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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Promieniowanie jonizujące występuje w przyrodzie, jednak może być również wytwarzane 
sztucznie. Pracownicy, pacjenci i ogół obywateli są potencjalnie narażeni na emisję o 
poziomie mogącym powodować uszkodzenia organów. 

Z drugiej strony wykorzystywanie substancji radioaktywnych i generatorów promieniowania 
stanowi istotny element wielu branż przemysłu w całej UE, które z kolei są też ważnym 
źródłem zatrudnienia – dlatego w 1959 r. wprowadzono podstawowe normy ochrony 
pracowników i ogółu społeczeństwa. 

Obecnie obowiązujące środki zostały określone w dyrektywie Rady 96/29/Euratom 
odzwierciedlającej zalecenia Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP); 
uzupełniono je bardziej szczegółowymi przepisami w szeregu dziedzin, z których wszystkie 
mają wpływ na ochronę radiologiczną. 

We wrześniu 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt dyrektywy zmierzający 
do tego, by uprościć dotychczasowe ustalenia dotyczące ochrony radiologicznej poprzez 
połączenie wszystkich obowiązujących dyrektyw w jedną nową dyrektywę w sprawie 
podstawowych norm bezpieczeństwa (BSSD). Celem dyrektywy BSSD jest uwzględnienie 
najnowszych zaleceń ICRP oraz zharmonizowanie systemu UE z podstawowymi normami 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Sprawozdawczyni zasadniczo popiera ujednolicone podejście zaproponowane we wniosku 
Komisji, pozostaje jednak przekonana, iż istotne jest zapewnienie stosowania 
proporcjonalnego podejścia opartego na analizie ryzyka.

Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że wprawdzie uproszczenie ma dużą wartość, jednak 
niektóre ze zmian proponowanych we wniosku nie wnoszą dodatkowych korzyści pod 
względem zwiększonej ochrony pracowników, natomiast nakładają na państwa członkowskie 
nieproporcjonalne obciążenia związane z wdrażaniem. Należy zauważyć, że systemy 
regulacyjne państw członkowskich znacznie różnią się , a zatem podejście jednolite nie jest 
właściwe. Państwa członkowskie potrzebują odpowiedniej elastyczności, aby wdrażać 
przepisy zgodnie z własnymi przyjętymi praktykami.

Sprawozdawczyni uważa, że musimy w równym stopniu wziąć pod uwagę istotne 
zastosowania w gospodarce, ryzyko zawodowe oraz wysoki poziom społecznych obaw.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, by pracownicy zewnętrzni 
zostali objęci taką samą ochroną jak 
pracownicy narażeni na działanie 
promieniowania jonizującego zatrudnieni 
przez przedsiębiorstwa prowadzące rodzaje 
działalności związane ze źródłami 
promieniowania. Szczególne ustalenia 
dotyczące pracowników zewnętrznych 
zawarte w dyrektywie 90/641/Euratom 
powinny zostać rozszerzone, obejmując 
również pracę na terenach nadzorowanych.

(24) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, by pracownicy zewnętrzni 
zostali objęci taką samą ochroną jak 
pracownicy narażeni na działanie 
promieniowania jonizującego zatrudnieni 
przez przedsiębiorstwa prowadzące rodzaje 
działalności związane ze źródłami 
promieniowania. Szczególne ustalenia 
dotyczące pracowników zewnętrznych 
zawarte w dyrektywie 90/641/Euratom 
powinny w stosownych przypadkach
zostać rozszerzone, obejmując również 
pracę na terenach nadzorowanych.

Or. en

Uzasadnienie
Automatyczne włączenie terenów o niższym ryzyku doprowadzi do zbędnego obciążenia, nie 
przynosząc wyraźnych korzyści zdrowotnych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 
ochrony zdrowia pracowników, ogółu 
społeczeństwa, pacjentów i innych osób 
narażonych na działanie promieniowania 
jonizującego w celach medycznych przed 
zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 
działanie promieniowania jonizującego, 
mając na celu ich jednolite wdrożenie 
przez państwa członkowskie. 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 
ochrony zdrowia pracowników, ogółu 
społeczeństwa, pacjentów i innych osób 
narażonych na działanie promieniowania 
jonizującego w celach medycznych przed 
zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 
działanie promieniowania jonizującego, 
mając na celu ich wdrożenie przez państwa 
członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie
Systemy regulacyjne poszczególnych państw członkowskich znacznie się różnią; dlatego 
oczekiwanie jednolitego wdrożenia przez państwa członkowskie nie jest realistyczne. 
Osiągnięcie pożądanych celów proponowanych tu przepisów nie wymaga jednolitego 
wdrożenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) „praktykant” oznacza osobę 
przechodzącą szkolenie lub kształconą 
w danym przedsiębiorstwie w celu 
uzyskania szczególnych umiejętności;

(38) „praktykant” oznacza osobę w wieku 
co najmniej 16 lat (w tym stażystów 
i studentów) przechodzącą szkolenie lub 
kształconą w danym przedsiębiorstwie 
w celu uzyskania szczególnych 
umiejętności, co obejmuje operacje, które 
w przypadku pracownika byłyby 
uznawane za pracę z promieniowaniem 
jonizującym;

