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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 
rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych dotyczy zasadniczych kwestii 
związanych z ochroną pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego oraz transportu lądowego materiałów promieniotwórczych we 
Wspólnocie. Komisja proponuje stworzenie jednego systemu rejestracji przewoźników 
materiałów promieniotwórczych, obowiązującego w całej Europejskiej Wspólnocie Energii 
Atomowej.

Transport materiałów promieniotwórczych podlega podstawowym normom bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania jonizującego, określonym w dyrektywie Rady 
96/27/Euratom z dnia 13 maja 1996 r., a także wymogom określonym w dyrektywie 
2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych. Biorąc jednak pod uwagę, że transport jest działalnością mającą bardzo 
często charakter transgraniczny, należy rozważyć uregulowanie transportu lądowego 
materiałów promieniotwórczych również na szczeblu wspólnotowym. Z tego względu 
Komisja proponuje ustanowienie wspólnotowego systemu rejestracji, przenosząc w ten 
sposób część uprawnień wykonawczych na Komisję Europejską. Dzięki temu zastępuje się 
krajowe procedury w zakresie sprawozdawczości i wydawania zezwoleń dla przewoźników 
materiałów promieniotwórczych jednym systemem rejestracji do celów transportu, co 
przyczynia się do uproszczenia procedury, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i 
zniesienia barier przy wchodzeniu nowych podmiotów na rynek. Jednocześnie we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia utrzymuje się dotychczasowe wysokie poziomy ochrony 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem.

Sprawozdawczyni uważa, że wniosek Komisji zapewnia istotne uproszczenie procedur 
rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych poprzez ustanowienie 
wspólnotowego systemu rejestracji. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zasadę 
automatycznego wzajemnego uznawania zezwoleń, choć uważa, że taki system może 
obowiązywać jedynie, jeśli zostaną określone wspólne kryteria dostarczania zezwoleń. 
Nieokreślenie ich mogłoby poważnie utrudnić jednolite wdrażanie wspólnych zasad w całej 
Wspólnocie i wywołać wśród państw członkowskich i obywateli wątpliwości dotyczące 
skuteczności takiego prawodawstwa. Dlatego sprawozdawczyni proponuje ustanowienie 
wspólnych kryteriów bezpieczeństwa opartych na dyrektywach 96/29/Euratom i 2008/68/WE, 
za pomocą których właściwy organ sprawdza, czy przewoźnik występujący z wnioskiem o 
rejestrację jest w stanie spełnić odnośne wymogi bezpieczeństwa wynikające z dyrektyw 
96/29/Euratom i 2008/68/WE.

Po drugie, we wniosku Komisji określa się działania, jakie należy podjąć w przypadku 
niespełnienia przez przewoźnika wymogów tego rozporządzenia. Sprawozdawczyni 
przyjmuje bardziej restrykcyjne stanowisko niż Komisja i sugeruje, by w przypadku, gdy 
przewoźnik nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym niezgodność została ujawniona, natychmiast wstrzymywał 
transport materiałów promieniotwórczych przez danego przewoźnika oraz stosował środki 
egzekucyjne wchodzące w zakres ram prawnych tego państwa członkowskiego, w zależności 
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od znaczenia niezgodności z przepisami dla bezpieczeństwa oraz udokumentowanego 
dotychczasowego przestrzegania przepisów przez przewoźnika. O wszystkich przypadkach 
niezgodności powiadamia się inne państwa członkowskie i Komisję. Po podjęciu przez 
przewoźnika wszystkich niezbędnych działań może on wznowić swoją działalność we 
Wspólnocie.

Po trzecie, w opinii zaleca się, by w przypadku nieprzestrzegania przez przewoźnika 
przepisów tego rozporządzenia właściwy organ danego państwa członkowskiego 
powiadamiał o tym nie tylko przewoźnika i organy innych państw członkowskich, do których 
przewoźnik miał dokonywać przewozu, ale również wszystkie państwa członkowskie. 
Sprawozdawczyni uważa, że system ustanowiony na szczeblu wspólnotowym wymaga 
przejrzystej komunikacji między wszystkimi członkami Wspólnoty. 

Ponadto sprawozdawczyni jest zaniepokojona tym, że we wniosku Komisji nie określono 
procedury na wypadek wystąpienia błędu administracyjnego w procesie wydawania 
certyfikatu. Certyfikaty są wydawane przez odnośne właściwe organy i nie można 
zlekceważyć możliwości wystąpienia błędu. Z tego względu sprawozdawczyni wzywa 
posłów do dokładniejszego rozważenia możliwości wprowadzenia takiej procedury.

