypalonego paliwa w celu jego
przerobienia, do zwrotu lub zorganizowania

re that such movement is undertaken in a manner con-
sistent with the provisions of this Convention and re-
levant binding international instruments.

In so doing:

(i) a Contracting Party which is a State of origin
shall take the appropriate steps to ensure that
transboundary movement is authorized and
takes place only with the prior notification and
consent of the State of destination;

(ii) transboundary movement through States of
transit shall be subject to those international
obligations which are relevant to the particular
modes of transport utilized;

(iii) a Contracting Party which is a State of
destination shall consent to a transboundary
movement only if it has the administrative and
technical capacity, as well as the regulatory
structure, needed to manage the spent fuel or the
radioactive waste in a manner consistent with
this Convention;

(iv) a Contracting Party which is a State of origin
shall authorize a transboundary movement only
if it can satisfy itself in accordance with the con-
sent of the State of destination that the require-
ments of subparagraph (iii) are met prior to
transboundary movement;

(v) a Contracting Party which is a State of origin
shall take the appropriate steps to permit re-
-entry into its territory, if a transboundary
movement is not or cannot be completed in
conformity with this Article, unless an alternative
safe arrangement can be made.

2. A Contracting Party shall not licence the
shipment of its spent fuel or radioactive waste to a
destination south of latitude 60 degrees South for
storage or disposal.

3. Nothing in this Convention prejudices or affects:

(i) the exercise, by ships and aircraft of all States, of
maritime, river and air navigation rights and
freedoms, as provided for in international law;

(ii) rights of a Contracting Party to which radioactive
waste is exported for processing to return, or
provide for the return of, the radioactive waste
and other products after treatment to the State of
origin;

(iii) the right of a Contracting Party to export its spent
fuel for reprocessing;

(iv) rights of a Contracting Party to which spent fuel
is exported for reprocessing to return, or provide
for the return of, radioactive waste and other
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zwrotu do paƒstwa pochodzenia odpadów pro-
mieniotwórczych i innych substancji powsta∏ych
podczas przerobu.

Artyku∏ 28

Wy∏àczone z u˝ytkowania zamkni´te êród∏a 
promieniowania

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron, w ramach w∏a-
snego prawa krajowego, podejmuje odpowiednie
dzia∏ania w celu zapewnienia, ˝e posiadanie, przera-
bianie lub sk∏adowanie wy∏àczonych z u˝ytkowania za-
mkni´tych êróde∏ promieniowania odbywa si´ w spo-
sób bezpieczny.

2. Umawiajàca si´ Strona zezwala na powrót na
w∏asne terytorium wy∏àczonych z u˝ytkowania za-
mkni´tych êróde∏ promieniowania, je˝eli — w ramach
prawa krajowego — wyrazi∏a zgod´ na zwrot takich
êróde∏ do producenta uprawnionego do otrzymywania
i posiadania wy∏àczonych z u˝ytkowania zamkni´tych
êróde∏ promieniowania.

Rozdzia∏ 6

Spotkania Umawiajàcych si´ Stron

Artyku∏ 29

Spotkanie przygotowawcze

1. Spotkanie przygotowawcze Umawiajàcych si´
Stron odb´dzie si´ w terminie nieprzekraczajàcym sze-
Êciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej kon-
wencji.

2. Podczas tego spotkania Umawiajàce si´ Strony:

(i) wyznaczà dat´ pierwszego spotkania przeglàdo-
wego, o którym mowa w artykule 30. To spotka-
nie przeglàdowe odb´dzie si´ w mo˝liwie naj-
wczeÊniejszym terminie, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu trzydziestu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej konwencji;

(ii) przygotujà i przyjmà na drodze konsensusu Za-
sady proceduralne oraz Zasady finansowe;

(iii) w szczególnoÊci i zgodnie z Zasadami procedu-
ralnymi ustanowià:
(a) wytyczne odnoszàce si´ do formy i kszta∏tu

krajowych sprawozdaƒ, jakie majà byç sk∏a-
dane zgodnie z postanowieniami artyku∏u 32;

(b) dat´ przedk∏adania takich sprawozdaƒ;
(c) proces przeglàdu takich sprawozdaƒ.

3. Ka˝de paƒstwo lub regionalna organizacja
o charakterze integrujàcym lub innym, które ratyfiku-
je, przyjmuje, zatwierdza, przyst´puje lub potwierdza
niniejszà konwencj´, a w którym konwencja jeszcze nie
obowiàzuje, mo˝e uczestniczyç w spotkaniu przygoto-
wawczym na takich samych zasadach jak Strony ni-
niejszej konwencji.

products resulting from reprocessing operations
to the State of origin.

