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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podstawą prawną niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy Rady, w związku z którą 
z Parlamentem przeprowadza się jedynie konsultacje, jest traktat Euratom. Komisja uważa, że 
rozdział 3, art. 2 lit. b) i art. 30 traktatu Euratom stanowią solidną podstawę prawną. Jednak 
zdaniem sprawozdawczyni rodzi się pytanie dotyczące możliwości stosowania pewnych norm 
w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsultacji z pracownikami, a także 
innych przepisów wynikających z traktatów UE, co stało się przyczyną wprowadzenia 
pierwszej poprawki dotyczącej podstawy prawnej. Zmiana ta umożliwiłaby pełny udział 
Parlamentu w ramach procedury współdecyzji w związku z tą jakże ważną kwestią.

W swoim uzasadnieniu Komisja stwierdza, co następuje:

„Podstawową zasadą postępowania z odpadami promieniotwórczymi jest szczelne 
zabezpieczenie i odizolowanie od ludności i biosfery, dopóki odpady stanowią zagrożenie 
radiologiczne. Ponadto, zgodnie z przyjętą zasadą etyczną, społeczeństwo powinno 
zapobiegać stwarzaniu nadmiernych obciążeń dla przyszłych pokoleń, co nakłada na obecne 
pokolenie – korzystające dotychczas z energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach 
jądrowych lub z interwencji medycznych z użyciem substancji promieniotwórczych –
obowiązek odpowiedniego postępowania ze wszystkimi istniejącymi odpadami”.

Ze względu na znaczenie „odizolowania” sprawozdawczyni proponuje poszerzenie zakresu 
dyrektywy w celu objęcia nią wszystkich pracowników, którzy mogą być odpowiedzialni za 
postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Nie można 
zakładać, że materiałami wojskowymi nie będą się zajmować cywile lub że nie będzie to 
miało miejsca w cywilnych instalacjach. Sprawozdawczyni proponuje również obszerniejszą 
definicję tego, co stanowi „odpady promieniotwórcze” i „wypalone paliwo jądrowe” (art. 3), 
aby przepisy objęły jak największą liczbę pracowników. Mogą się również pojawiać 
szczególne problemy dotyczące postępowania z odpadami z przeszłości ze względu na 
pogorszenie się warunków składowania – kwestię tę należałoby uwzględnić przy planowaniu 
warunków bezpieczeństwa i nadać jej należną wagę.

Z uwagi na potencjalnie katastrofalne skutki błędu ludzkiego przy postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi należy bezwzględnie stosować rygorystyczne normy dotyczące 
szkolenia, bezpieczeństwa w miejscu pracy i inspekcji przez niezależne służby. Należy 
również konsultować się z samymi pracownikami lub ich przedstawicielami przy 
opracowywaniu i stosowaniu procedur bezpieczeństwa oraz angażować ich w ten proces. 
Wszystkim pracownikom obiektów, gdzie przechowywane są materiały niebezpieczne, lub 
osobom uczestniczącym w transporcie tych materiałów należy zapewnić stałe szkolenia: nie 
dotyczy to jedynie personelu technicznego, lecz wszystkich pracowników, niezależnie od 
czasu obowiązywania ich umowy o pracę czy ich roli w danym obiekcie. Z uwagi na to, że 
w odniesieniu do pracowników zajmujących się bardziej niebezpiecznymi substancjami 
obowiązują określone limity narażenia, należy bezwzględnie zapewnić odpowiednią liczbę 
wyszkolonych pracowników, muszą również istnieć procedury kontrolowania stanu zdrowia 
pracowników w przyszłości. Istotne jest również, by wszyscy podwykonawcy spełniali 
surowe kryteria dotyczące bezpieczeństwa i wyszkolenia oraz by mieli pełne uprawnienia do 
przeprowadzania konserwacji, robót budowlanych lub wszelkich innych wymaganych prac. 