Sprawozdawczyni uważa ponadto, że w rozporządzeniu należy określić dokładną datę aktów 
wykonawczych ustanawiających elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg), 
aby zapewnić terminowe wdrażanie prawodawstwa. Ponadto w opinii sugeruje się, by 
Komisja Europejska poinformowała Parlament o funkcjonowaniu i skuteczności systemu 
ESCReg w terminie trzech lat po wejściu przedmiotowego rozporządzenia w życie, a 
następnie co pięć lat. Sprawozdanie powinno zawierać ocenę dostępności, funkcjonalności, 
stabilności, bezpieczeństwa i łatwości obsługi, a także ocenę wdrażania wymogów 
zapewnienia zgodności, o których mowa w art. 7.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności 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 rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE RADY ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające wspólnotowy system ustanawiające wspólnotowy system 
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rejestracji przewoźników materiałów 
promieniotwórczych

rejestracji przewoźników materiałów 
promieniotwórczych

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 91,

Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues.
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wniosek Komisji 
sporządzony po uzyskaniu opinii grupy 
osób powołanej przez Komitet Naukowo-
Techniczny,

uwzględniając wniosek Komisji 
Europejskiej,

Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
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Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu 
Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą,

Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 33 Traktatu wymaga, aby 
państwa członkowskie ustanowiły 
odpowiednie przepisy w celu zapewnienia 
zgodności z podstawowymi normami 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników i ogółu 
społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego.

(1) Dyrektywa 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych określa zasady transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych, w tym 
materiałów promieniotwórczych, w 
odniesieniu do transportu drogowego, 
kolejowego i transportu wodnego 
śródlądowego.
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Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowe normy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony zdrowia pracowników i 
ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 
wynikającymi z promieniowania 
jonizującego określone są w dyrektywie
Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 
r. Wspomniana dyrektywa ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
działalności, które wiążą się z ryzykiem 
promieniowania jonizującego 
emanującego ze sztucznego lub z 
naturalnego źródła promieniowania, w 
tym transportu.

(2) Transport materiałów 
promieniotwórczych, podobnie jak 
transport wszystkich innych towarów 
niebezpiecznych, powinno się 
przeprowadzać zgodnie z 
międzynarodowymi zasadami dotyczącymi 
niebezpiecznych i zanieczyszczających 
ładunków, jak również odpowiednią 
umową dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), Regulaminem 
międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych (RID) oraz 
Europejskim porozumieniem w sprawie 
międzynarodowych przewozów materiałów 
niebezpiecznych śródlądowymi drogami 
wodnymi (ADN), jak określono w 
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych.

Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
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Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ transport jest jedynym 
rodzajem działalności związanym z 
częstym przekraczaniem granic, 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mogą być 
zobowiązani do przestrzegania wymagań w 
zakresie sprawozdawczości i wydawania 
zezwoleń w kilku państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
zastępuje wspomniane systemy 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń 
w państwach członkowskich jednym 
systemem rejestracji ważnym dla całej 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (zwanej dalej „Wspólnotą”).

(4) Ponieważ transport jest jedynym 
rodzajem działalności związanym z 
częstym przekraczaniem granic, 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mogą być 
zobowiązani do przestrzegania wymagań w 
zakresie sprawozdawczości i wydawania 
zezwoleń w kilku państwach 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
zastępuje wspomniane systemy 
sprawozdawczości i wydawania zezwoleń 
w państwach członkowskich jednym 
systemem rejestracji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Konieczne jest zapewnienie 
wydajnego i jednolitego wdrażania 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
określenie wspólnych kryteriów, jakie 
państwa członkowskie stosują przy 
wydawaniu certyfikatów rejestracji 
przewoźników, możliwej i obowiązkowej 
wymianie informacji z innymi państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
kontroli przewoźników, sprawdzenia 
przestrzegania przepisów, a także 
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skutecznego reagowania na sytuacje 
wyjątkowe.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreślony

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Uznając ogólny cel, jakim jest 
zmniejszenie obciążenia regulacyjnego 
przemysłu, Komisja powinna dalej 
monitorować wpływ gospodarczy 
niniejszego rozporządzenia na wiele 
małych przedsiębiorstw, które dokonują 
transportu materiałów 
promieniotwórczych w obrębie terytorium 
jednego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Jest to ważne, ponieważ z oświadczenia złożonego przez Komisję wynika, że „konkretny 
wpływ rozporządzenia na MŚP jest bardzo trudny do obliczenia, biorąc pod uwagę dostępne 
dane” oraz że konsultacje online z zainteresowanymi stronami przeprowadzono w bardzo 
krótkim czasie (od dnia 10 grudnia 2007 r. do 28 stycznia 2008 r., włączając w to święta 
Bożego Narodzenia).
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania podstawowych 
norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed 
zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego, 
ustanowionych w dyrektywie 
96/29/Euratom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólnotowy system rejestracji 
przewoźników materiałów 
promieniotwórczych, co ułatwia państwom 
członkowskim spełnienie obowiązku 
zapewnienia przestrzegania przepisów 
dyrektywy 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych.