Article 28

Disused sealed sources

1. Each Contracting Party shall, in the framework of
its national law, take the appropriate steps to ensure
that the possession, remanufacturing or disposal of
disused sealed sources takes place in a safe manner.

2. A Contracting Party shall allow for reentry into
its territory of disused sealed sources if, in the
framework of its national law, it has accepted that they
be returned to a manufacturer qualified to receive and
possess the disused sealed sources.

Chapter 6

Meetings of the Contracting Parties

Article 29

Preparatory meeting

1. A preparatory meeting of the Contracting Parties
shall be held not later than six months after the date of
entry into force of this Convention.

2. At this meeting, the Contracting Parties shall:

(i) determine the date for the first review meeting as
referred to in Article 30. This review meeting
shall be held as soon as possible, but not later
than thirty months after the date of entry into
force of this Convention;

(ii) prepare and adopt by consensus Rules of
Procedure and Financial Rules;

(iii) establish in particular and in accordance with the
Rules of Procedure:
(a) guidelines regarding the form and structure

of the national reports to be submitted
pursuant to Article 32;

(b) a date for the submission of such reports;
(c) the process for reviewing such reports.

3. Any State or regional organization of an
integration or other nature which ratifies, accepts,
approves, accedes to or confirms this Convention and
for which the Convention is not yet in force, may
attend the preparatory meeting as if it were a Party to
this Convention.
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Artyku∏ 30

Spotkania przeglàdowe

1. Umawiajàce si´ Strony organizujà spotkania
w celu dokonania przeglàdu sprawozdaƒ przedk∏ada-
nych stosownie do postanowieƒ artyku∏u 32.

2. Podczas ka˝dego spotkania przeglàdowego
Umawiajàce si´ Strony:

(i) okreÊlajà dat´ nast´pnego takiego spotkania,
przy czym okres mi´dzy kolejnymi spotkaniami
przeglàdowymi nie przekracza trzech lat;

(ii) mogà poddaç przeglàdowi postanowienia wyni-
kajàce z zastosowania ust´pu 2 artyku∏u 29 i na
drodze konsensusu przyjàç zmiany, o ile Zasady
proceduralne nie stanowià inaczej. Na drodze
konsensusu Strony mogà równie˝ wprowadziç
poprawki do Zasad proceduralnych i do Zasad fi-
nansowych.

3. Podczas ka˝dego ze spotkaƒ przeglàdowych ka˝-
da z Umawiajàcych si´ Stron ma rozsàdnie okreÊlonà
mo˝liwoÊç przedyskutowania sprawozdaƒ przed∏o˝o-
nych przez inne Umawiajàce si´ Strony i uzyskania wy-
jaÊnieƒ zwiàzanych z tymi sprawozdaniami.

Artyku∏ 31

Spotkania nadzwyczajne

Nadzwyczajne spotkanie Umawiajàcych si´ Stron
jest zwo∏ane:

(i) je˝eli tak postanowi wi´kszoÊç Umawiajàcych si´
Stron obecnych i g∏osujàcych podczas spotkania,
przy czym wstrzymanie si´ od g∏osu jest trakto-
wane jako g∏osowanie, lub

(ii) na pisemne ˝àdanie jednej z Umawiajàcych si´
Stron, w ciàgu szeÊciu miesi´cy od przekazania
tego ˝àdania Umawiajàcym si´ Stronom i otrzy-
mania przez Sekretariat, o którym mowa w arty-
kule 37, powiadomienia, ˝e ˝àdanie to zosta∏o
poparte przez wi´kszoÊç Umawiajàcych si´
Stron.

Artyku∏ 32

Sprawozdania

1. Zgodnie z postanowieniami artyku∏u 30 ka˝da
z Umawiajàcych si´ Stron na ka˝dym spotkaniu prze-
glàdowym Umawiajàcych si´ Stron przedk∏ada spra-
wozdanie krajowe. Sprawozdanie to odnosi si´ do
Êrodków podj´tych w celu wprowadzenia w ˝ycie ka˝-
dego z zobowiàzaƒ wynikajàcych z niniejszej konwen-
cji. Sprawozdanie ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron
uwzgl´dnia równie˝ w odniesieniu do tej Umawiajàcej
si´ Strony:

(i) zasady post´powania z wypalonym paliwem;

(ii) sposoby post´powania z wypalonym paliwem;

Article 30

Review meetings

1. The Contracting Parties shall hold meetings for
the purpose of reviewing the reports submitted
pursuant to Article 32.