PE456.851v02-00 4/28 AD\858481PL.doc

PL

Sprawozdawczyni przedstawiła propozycje w odniesieniu do wszystkich powyższych 
zagadnień, w tym kwestii odpowiedzialności – pod względem niezbędnych środków – za 
wszelkie pojawiające się w perspektywie długofalowej zachorowania związane 
z wykonywaną pracą.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31 i 32,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 153,

Uzasadnienie

Celem dyrektywy w jej obecnej postaci jest koordynacja krajowej polityki socjalnej w 
dziedzinie ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez wypalone 
paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze; nie ustanawia ona żadnych podstawowych norm 
bezpieczeństwa, czego wymaga podstawa prawna Euratom. Wobec powyższego odpowiednią 
podstawą prawną jest art. 153 TFUE (polityka socjalna).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej 
art. 31 i 35,

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W art. 2 lit. b) Traktatu przewiduje się (1) W art. 2 lit. b) Traktatu Euratom
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utworzenie jednolitych norm 
bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia 
pracowników i ludności.

przewiduje się utworzenie jednolitych 
norm bezpieczeństwa w celu ochrony 
zdrowia pracowników i ludności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 30 Traktatu przewiduje się 
ustanowienie podstawowych norm ochrony 
zdrowia pracowników i ludności przed 
niebezpieczeństwem promieniowania 
jonizującego.

(2) W art. 30 Traktatu Euratom przewiduje 
się ustanowienie podstawowych norm 
ochrony zdrowia pracowników i ludności 
przed niebezpieczeństwem 
promieniowania jonizującego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 37 Traktatu nakłada się na 
państwa członkowskie wymóg 
udostępniania Komisji ogólnych danych 
dotyczących każdego planu składowania 
odpadów promieniotwórczych.

(3) W art. 37 Traktatu Euratom nakłada się 
na państwa członkowskie wymóg 
udostępniania Komisji ogólnych danych 
dotyczących każdego planu składowania 
odpadów promieniotwórczych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 153 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) przewiduje się utworzenie 
minimalnych norm w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 
12 czerwca 1989 r. przewiduje wdrażanie 
środków mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników w miejscu pracy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 c preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Artykuł 31 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej określa podstawowe 
prawo każdego pracownika do warunków 
pracy szanujących jego zdrowie, 
bezpieczeństwo i godność.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 d preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Artykuł 35 Karty praw podstawowych 
stanowi, że każdy ma prawo dostępu do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) MOP przyjęła konwencję1 oraz 
zalecenie2 w sprawie ochrony przed 
promieniowaniem w przypadku wszelkich 
działań grożących narażeniem 
pracowników przy wykonywaniu pracy na 
działanie promieniowania jonizującego i 
wymaga podjęcia odpowiednich działań 
na rzecz zapewnienia skutecznej ochrony 
pracowników w świetle aktualnie 
dostępnej wiedzy.
___________________________
1 Konwencja C115 dotycząca ochrony 
pracowników przed promieniowaniem 
jonizującym z dnia 22 czerwca 1960 r.
2 Zalecenie C114 dotyczące ochrony 
pracowników przed promieniowaniem 
jonizującym z dnia 22 czerwca 1960 r.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w 
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 

(27) Odpady promieniotwórcze, w tym 
wypalone paliwo jądrowe uznane za 
odpady, wymagają odpowiedniego 
kondycjonowania, muszą być szczelnie 
zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz 
środowiska ożywionego przez długi okres 
czasu. W związku z ich swoistym 
charakterem (zawartość radionuklidów) 
wymagane są stosowne rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego 
i środowiska przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego, w tym składowanie w
odpowiednich składowiskach, będące 
końcowym etapem postępowania z 
odpadami. Przechowywanie odpadów 
promieniotwórczych, w tym 
przechowywanie długoterminowe, stanowi 
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alternatywą dla składowania. rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest 
alternatywą dla składowania.

Uzasadnienie
Kondycjonowanie odpadów do postaci gwarantującej stabilność, jak również odpowiednie 
opakowanie to podstawowe warunki bezpiecznego i szczelnego odizolowania od biosfery.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, polityka taka 
powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych.