Uzasadnienie

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsze rozporządzenie zapewnia i 
utrzymuje odpowiednie normy 
bezpieczeństwa w celu ochrony ludności i 
środowiska podczas transportu 
materiałów promieniotwórczych.
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „towary niebezpieczne dużego ryzyka –
materiały promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze, które mogą 
być użyte niezgodnie z przeznaczeniem w 
akcie terrorystycznym, co może w 
rezultacie spowodować poważne 
konsekwencje, takie jak masowe ofiary 
wśród ludności lub masowe zniszczenia 
określone w załączniku A.9. do dokumentu 
MAEA z serii ochrona fizyczna materiałów 
jądrowych nr 9 pt. „Ochrona fizyczna w 
transporcie materiałów 
promieniotwórczych” (IAEA Nuclear 
Security Series, Security in the Transport 
of Radioactive Material), Wiedeń, 2008;

e) „towary niebezpieczne dużego ryzyka –
materiały promieniotwórcze” oznaczają 
materiały promieniotwórcze, które mogą 
być przypadkowo uwolnione do 
środowiska lub użyte niezgodnie z 
przeznaczeniem w akcie terrorystycznym, 
co może w rezultacie spowodować 
poważne konsekwencje, takie jak masowe 
ofiary wśród ludności lub masowe 
zniszczenia określone w załączniku A.9. do 
dokumentu MAEA z serii ochrona fizyczna 
materiałów jądrowych nr 9 pt. „Ochrona 
fizyczna w transporcie materiałów 
promieniotwórczych” (IAEA Nuclear 
Security Series, Security in the Transport 
of Radioactive Material), Wiedeń, 2008;

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każde państwo członkowskie 
zachowuje prawo do regulowania lub 
wprowadzenia zakazu transportu 
materiałów promieniotwórczych na swoim 
terytorium, z przyczyn innych niż względy 
bezpieczeństwa, takich jak ochrona 
bezpieczeństwa narodowego czy ochrona 
środowiska.

Uzasadnienie

Moc prawna przepisów obowiązujących obecnie oraz określonych w dyrektywie 2008/68/WE 
w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych nie zostaje osłabiona.
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Wszelki transport materiałów 
promieniotwórczych przeprowadza się 
zgodnie z ustanowionymi przez UNECE 
międzynarodowymi zasadami i normami 
dotyczącymi niebezpiecznych i 
zanieczyszczających ładunków, jak 
również odpowiednią umową dotyczącą 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), 
Regulaminem międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych (RID) oraz Europejskim 
porozumieniem w sprawie 
międzynarodowych przewozów materiałów 
niebezpiecznych śródlądowymi drogami 
wodnymi (ADN), jak określono w 
dyrektywie 2008/68/WE w sprawie 
transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wspólne normy bezpieczeństwa

Komisja, w drodze aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 10, ustanawia wspólny zbiór 
norm bezpieczeństwa, których 
przewoźnicy materiałów 
promieniotwórczych mają obowiązek 
przestrzegać. Normy te obejmują m.in. 
wymogi dotyczące zdarzeń radiacyjnych 
oraz środki informacyjne i szkoleniowe. 
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów nadzoru i kontroli transportu 
materiałów promieniotwórczych Komisja 
powinna ustanowić i utrzymywać
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg). Komisja określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

1. W drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 10 Komisja ustanawia i utrzymuje
elektroniczny system rejestracji 
przewoźników (ESCReg) do celów 
nadzoru i kontroli transportu materiałów 
promieniotwórczych oraz określa 
informacje, które mają zostać zawarte w 
systemie, specyfikacje techniczne i 
wymagania ESCReg.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustępy 1 a i 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ESCReg umożliwia przewoźnikom 
wnioskowanie o rejestrację za 
pośrednictwem centralnego interfejsu 
internetowego. Ustanawiając ESCReg, 
Komisja z wyprzedzeniem zapewnia 
funkcjonalność internetowego systemu 
rejestracji przewoźników i jego 
dostępność.
2a. Prace Komisji nad ustanowieniem 
ESCReg powinny rozpocząć się 
bezpośrednio po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie.
Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja dysponuje 
okresem dwóch lat na wykazanie Radzie, 
że ESCReg został ustanowiony i jest w 
pełni operacyjny. Komisja informuje 
Parlament Europejski o terminie i 
procesie ustanowienia ESCReg oraz 
uzyskania jego pełnej operacyjności.
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść i prawdziwość informacji 
przekazywanych za pomocą ESCReg.