2. At each review meeting the Contracting Parties:

(i) shall determine the date for the next such
meeting, the interval between review meetings
not exceeding three years;

(ii) may review the arrangements established
pursuant to pragraph 2 of Article 29, and adopt
revisions by consensus unless otherwise
provided for in the Rules of Procedure. They may
also amend the Rules of Procedure and Financial
Rules by consensus.

3. At each review meeting each Contracting Party
shall have a reasonable opportunity to discuss the
reports submitted by other Contracting Parties and to
seek clarification of such reports.

Article 31

Extraordinary meetings

An extraordinary meeting of the Contracting
Parties shall be held:

(i) if so agreed by a majority of the Contracting
Parties present and voting at a meeting; or

(ii) at the written request of a Contracting Party,
within six months of this request having been
communicated to the Contracting Parties and
notification having been received by the
secretariat referred to in Article 37 that the
request has been supported by a majority of the
Contracting Parties.

Article 32

Reporting

1. In accordance with the provisions of Article 30,
each Contracting Party shall submit a national report
to each review meeting of Contracting Parties. This
report shall address the measures taken to implement
each of the obligations of the Convention. For each
Contracting Party the report shall also address its:

(i) spent fuel management policy;

(ii) spent fuel management practices;



Dziennik Ustaw Nr 202 — 12633 — Poz. 1704

(iii) zasady post´powania z odpadami promienio-
twórczymi;

(iv) sposoby post´powania z odpadami promienio-
twórczymi;

(v) kryteria stosowane przy definiowaniu i klasyfiko-
waniu odpadów promieniotwórczych.

2. Sprawozdanie to obejmuje równie˝:

(i) zestawienie obj´tych niniejszà konwencjà obiek-
tów s∏u˝àcych post´powaniu z wypalonym pali-
wem, ich lokalizacj´, g∏ówne cele i podstawowe
cechy;

(ii) wykaz (inwentarzowy) wypalonego paliwa obj´-
tego postanowieniami niniejszej konwencji, za-
równo przechowywanego, jak i sk∏adowanego.
Wykaz ten zawiera opis materia∏u promienio-
twórczego oraz, jeÊli to mo˝liwe, podaje infor-
macje odnoszàce si´ do jego masy i ca∏kowitej
aktywnoÊci;

(iii) zestawienie obj´tych niniejszà konwencjà obiek-
tów s∏u˝àcych post´powaniu z odpadami pro-
mieniotwórczymi, ich lokalizacj´, g∏ówne cele
i podstawowe cechy;

(iv) rejestr odpadów promieniotwórczych obj´tych
postanowieniami niniejszej konwencji:
(a) przechowywanych w obiektach s∏u˝àcych do

post´powania z odpadami promieniotwór-
czymi i obiektach cyklu paliwowego;

(b) sk∏adowanych i
(c) pochodzàcych z uprzednio prowadzonej dzia-

∏alnoÊci.
Wykaz ten zawiera opis materia∏u promienio-
twórczego oraz inne stosowne informacje, takie
jak obj´toÊç lub masa, aktywnoÊç i izotopy pro-
mieniotwórcze;

(v) zestawienie obiektów jàdrowych b´dàcych
w trakcie likwidacji oraz stan jej zaawansowania
w takich obiektach.

Artyku∏ 33

Uczestnictwo

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron uczestniczy
w spotkaniach Umawiajàcych si´ Stron i jest podczas
takich spotkaƒ reprezentowana przez jednego delega-
ta oraz takich zast´pców, ekspertów i doradców, któ-
rych uzna za koniecznych.

2. Umawiajàce si´ Strony mogà na zasadzie kon-
sensusu zaprosiç dowolnà rzàdowà organizacj´
mi´dzynarodowà, której kompetencje dotyczà dzie-
dzin obj´tych niniejszà konwencjà, do udzia∏u w cha-
rakterze obserwatora na dowolnym spotkaniu lub
konkretnym posiedzeniu. Obserwatorzy b´dà zobo-
wiàzani do uprzedniego pisemnego potwierdzenia
akceptacji postanowieƒ artyku∏u 36.

(iii) radioactive waste management policy;

(iv) radioactive waste management practices;

(v) criteria used to define and categorize radioactive
waste.

2. This report shall also include:

(i) a list of the spent fuel management facilities
subject to this Convention, their location, main
purpose and essential features;

(ii) an inventory of spent fuel that is subject to this
Convention and that is being held in storage and
of that which has been disposed of. This
inventory shall contain a description of the
material and, if available, give information on its
mass and its total activity;

(iii) a list of the radioactive waste management
facilities subject to this Convention, their
location, main purpose and essential features;

(iv) an inventory of radioactive waste that is subject
to this Convention that:
(a) is being held in storage at radioactive waste

management and nuclear fuel cycle facilities;

(b) has been disposed of; or
(c) has resulted from past practices.