(30) Mimo że każde państwo członkowskie 
jest odpowiedzialne za swoją własną 
politykę w zakresie postępowania z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, polityka taka 
powinna być podporządkowana 
stosownym podstawowym zasadom 
bezpieczeństwa ustanowionym przez 
MAEA. Etycznym obowiązkiem każdego 
państwa członkowskiego jest zapobieganie 
nakładaniu na przyszłe pokolenia 
nadmiernych obciążeń w odniesieniu do 
istniejącego wypalonego paliwa jądrowego 
i odpadów promieniotwórczych, także 
tych, których należy się spodziewać w 
związku z likwidacją istniejących obiektów 
jądrowych. Państwa członkowskie 
powinny zatem prowadzić politykę 
dotyczącą likwidacji, która 
gwarantowałaby likwidację obiektów w 
najbezpieczniejszy sposób i możliwie 
najszybciej po ich zamknięciu.

Uzasadnienie
Obecne ramy czasowe w poszczególnych państwach członkowskich, sięgające od likwidacji 
natychmiastowej do likwidacji 100 lat po zamknięciu, są nie do zaakceptowania w świetle 
obowiązku etycznego określonego w poprzednim zdaniu.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Na wszystkich etapach procesu 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi pracownicy muszą 
być chronieni i objęci prawodawstwem w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
bez względu na wykonywane czynności 
lub zajmowaną pozycję, ponadto w 
ramach wszystkich instrumentów 
dotyczących postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi należy brać pod 
uwagę długofalowe skutki dla zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
pracowników narażonych na ryzyko, 
ponadto nieprzestrzeganie prawa w 
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
musi skutkować natychmiastowymi i 
surowymi sankcjami.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Prawodawstwo dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy ma 
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również zastosowanie do kwestii 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Utrzymywanie i dalsze rozwijanie 
kompetencji i umiejętności w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, będące 
podstawowym elementem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 
powinno być oparte na połączeniu nauki za 
pośrednictwem doświadczenia 
operacyjnego, badań naukowych i rozwoju 
technologicznego, jak również współpracy 
technicznej wszystkich podmiotów.

(41) Utrzymywanie i dalsze rozwijanie 
kompetencji i umiejętności w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, będące 
podstawowym elementem zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
ochrony pracowników, powinno być 
oparte na połączeniu nauki za 
pośrednictwem szkoleń zapobiegawczych,
doświadczenia operacyjnego, badań 
naukowych i rozwoju technologicznego, 
jak również współpracy technicznej 
wszystkich podmiotów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zapewnia ona wprowadzenie przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych gwarantujących 
wysoki poziom bezpieczeństwa przy 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

2. Zapewnia ona wprowadzenie przez 
państwa członkowskie odpowiednich 
rozwiązań krajowych gwarantujących 
najwyższy poziom bezpieczeństwa przy 
postępowaniu z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, aby chronić 
pracowników i ludność przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.
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Uzasadnienie

Zawsze należy dążyć do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Utrzymuje ona i promuje informowanie
i uczestnictwo społeczeństwa w 
odniesieniu do postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

3. Utrzymuje ona i promuje wysoki poziom 
informowania i uczestnictwa 
społeczeństwa w odniesieniu do 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa określa 
minimalne normy dla państw 
członkowskich, ale państwa członkowskie 
mogą nałożyć wyższe normy dotyczące 
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania – w 
przypadku, gdy odpady promieniotwórcze 

b) wszystkich etapów postępowania z 
odpadami promieniotwórczymi – od ich 
wytworzenia aż do składowania włącznie.
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powstają w wyniku działań cywilnych lub 
są objęte postępowaniem w ramach 
działań cywilnych.

Uzasadnienie
Brakuje odniesienia do tego, jakie ramy mają zastosowanie do obiektów jądrowych. Należy 
zauważyć, że cywile również pracują dla wojska i mogą zajmować się likwidacją obiektów 
wojskowych oraz usuwaniem odpadów. Niektóre usługi są zlecane na zewnątrz. Ze względu 
na bezpieczeństwo obywateli państw członkowskich niezbędne jest, by z wszelkimi odpadami 
promieniotwórczymi postępowano z zachowaniem najsurowszych norm bezpieczeństwa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, nie podlegają 
niniejszej dyrektywie.