Or. en

Uzasadnienie
Uwzględnienie stażystów i studentów jest istotne dla spójności z resztą tekstu. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają
wymogi prawne i odpowiedni system 
kontroli regulacyjnej, które w przypadku 
wszystkich sytuacji narażenia 
odzwierciedlają system ochrony przed 
promieniowaniem opierający się na
poniższych zasadach uzasadnienia, 

Państwa członkowskie ustanawiają 
wymogi prawne i odpowiedni system 
kontroli regulacyjnej, które w przypadku 
wszystkich sytuacji narażenia 
odzwierciedlają system ochrony przed 
promieniowaniem opierający się na 
aktualnych, wiarygodnych dowodach 
naukowych, zgodnie z zasadami
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optymalizacji i ograniczenia dawki: uzasadnienia, optymalizacji i ograniczenia 
dawki:

Or. en

Uzasadnienie
Wszelkie nowe zmiany powinny opierać się na aktualnych, wiarygodnych dowodach 
naukowych. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzasadnienie: decyzje dotyczące 
wprowadzenia źródła promieniowania, 
drogi narażenia lub rzeczywistego 
narażenia bądź ich zmiany są uzasadnione 
w takim znaczeniu, że decyzje te są 
podejmowane z zamiarem 
zagwarantowania, iż indywidualne lub 
społeczne korzyści z nich wynikające 
przewyższają szkody, które mogą one 
spowodować;

a) uzasadnienie: decyzje dotyczące 
wprowadzenia nowych klas lub rodzajów 
działalności są uzasadnione w takim 
znaczeniu, że decyzje te są podejmowane z 
zamiarem zagwarantowania, iż 
indywidualne lub społeczne korzyści z nich 
wynikające przewyższają szkody, które 
mogą one spowodować;

Or. en

Uzasadnienie
Nie należy rozszerzać zakresu, którego dotyczy wymóg uzasadnienia; dlatego należy 
zachować słowa „rodzajów działalności”. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość graniczna dla dawki 
równoważnej w przypadku soczewki oka 
wynosi 20 mSv rocznie lub, w stosownych 
przypadkach, tyle samo, co wartość 
graniczna określona dla dawki skutecznej;

a) wartość graniczna dla dawki 
równoważnej w przypadku soczewki oka 
wynosi 150 mSv rocznie lub, 
w stosownych przypadkach, tyle samo, co 
wartość graniczna określona dla dawki 
skutecznej;
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Or. en

Uzasadnienie
 Wszelkie nowe zmiany powinny opierać się na aktualnych, wiarygodnych dowodach 
naukowych. Należy zapewnić proporcjonalne podejście do występującego ryzyka. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość graniczna dla dawki 
równoważnej w przypadku soczewki oka 
wynosi 20 mSv rocznie;

a) wartość graniczna dla dawki 
równoważnej w przypadku soczewki oka 
wynosi 50 mSv rocznie;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uzasadnienie nowych rodzajów 
działalności powodujących narażenie na 
działanie promieniowania jonizującego 
przed ich zatwierdzeniem.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uzasadnienie wszystkich nowych klas lub
rodzajów działalności powodujących 
narażenie na działanie promieniowania 
jonizującego przed ich zatwierdzeniem.

Or. en

Uzasadnienie
Należy zapewnić elastyczne i proporcjonalne podejście do występującego ryzyka.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zamieszczają 
wykaz zatwierdzonych rodzajów 
działalności w aktach ustawodawczych lub 
administracyjnych.

2. Państwa członkowskie zamieszczają 
wykaz zatwierdzonych klas lub rodzajów 
działalności w aktach ustawodawczych lub 
administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić elastyczne i proporcjonalne podejście do zachodzącego ryzyka.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Istniejące rodzaje działalności są
poddawane przeglądowi pod kątem ich 
uzasadnienia za każdym razem, gdy 
pojawią się nowe i ważne dowody 
dotyczące ich skuteczności lub 
potencjalnych skutków.

3. Istniejące klasy lub rodzaje działalności 
mogą być poddawane przeglądowi pod 
kątem ich uzasadnienia za każdym razem, 
gdy pojawią się nowe i ważne dowody 
dotyczące ich skuteczności lub 
potencjalnych skutków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić elastyczne i proporcjonalne podejście do zachodzącego ryzyka.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg wydawania licencji w przypadku 

Państwa członkowskie wprowadzają 
w stosownych przypadkach wymóg 
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następujących rodzajów działalności: wydawania licencji w przypadku 
następujących rodzajów działalności:

Or. en

Uzasadnienie
Obowiązkowe licencje we wszystkich tych dziedzinach doprowadzą do zbędnych kosztów 
i obciążeń, nie podnosząc poziomu ochrony pracowników. W ramach obowiązujących ustaleń 
istnieją niezbędne środki w zakresie ochrony pracowników przed promieniowaniem. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wydawania zezwolenia 
państwa członkowskie wprowadzają
wymóg przedstawienia informacji 
proporcjonalnych do charakteru 
działalności i związanych z nią zagrożeń. 

1. Do celów wydawania zezwolenia 
państwa członkowskie mogą wprowadzić
wymóg przedstawienia informacji 
proporcjonalnych do charakteru 
działalności i związanych z nią zagrożeń. 

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe wymogi doprowadzą do zbędnych kosztów i obciążeń, nie podnosząc poziomu 
ochrony pracowników. W ramach obowiązujących ustaleń istnieją niezbędne środki w 
zakresie ochrony pracowników przed promieniowaniem.