This inventory shall contain a description of the
material and other appropriate information
available, such as volume or mass, activity and
specific radionuclides;

(v) a list of nuclear facilities in the process of being
decommissioned and the status of de-
commissioning activities at those facilities.

Article 33

Attendance

1. Each Contracting Party shall attend meetings of
the Contracting Parties and be represented at such
meetings by one delegate, and by such alternates,
experts and advisers as it deems necessary.

2. The Contracting Parties may invite, by
consensus, any intergovernmental organization which
is competent in respect of matters governed by this
Convention to attend, as an observer, any meeting, or
specific sessions thereof. Observers shall be required
to accept in writing, and in advance, the provisions of
Article 36.
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Artyku∏ 34

Sprawozdania podsumowujàce

Umawiajàce si´ Strony przyjmujà na zasadzie kon-
sensusu i udost´pniajà opinii publicznej dokument od-
noszàcy si´ do omawianych zagadnieƒ oraz do wnio-
sków osiàgni´tych podczas spotkaƒ Umawiajàcych si´
Stron.

Artyku∏ 35

J´zyki

1. Spotkania Umawiajàcych si´ Stron b´dà prowa-
dzone w j´zykach: angielskim, arabskim, chiƒskim,
francuskim, hiszpaƒskim i rosyjskim, o ile Zasady pro-
ceduralne nie stanowià inaczej.

2. Sprawozdania sk∏adane stosownie do postano-
wieƒ artyku∏u 32 b´dà sporzàdzane w j´zyku narodo-
wym Umawiajàcej si´ Strony lub w jednym wyznaczo-
nym j´zyku, który b´dzie uzgodniony w Zasadach pro-
ceduralnych. W przypadku gdy sprawozdanie jest z∏o-
˝one w j´zyku narodowym Strony, innym ni˝ j´zyk wy-
znaczony, Umawiajàca si´ Strona dostarczy t∏umacze-
nie sprawozdania na wyznaczony j´zyk.

3. Pomimo postanowieƒ ust´pu 2 sekretariat po-
dejmie si´ odp∏atnego t∏umaczenia na wyznaczony j´-
zyk sprawozdaƒ z∏o˝onych w ka˝dym innym j´zyku
spotkania.

Artyku∏ 36

PoufnoÊç

1. Postanowienia niniejszej konwencji nie narusza-
jà praw i zobowiàzaƒ Umawiajàcych si´ Stron wynika-
jàcych z ich prawa krajowego, dotyczàcego ochrony
informacji przed ujawnieniem. W rozumieniu niniej-
szego artyku∏u okreÊlenie „informacja” oznacza mi´-
dzy innymi informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa lub ochrony fizycznej materia∏ów jàdrowych, in-
formacje chronione prawem do w∏asnoÊci intelektual-
nej lub obj´te tajemnicà przemys∏owà albo handlowà,
dane osobowe.

2. Je˝eli w ramach niniejszej konwencji Umawiajà-
ca si´ Strona dostarcza informacji okreÊlonych przez
nià jako chronione — w znaczeniu, o którym mowa
w ust´pie 1 — to informacje takie mogà byç wykorzy-
stane tylko w takim celu, w jakim zosta∏y udost´pnio-
ne, a ich poufnoÊç b´dzie zachowana.

3. W odniesieniu do informacji odnoszàcych si´ do
wypalonego paliwa lub odpadów promieniotwór-
czych, które sà obj´te zakresem stosowania niniejszej
konwencji w zwiàzku z artyku∏em 3(3), postanowienia
niniejszej konwencji nie naruszajà wy∏àcznoÊci zainte-
resowanej Umawiajàcej si´ Strony na prawo do
stwierdzenia:

(i) czy taka informacja jest poufna lub w inny spo-
sób chroniona przed upowszechnieniem;

Article 34

Summary reports

The Contracting Parties shall adopt, by consensus,
and make available to the public a document
addressing issues discussed and conclusions reached
during meetings of the Contracting Parties.

Article 35

Languages

1. The languages of meetings of the Contracting
Parties shall be Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish unless otherwise provided in the
Rules of Procedure.

2. Reports submitted pursuant to Article 32 shall be
prepared in the national language of the submitting
Contracting Party or in a single designated language
to be agreed in the Rules of Procedure. Should the
report be submitted in a national language other than
the designated language, a translation of the report
into the designated language shall be provided by the
Contracting Party.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,
the secretariat, if compensated, will assume the
translation of reports submitted in any other language
of the meeting into the designated language.