2. Odpady pochodzące z przemysłu 
wydobywczego, które mogą być 
promieniotwórcze i są objęte zakresem 
dyrektywy 2006/21/WE, podlegają 
również niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Wszystkie naturalne materiały promieniotwórcze, które były objęte jakimkolwiek 
postępowaniem i które kwalifikują się jako odpady promieniotwórcze, muszą podlegać 
również niniejszej dyrektywie. Nie ma powodu, aby z zakresu tej dyrektywy wyłączyć np. 
odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku wydobywania uranu i jego przetwarzania.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zatwierdzonych 
uwolnień.

skreślony
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Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieje wiele obiektów jądrowych, zwłaszcza obiektów 
zajmujących się ponownym przetwarzaniem, a także być może pewna liczba obiektów 
skażonych w wyniku wypadków jądrowych, gdzie wskutek „zatwierdzonych uwolnień” 
operacje oczyszczania skutkują powstaniem odpadów promieniotwórczych, które należy 
następnie nadzorować i odpowiednio z nimi postępować.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „pracownik narażony” oznacza każdą 
osobę zaangażowaną na dowolnym etapie 
w postępowanie z wypalonym paliwem 
jądrowym lub odpadami 
promieniotwórczymi bez względu na 
wykonywane czynności lub zajmowaną 
pozycję;

Poprawka24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem, także w 
perspektywie długoterminowej.

d) wypalone paliwo jądrowe i odpady 
promieniotwórcze były objęte 
bezpiecznym postępowaniem tak długo, 
jak długo stanowią zagrożenie dla ludzi i 
środowiska.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) unikano narażania pracowników i 
ogółu ludności na wypalone paliwo 
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jądrowe i odpady promieniotwórcze;

Uzasadnienie

W art. 4 nie uwzględniono ogólnej zasady dotyczącej ochrony pracowników i ogółu ludności.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przyjęto środki na rzecz uwzględnienia 
przyszłego ryzyka utraty zdrowia przez 
pracowników narażonych, w tym 
pracowników tymczasowych;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) przyjęto środki na rzecz uwzględnienia 
wszystkich pracowników zaangażowanych 
w proces postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, w tym również 
pracowników, którzy są w ten proces 
zaangażowani pośrednio, takich jak 
pracownicy zajmujący się transportem, 
ochroną, osoby pełniące służbę w wojsku i 
policji;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) istniała odpowiedzialność solidarna w 
zakresie ochrony wszystkich podmiotów 
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zajmujących się postępowaniem z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) krajowe wymogi dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz edukacji i szkolenia 
pracowników;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) system należytej kontroli 
instytucjonalnej, inspekcji dozorowych 
oraz dokumentacji i sprawozdań;

d) system należytej kontroli 
instytucjonalnej, inspekcji dozorowych 
oraz dokumentacji i sprawozdań, jak 
również niezbędnych szkoleń dla 
pracowników zaangażowanych w cały 
proces w celu zapewnienia i utrzymania 
ich bezpieczeństwa i higieny pracy;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działania na rzecz egzekwowania 
przepisów, w tym zawieszenie działań oraz 
zmiana lub cofnięcie zezwolenia;

e) działania na rzecz egzekwowania 
przepisów, w tym zawieszenie działań oraz 
zmiana lub cofnięcie zezwolenia, 
dotyczące między innymi naruszeń prawa 
w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa 
odnośnych pracowników; 
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Uzasadnienie