Article 36

Confidentiality

1. The provisions of this Convention shall not affect
the rights and obligations of the Contracting Parties
under their laws to protect information from disclosu-
re. For the purposes of this article, ”information” inc-
ludes, inter alia, information relating to national secu-
rity or to the physical protection of nuclear materials,
information protected by intellectual property rights
or by industrial or commercial confidentiality, and per-
sonal data.

2. When, in the context of this Convention, a
Contracting Party provides information identified by it
as protected as described in paragraph 1, such
information shall be used only for the purposes for
which it has been provided and its confidentiality shall
be respected.

3. With respect to information relating to spent fuel
or radioactive waste falling within the scope of this
Convention by virtue of paragraph 3 of Article 3, the
provisions of this Convention shall not affect 
the exclusive discretion of the Contracting Party
concerned to decide:

(i) whether such information is classified or
otherwise controlled to preclude release;
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(ii) czy w ramach postanowieƒ niniejszej konwencji
dostarczaç informacje, o których mowa w punk-
cie (i), oraz

(iii) jakim warunkom poufnoÊci podlega taka infor-
macja, je˝eli jest dostarczana w ramach postano-
wieƒ niniejszej konwencji.

4. TreÊç debat prowadzonych podczas przeglàdów
krajowych sprawozdaƒ w czasie ka˝dego spotkania
przeglàdowego, odbywanego zgodnie z postanowie-
niami artyku∏u 30, jest poufna.

Artyku∏ 37

Sekretariat

1. Mi´dzynarodowa Agencja Energii Atomowej
(dalej zwana „Agencjà”) zorganizuje sekretariat dla
spotkaƒ Umawiajàcych si´ Stron.

2. Sekretariat b´dzie:

(i) zwo∏ywaç, przygotowywaç i obs∏ugiwaç spotka-
nia Umawiajàcych si´ Stron, o których mowa
w artyku∏ach 29, 30 i 31;

(ii) przekazywaç Umawiajàcym si´ Stronom infor-
macje otrzymane lub przygotowane zgodnie
z postanowieniami niniejszej konwencji.

Koszty poniesione przez Agencj´ podczas wype∏niania
zadaƒ, o których mowa w punktach (i) i (ii), obcià˝à
sta∏y bud˝et Agencji.

3. Umawiajàce si´ Strony mogà, na zasadzie kon-
sensusu, wystàpiç do Agencji z wnioskiem o zapew-
nienie innych us∏ug zwiàzanych ze spotkaniami
Umawiajàcych si´ Stron. Agencja mo˝e zapewniç ta-
kie us∏ugi, o ile mieszczà si´ one w ramach jej pro-
gramu i sta∏ego bud˝etu. Je˝eli nie b´dzie to mo˝li-
we, Agencja mo˝e takie us∏ugi zapewniç pod warun-
kiem znalezienia dobrowolnego finansowania z in-
nego êród∏a.

Rozdzia∏ 7

Klauzule koƒcowe i inne postanowienia

Artyku∏ 38

Rozstrzyganie kwestii spornych

W przypadku powstania niezgodnoÊci mi´dzy
dwiema lub wi´kszà liczbà Umawiajàcych si´ Stron
w zwiàzku z interpretacjà lub stosowaniem niniejszej
konwencji, Umawiajàce si´ Strony przeprowadzà kon-
sultacje w ramach spotkania Umawiajàcych si´ Stron,
dà˝àc do przezwyci´˝enia takich niezgodnoÊci.
W przypadku gdy konsultacje nie przyniosà efektu,
mogà zostaç zastosowane mechanizmy mediacji, kon-
syliacji lub arbitra˝u przewidziane przez prawo mi´-
dzynarodowe, w∏àcznie z zasadami i praktykami stoso-
wanymi przez MAEA.

(ii) whether to provide information referred to in
sub-paragraph (i) above in the context of the
Convention; and

(iii) what conditions of confidentiality are attached to
such information if it is provided in the context of
this Convention.

4. The content of the debates during the reviewing
of the national reports at each review meeting held
pursuant to Article 30 shall be confidential.

Article 37

Secretariat

1. The International Atomic Energy Agency
(hereinafter referred to as ”the Agency”) shall provide
the secretariat for the meetings of the Contracting
Parties.

2. The secretariat shall:

(i) convene, prepare and service the meetings of the
Contracting Parties referred to in Articles 29, 30
and 31;

(ii) transmit to the Contracting Parties information
received or prepared in accordance with the
provisions of this Convention.

The costs incurred by the Agency in carrying out the
functions referred to in sub-paragraphs (i) and (ii)
above shall be borne by the Agency as part of its
regular budget.