Zakłady gospodarki odpadami powinny również podlegać karom, jeśli nie stosują się do norm 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby organ regulacyjny podlegał kontroli 
demokratycznej.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ regulacyjny będzie 
miał uprawnienia i środki potrzebne do 
przeprowadzania regularnych ocen 
bezpieczeństwa jądrowego, dochodzeń i 
kontroli, a w razie potrzeby – do 
podejmowania działań na rzecz 
egzekwowania przepisów w zakładach 
nawet podczas ich likwidacji. Elementem 
tych ocen będzie zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, w tym również 
podwykonawców, a także liczba personelu 
i szkolenia. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Ocena zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, o której mowa w ust. 3a, 
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jest prowadzona we współpracy z 
organami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwy organ regulacyjny miał 
prawo do wydania nakazu wstrzymania 
eksploatacji, jeżeli nie zostało 
zagwarantowane bezpieczeństwo.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Właściwy organ regulacyjny będzie 
przedstawiał sprawozdania z wyników 
przeprowadzonych ocen państwom 
członkowskim i odpowiednim właściwym 
organizacjom, posiadaczom zezwoleń, 
przedstawicielom pracowników 
posiadacza zezwolenia, podwykonawcom i 
opinii publicznej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwy organ regulacyjny utworzył 
lub wyznaczył organ, który będzie 
odpowiedzialny za przechowywanie przez 
okres co najmniej 50 lat dokumentów 
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pracowników mających do czynienia z 
wypalonym paliwem jądrowym i 
odpadami promieniotwórczymi, za 
gromadzenie dokumentów niezależnie od 
pracodawcy czy podwykonawcy, 
uwzględniając obowiązujące zasady 
dotyczące ochrony danych, oraz który 
będzie miał obowiązek udzielania 
informacji zainteresowanym 
pracownikom i ich potomkom.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, mieli obowiązek 
regularnego oceniania i weryfikowania 
oraz stałego poprawiania, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa 
swoich działań i obiektów w sposób 
systematyczny i możliwy do 
zweryfikowania.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia, pod nadzorem właściwego 
organu regulacyjnego, mieli obowiązek 
regularnego oceniania i weryfikowania 
oraz stałego poprawiania, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa 
swoich działań, w tym zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników i 
podwykonawców oraz bezpieczeństwa
obiektów w sposób systematyczny i 
możliwy do zweryfikowania. Posiadacz 
zezwolenia przedstawia sprawozdania z 
wyników przeprowadzonych ocen 
właściwemu organowi regulacyjnemu i 
innym odnośnym właściwym 
organizacjom, przedstawicielom 
pracowników posiadacza zezwolenia, 
przedstawicielom ich pracowników, 
podwykonawcom oraz opinii publicznej.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 
zapobiegania awariom i łagodzenia 
skutków awarii, w tym sprawdzanie barier 
fizycznych oraz procedur 
administracyjnych posiadacza zezwolenia 
w zakresie ochrony, które musiałyby nie 
spełnić swoich funkcji, aby pracownicy i 
ludność zostali w znaczącym stopniu 
poszkodowani przez promieniowanie 
jonizujące.

3. Oceny, o których mowa w ust. 2, 
powinny obejmować weryfikację, czy 
wprowadzono środki na rzecz 
zapobiegania awariom i fizycznym atakom 
oraz na rzecz łagodzenia skutków awarii i 
fizycznych ataków, w tym sprawdzanie 
barier fizycznych oraz procedur 
administracyjnych posiadacza zezwolenia 
w zakresie ochrony, które musiałyby nie 
spełnić swoich funkcji, aby pracownicy i 
ludność zostali w znaczącym stopniu 
poszkodowani przez promieniowanie 
jonizujące. 

Uzasadnienie

Akty terroryzmu, zwłaszcza przeprowadzane z pomocą od wewnątrz, mogą mieć niezwykle 
poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia mieli obowiązek ustanawiania i 
wdrażania systemów postępowania 
uwzględniających priorytetowe znaczenie 
bezpieczeństwa, i aby systemy te były 
regularnie weryfikowane przez właściwy 
organ regulacyjny.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgodnie z ramami krajowymi posiadacze 
zezwolenia mieli obowiązek ustanawiania i 
wdrażania systemów postępowania 
uwzględniających priorytetowe znaczenie 
bezpieczeństwa pracy i ogólnej ochrony, i 
aby systemy te były regularnie 
weryfikowane przez właściwy organ 
regulacyjny oraz przedstawicieli 
pracowników zajmujących się 
bezpieczeństwem i zdrowiem 
pracowników.
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Uzasadnienie

Brak ochrony mógłby mieć podobne skutki dla zdrowia pracowników i zdrowia publicznego 
co wypadki. W interesie osób pracujących w tej branży jest uczestniczenie w weryfikacji norm 
i systemów

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze licencji byli w stanie 
zagwarantować wszystkim pracownikom 
zaangażowanym w odnośny proces 
przestrzeganie norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wdrażać te normy, 
ponadto dopilnowują, aby w trakcie 
całego procesu otrzymywali oni niezbędne 
szkolenia wynikające z postępu 
naukowego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa powinny obejmować 
lokalizację, projektowanie, budowę, 
eksploatację i likwidację obiektu lub 
zamknięcie składowiska odpadów; w 
analizie bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe po zamknięciu, w 
szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych w 
najszerszym możliwym zakresie.

2. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca 
ocena bezpieczeństwa powinny obejmować 
lokalizację, projektowanie, budowę, 
eksploatację i likwidację obiektu lub 
zamknięcie składowiska odpadów; w 
analizie bezpieczeństwa określa się normy 
stosowane dla takiej oceny. Należy 
uwzględnić bezpieczeństwo 
długoterminowe po zamknięciu, w 
szczególności sposoby jego zapewnienia 
przy użyciu środków biernych w 
najszerszym możliwym zakresie. Analiza 
bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena 
bezpieczeństwa obejmują ocenę zagrożeń 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 
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pracowników, w tym pracowników 
zatrudnionych przez podwykonawców, a 
także ocenę wymaganego poziomu 
umiejętności oraz liczby pracowników 
potrzebnych do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji obiektu w dowolnym czasie, 
aby móc odpowiednio zareagować w razie 
awarii.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Analizę bezpieczeństwa i uzupełniającą 
ocenę bezpieczeństwa przedkłada się 
właściwemu organowi regulacyjnemu do 
zatwierdzenia.

4. Analizę bezpieczeństwa i uzupełniającą 
ocenę bezpieczeństwa przedkłada się 
właściwemu organowi regulacyjnemu do 
zatwierdzenia. Przedstawiciele 
zainteresowanych pracowników będą 
informowani oraz będą przeprowadzane z 
nimi konsultacje, zanim oceny 
bezpieczeństwa zostaną przekazane 
właściwemu organowi regulacyjnemu.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Analiza bezpieczeństwa obejmuje 
informacje dotyczące nie tylko terenu, lecz 
również wszelkich powiązanych kwestii, 
takich jak transport odpadów 
promieniotwórczych na teren lub wywóz 
wypalonego paliwa jądrowego z terenu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Rejestracja i monitorowanie, zwłaszcza w 
odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników 
1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system rejestracji i monitorowania w 
dziedzinie postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby system rejestracji i monitorowania 
umożliwiał określanie lokalizacji i 
warunków produkcji, wykorzystywania, 
transportu, przechowywania lub 
składowania wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje na temat pracowników, 
którzy byli w czasie pracy narażeni na 
oddziaływanie wypalonego paliwa 
jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych, były przechowywane 
albo przez posiadacza licencji, albo przez 
organ państwowy w celu umożliwienia w 
perspektywie długoterminowej dalszego 
leczenia chorób związanych z 
wykonywaną pracą.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b
Procedury i sankcje