3. The Contracting Parties may, by consensus,
request the Agency to provide other services in
support of meetings of the Contracting Parties. The
Agency may provide such services if they can be
undertaken within its programme and regular budget.
Should this not be possible, the Agency may provide
such services if voluntary funding is provided from
another source.

Chapter 7

Final clauses and other provisions

Article 38

Resolution of disagreements

In the event of a disagreement between two or
more Contracting Parties concerning the
interpretation or application of this Convention, the
Contracting Parties shall consult within the framework
of a meeting of the Contracting Parties with a view to
resolving the disagreement. In the event that the
consultations prove unproductive, recourse can be
made to the mediation, conciliation and arbitration
mechanisms provided for in international law,
including the rules and practices prevailing within the
IAEA.
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Artyku∏ 39

Podpisanie, ratyfikacja, przyj´cie, zatwierdzenie,
przystàpienie

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu 
dla wszystkich paƒstw w siedzibie Agencji w Wiedniu
od dnia 29 wrzeÊnia 1997 r. do chwili jej wejÊcia w ˝y-
cie.

2. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyj´-
ciu lub zatwierdzeniu przez paƒstwa — sygnatariuszy.

3. Po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji jest ona
otwarta do przystàpienia dla wszystkich paƒstw.

4. (i) Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu
(pod warunkiem potwierdzenia) lub przystà-
pienia dla regionalnych organizacji o charak-
terze integrujàcym lub innym, o ile organiza-
cja taka jest utworzona przez suwerenne
paƒstwa, a w jej kompetencjach mieszczà si´
negocjowanie, zawieranie i wdra˝anie mi´-
dzynarodowych porozumieƒ w dziedzinach
obj´tych niniejszà konwencjà.

(ii) W ramach swych kompetencji organizacje
takie we w∏asnym imieniu korzystajà
z uprawnieƒ i wype∏niajà zobowiàzania przy-
pisane przez niniejszà konwencj´ paƒstwom
b´dàcym jej Stronami.

(iii) Stajàc si´ Stronà niniejszej konwencji, orga-
nizacja taka przekazuje depozytariuszowi,
o którym mowa w artykule 43, deklaracj´
wskazujàcà, jakie paƒstwa sà jej cz∏onkami,
które artyku∏y konwencji majà do niej zasto-
sowanie oraz zakres jej kompetencji w dzie-
dzinach obj´tych tymi artyku∏ami.

(iv) Taka organizacja nie dysponuje dodatko-
wym g∏osem poza g∏osami Paƒstw Cz∏on-
kowskich.

5. Dokumenty ratyfikacji, przyj´cia, zatwierdzenia
lub przystàpienia do konwencji sà sk∏adane u depozy-
tariusza.

Artyku∏ 40

WejÊcie w ˝ycie

1. Niniejsza konwencja wejdzie w ˝ycie w dziewi´ç-
dziesiàtym dniu od daty z∏o˝enia u depozytariusza
dwudziestego piàtego dokumentu ratyfikacji, przyj´-
cia lub zatwierdzenia, pod warunkiem ˝e sà wÊród
nich dokumenty pi´tnastu paƒstw, z których ka˝de
eksploatuje przynajmniej jednà si∏owni´ jàdrowà.

2. Dla ka˝dego paƒstwa lub organizacji regionalnej
o charakterze integracyjnym lub innym, które ratyfiku-
jà, przyjmà, zatwierdzà, przystàpià lub potwierdzà ni-
niejszà konwencj´ po dacie z∏o˝enia ostatniego doku-
mentu koniecznego do spe∏nienia warunków przed∏o-
˝onych w ust´pie 1, niniejsza konwencja wejdzie w ˝y-
cie w dziewi´çdziesiàtym dniu od daty z∏o˝enia depo-

Article 39

Signature, ratification, acceptance, aproval,
accession

1. This Convention shall be open for signature by
all States at the Headquarters of the Agency in Vienna
from 29 September 1997 until its entry into force.

2. This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval by the signatory States.

3. After its entry into force, this Convention shall be
open for accession by all States.

4. (i) This Convention shall be open for signature
subject to confirmation, or accession by
regional organizations of an integration or
other nature, provided that any such
organization is constituted by sovereign
States and has competence in respect of the
negotiation, conclusion and application of
international agreements in matters covered
by this Convention.

(ii) In matters within their competence, such
organizations shall, on their own behalf,
exercise the rights and fulfil the
responsibilities which this Convention
attributes to States Parties.

(iii) When becoming party to this Convention,
such an organization shall communicate to
the Depositary referred to in Article 43, a dec-
laration indicating which States are mem-
bers thereof, which Articles of this Conven-
tion apply to it, and the extent of its compe-
tence in the field covered by those articles.

(iv) Such an organization shall not hold any vote
additional to those of its Member States.

5. Instruments of ratification, acceptance,
approval, accession or confirmation shall be
deposited with the Depositary.

Article 40

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the
ninetieth day after the date of deposit with the
Depositary of the twenty-fifth instrument of
ratification, acceptance or approval, including the
instruments of fifteen States each having on
operational nuclear power plant.

2. For each State or regional organization of an
integration or other nature which ratifies, accepts,
approves, accedes to or confirms this Convention after
the date of deposit of the last instrument required to
satisfy the conditions set forth in paragraph 1, this
Convention shall enter into force on the ninetieth day
after the date of deposit with the Depositary of the
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zytariuszowi odpowiedniego dokumentu przez takie
paƒstwo lub organizacj´.

Artyku∏ 41

Poprawki do konwencji

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron mo˝e zapropo-
nowaç poprawki do niniejszej konwencji. Proponowa-
ne poprawki sà rozpatrywane podczas spotkania prze-
glàdowego lub spotkania nadzwyczajnego.

2. Tekst proponowanej poprawki wraz z uzasadnie-
niem jest dostarczany depozytariuszowi, który przeka-
˝e propozycj´ Umawiajàcym si´ Stronom co najmniej
na dziewi´çdziesiàt dni przed spotkaniem, na którym
propozycja taka mia∏aby byç rozpatrywana. Wszelkie
komentarze dotyczàce takiej poprawki, otrzymane
przez depozytariusza, sà przez niego przekazywane
Umawiajàcym si´ Stronom.

3. Po rozpatrzeniu proponowanej poprawki Uma-
wiajàce si´ Strony decydujà, czy b´dzie ona przyj´ta na
zasadzie konsensusu, czy te˝ — wobec jego braku — zo-
stanie przed∏o˝ona Konferencji Dyplomatycznej. Podj´-
cie decyzji o przed∏o˝eniu proponowanej poprawki
Konferencji Dyplomatycznej wymaga uzyskania wi´k-
szoÊci dwóch trzecich g∏osów Umawiajàcych si´ Stron
obecnych i g∏osujàcych podczas spotkania, pod warun-
kiem obecnoÊci podczas g∏osowania co najmniej po∏o-
wy Umawiajàcych si´ Stron. Wstrzymanie si´ od g∏osu
b´dzie traktowane tak jak udzia∏ w g∏osowaniu.

4. Konferencja Dyplomatyczna jest zwo∏ywana
przez depozytariusza w celu rozpatrzenia i przyj´cia
poprawek do niniejszej konwencji nie póêniej ni˝ w rok
po podj´ciu odpowiedniej decyzji, zgodnie z postano-
wieniami ust´pu 3 niniejszego artyku∏u. Konferencja
Dyplomatyczna podejmie wszelkie starania, aby za-
pewniç przyj´cie poprawek na zasadzie konsensusu.
Je˝eli nie b´dzie to mo˝liwe, poprawki zostanà przyj´-
te wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów wszystkich
Umawiajàcych si´ Stron.

5. Poprawki do niniejszej konwencji, przyj´te stosow-
nie do postanowieƒ ust´pów 3 i 4 niniejszego artyku∏u,
podlegajà ratyfikacji, przyj´ciu, zatwierdzeniu lub po-
twierdzeniu przez Umawiajàce si´ Strony i wejdà w ˝ycie
dla tych Umawiajàcych si´ Stron, które je ratyfikowa∏y,
przyj´∏y, zatwierdzi∏y lub potwierdzi∏y, w dziewi´çdziesià-
tym dniu od otrzymania przez depozytariusza odpowied-
nich dokumentów od co najmniej dwóch trzecich Uma-
wiajàcych si´ Stron. Dla Umawiajàcej si´ Strony, która ra-
tyfikuje, przyjmuje, zatwierdza lub potwierdza wspo-
mniane poprawki póêniej, poprawki te wejdà w ˝ycie
w dziewi´çdziesiàtym dniu od z∏o˝enia przez Umawiajà-
cà si´ Stron´ odpowiedniego dokumentu.

Artyku∏ 42

Wypowiedzenie

1. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron mo˝e wypo-
wiedzieç niniejszà konwencj´, przekazujàc depozyta-
riuszowi pisemne powiadomienie o tym fakcie.

appropriate instrument by such a State or
organization.

Article 41

Amendments to the Convention

1. Any Contracting Party may propose an
amendment to this Convention. Proposed
amendments shall be considered at a review meeting
or at an extraordinary meeting.