Zgodnie z ogólnymi zasadami państwa 
członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku naruszenia obowiązków 
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wynikających z niniejszej dyrektywy miały 
zastosowanie procedury administracyjne 
lub sądowe, jak również sankcje, które są 
skuteczne, odstraszające i proporcjonalne 
do wagi popełnionego przestępstwa lub 
szkody wyrządzonej pracownikom.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i szkolenia 
uwzględniające potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe obejmowały rozwiązania 
zapewniające edukację i regularne 
szkolenia zapobiegawcze uwzględniające 
potrzeby wszystkich stron 
odpowiedzialnych za kwestie związane z 
postępowaniem z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, co ma na celu 
utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej 
wiedzy fachowej i umiejętności przy 
uwzględnieniu postępu technicznego i 
naukowego. Państwa członkowskie 
zwracają szczególną uwagę na podmioty 
pośrednio zaangażowane na danym 
terenie i dbają o to, aby przed 
rozpoczęciem pracy z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym przysługiwały tym 
podmiotom odpowiednie kształcenie i 
szkolenia oparte na aktualnej wiedzy 
naukowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby posiadacze licencji byli 
w stanie wdrażać i finansować te 
rozwiązania z myślą o zapewnieniu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wszystkich stron zaangażowanych w 
odnośny proces.

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ramy krajowe gwarantowały dostępność 
wystarczających środków pieniężnych w 
przypadku, gdy okażą się one potrzebne do 
celów postępowania z wypalonym 
paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, z należytym 
uwzględnieniem odpowiedzialności 
podmiotów wytwarzających odpady 
promieniotwórcze, a także kwestii 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
chorób zawodowych, które mogą pojawić 
się u osób, które dłuższy czas były 
narażone na substancję 
promieniotwórczą.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i regularne wdrażanie
stosownych programów zapewniania 
jakości, w tym również programów 
kształcenia i szkoleń, w zakresie 
bezpieczeństwa w postępowaniu z 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje dotyczące postępowania z 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie informacje dotyczące 
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wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi były przekazywane 
do wiadomości pracowników i ludności. 
Obowiązek ten obejmuje 
zagwarantowanie, aby właściwy organ 
regulacyjny informował społeczeństwo w 
zakresie swoich kompetencji. Informacje 
należy podawać do wiadomości publicznej 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym 
oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, 
pod warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych. 

postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, które są niezbędne 
do zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i 
ochrony pracowników i ludności, były 
regularnie przekazywane. Obowiązek ten 
obejmuje zagwarantowanie, aby właściwy 
organ regulacyjny informował 
społeczeństwo w zakresie swoich 
kompetencji. Informacje należy podawać 
do wiadomości publicznej zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi, pod 
warunkiem, że nie narusza to innych 
interesów, takich jak – między innymi –
interesy związane z bezpieczeństwem, 
uznanych w ustawodawstwie krajowym 
lub w zobowiązaniach międzynarodowych. 
Informacje bezpośrednio związane ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników 
i ogółu ludności (zwłaszcza dotyczące 
emisji promieniotwórczych i toksycznych 
oraz narażenia na takie emisje) są 
udostępniane publicznie niezależnie od 
okoliczności.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do 
składowania;

2. koncepcje, plany i rozwiązania 
techniczne od ich wytworzenia aż do 
składowania; za kwestię pierwszorzędnej 
wagi – zwłaszcza w odniesieniu do wpływu 
na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
– uznaje się odpady promieniotwórcze i 
wypalone paliwo jądrowe z przeszłości 
znajdujące się w tymczasowych nieckach 
składowych;
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Uzasadnienie

Od kilkudziesięciu lat toleruje się brak możliwości odpowiedniego kondycjonowania i 
składowania dużych ilości odpadów promieniotwórczych. Pewne ilości wypalonego paliwa 
jądrowego przechowywanego w nieckach składowych są w szczególny sposób narażone na 
wykorzystanie do ataku fizycznego. Należy temu zaradzić w trybie pilnym, gdyż jest to również 
ważne dla uniknięcia nieumyślnego narażenia personelu i ogółu społeczeństwa na zagrożenie.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ocenę kosztów programu oraz 
zasadnicze podstawy i hipotezy dotyczące 
tej oceny, która musi obejmować profil w 
czasie;

7. szczegółowe plany dotyczące liczby 
inspekcji, zasobów przeznaczanych na 
inspekcje oraz wyszkolenia służb 
dokonujących inspekcji;
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