2. The text of any proposed amendment and the
reasons for it shall be provided to the Depositary who
shall communicate the proposal to the Contracting
Parties at least ninety days before the meeting for
which it is submitted for consideration. Any comments
received on such a proposal shall be circulated by the
Depositary to the Contracting Parties.

3. The Contracting Parties shall decide after
consideration of the proposed amendment whether to
adopt it by consensus, or, in the absence of consensus,
to submit it to a Diplomatic Conference. A decision to
submit a proposed amendment to a  Diplomatic
Conference shall require a two-thirds majority vote of
the Contracting Parties present and voting at the
meeting, provided that at least one half of the
Contracting Parties are present at the time of voting.

4. The Diplomatic Conference to consider and
adopt amendments to this Convention shall be
convened by the Depositary and held no later than one
year after the appropriate decision taken in
accordance with paragraph 3 of this article. The
Diplomatic Conference shall make every effort to
ensure amendments are adopted by consensus.
Should this not be possible, amendments shall be
adopted with a two-thrids majority of all Contracting
Parties.

5. Amendments to this Convention adopted
pursuant to paragraphs 3 and 4 above shall be subject
to ratification, acceptance, approval, or confirmation
by the Contracting Parties and shall enter into force for
those Contracting Parties which have ratified,
accepted, approved or confirmed them on the
ninetieth day after the receipt by the Depositary of the
relevant instruments of at least two thirds of the
Contracting Parties. For a Contracting Party which
subsequently ratifies, accepts, approves or confirms
the said amendments, the amendments will enter into
force on the ninetieth day after that Contracting Party
has deposited its relevant instrument.

Article 42

Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce this
Convention by written notification to the Depositary.
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2. Wypowiedzenie wchodzi w ˝ycie po roku od da-
ty otrzymania powiadomienia przez depozytariusza
lub w terminie póêniejszym, okreÊlonym w powiado-
mieniu.

Artyku∏ 43

Depozytariusz

1. Depozytariuszem niniejszej konwencji jest Dy-
rektor Generalny Agencji.

2. Depozytariusz informuje Umawiajàce si´ Strony
o:

(i) podpisaniu niniejszej konwencji oraz o przekaza-
niu dokumentów dotyczàcych ratyfikacji, przyj´-
cia, zatwierdzenia, przystàpienia lub potwierdze-
nia konwencji, zgodnie z postanowieniami arty-
ku∏u 39;

(ii) dacie wejÊcia konwencji w ˝ycie, zgodnie z po-
stanowieniami artyku∏u 40;

(iii) powiadomieniu o wypowiedzeniu konwencji
oraz o terminie tego wypowiedzenia, zgodnie
z postanowieniami artyku∏u 42;

(iv) proponowanych poprawkach do niniejszej kon-
wencji, przedstawionych przez Umawiajàce si´
Strony, o poprawkach przyj´tych przez odpo-
wiednià Konferencj´ Dyplomatycznà lub przez
spotkanie Umawiajàcych si´ Stron oraz o dacie
wejÊcia w ˝ycie takich poprawek, zgodnie z po-
stanowieniami artyku∏u 41.

Artyku∏ 44

Teksty oryginalne

Orygina∏ niniejszej konwencji, którego teksty w j´-
zykach: angielskim, arabskim, chiƒskim, francuskim,
hiszpaƒskim i rosyjskim majà jednakowà moc, b´dzie
z∏o˝ony u depozytariusza, który przeka˝e jego uwierzy-
telnione kopie Umawiajàcym si´ Stronom.

Na dowód czego,  ni˝ej podpisani b´dàc do tego
stosownie upowa˝nieni, podpisali niniejszà konwencj´.

Sporzàdzono w Wiedniu dnia 5 wrzeÊnia 1997 r.

2. Denunciation shall take effect one year following
the date of the receipt of the notification by the
Depositary, or on such later date as may be specified
in the notification.

Article 43

Depositary

1. The Director General of the Agency shall be the
Depositary of this Convention.

2. The Depositary shall inform the Contracting
Parties of:

(i) the signature of this Convention and of the
deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval, accession or confirmation
in accordance with Article 39;

(ii) the date on which the Convention enters into
force, in accordance with Article 40;

(iii) the notifications of denunciation of the
Convention and the date thereof, made in
accordance with Article 42;

(iv) the proposed amendments to this Convention
submitted by Contracting Parties, the
amendments adopted by the relevant Diplomatic
Conference or by the meeting of the Contracting
Parties, and the date of entry into force of the
said amendments, in accordance with Article 41.

Article 44

Authentic texts

The original of this Convention of which the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited with the
Depositary, who shall send certified copies thereof to
the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Vienna on the fifth day of September, one
thousand nine hundred and ninetyseven.

Po zapoznaniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