3. Komisja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść informacji przekazywanych za 
pomocą ESCReg, a informacje te muszą 
być prawdziwe, aktualne i przejrzyste.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ciągu ośmiu tygodni od wydania 
potwierdzenia odbioru, właściwy organ 
wydaje certyfikat rejestracji przewoźnika, 
jeżeli uzna, że przedstawione informacje są 
kompletne i zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, dyrektywą 
96/29/Euratom i dyrektywą 2008/68/WE.

4. W ciągu czterech tygodni od wydania 
potwierdzenia odbioru, który to okres 
może zostać wydłużony, jeżeli jest to 
wskazane w celu utrzymania 
bezpieczeństwa publicznego, właściwy 
organ wydaje certyfikat rejestracji 
przewoźnika, jeżeli uzna, że przedstawione 
informacje są kompletne i zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, dyrektywą 
96/29/Euratom i dyrektywą 2008/68/WE.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu weryfikacji przestrzegania 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
przez wnioskodawcę właściwy organ 
stosuje wspólne kryteria bezpieczeństwa, 
których wykaz znajduje się w 
załączniku Ia (nowym). Na podstawie 
analizy wykonalności oraz w celu dalszego 
usprawnienia jednolitego wdrażania 
niniejszego rozporządzenia i ochrony 
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przed promieniowaniem, załącznik ten 
poddaje się regularnemu przeglądowi, 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
art. 10.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania wymogów bezpieczeństwa wobec 
przewoźników materiałów promieniotwórczych właściwe organy powinny sprawdzić, czy 
przewoźnik występujący o rejestrację jest faktycznie w stanie spełnić wymogi pod względem 
szkolenia, pracowników, zasobów itp., w szczególności w razie wypadków transportowych. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika 
jest automatycznie dostarczana za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich, w których 
przewoźnik zamierza prowadzić 
działalność.

Kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika 
jest automatycznie dostarczana za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli właściwy organ odmawia wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, ze 
względu na to, że wniosek nie jest 
kompletny lub zgodny z obowiązującymi 
wymogami, powiadamia o tym 
wnioskodawcę na piśmie w terminie ośmiu
tygodni od wydania potwierdzenia odbioru. 
Przed podjęciem decyzji o odmowie 
właściwy organ wzywa wnioskodawcę do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w 
terminie trzech tygodni od daty otrzymania 
tego wniosku. Właściwy organ przedstawia 
uzasadnienie przyczyn odmowy.

Jeżeli właściwy organ odmawia wydania 
certyfikatu rejestracji przewoźnika, ze 
względu na to, że wniosek nie jest 
kompletny lub zgodny z obowiązującymi 
wymogami, powiadamia o tym 
wnioskodawcę na piśmie w terminie 
czterech tygodni od wydania 
potwierdzenia odbioru. Przed podjęciem 
decyzji o odmowie właściwy organ wzywa 
wnioskodawcę do poprawienia lub 
uzupełnienia wniosku w terminie trzech 
tygodni od daty otrzymania tego wniosku. 
Właściwy organ przedstawia uzasadnienie 
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przyczyn odmowy.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy przewoźnik pilnie 
potrzebuje uzyskać zezwolenie i gdy tę 
pilną potrzebę można uzasadnić celem 
zmniejszenia zagrożenia dla pacjentów 
będących pod opieką medyczną, jak np. w 
przypadku dostaw materiałów 
promieniotwórczych wykorzystywanych w 
szpitalach do celów diagnostyki i leczenia, 
lub usunięcia materiałów 
promieniotwórczych po wypadku lub 
ataku terrorystycznym, możliwe jest 
uzyskanie oficjalnego zatwierdzenia w 
najszybszym możliwym terminie, w 
zależności od powagi zdarzenia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kopia odmowy i uzasadnienie przyczyn 
odmowy rejestracji przewoźnika są 
automatycznie dostarczane za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich, w których 
przewoźnik zamierza prowadzić 
działalność.

Kopia odmowy i uzasadnienie przyczyn 
odmowy rejestracji przewoźnika są 
automatycznie dostarczane za pomocą 
ESCReg wszystkim właściwym organom 
państw członkowskich. 

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)



AD\937895PL.doc 17/30 PE506.022v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Organy właściwe w dziedzinie ochrony 
przed promieniowaniem przeprowadzają 
niezapowiedziane kontrole u każdego 
posiadacza certyfikatu rejestracji 
przynajmniej raz do roku. Właściwe 
organy przeprowadzają również okresowe 
kontrole konwojów po ich przybyciu do 
miejsca docelowego, aby zapobiec 
sytuacjom, gdy skażone pojazdy, wagony 
lub statki są ponownie użytkowane bez 
uprzedniego odkażenia.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 
członkowskiego, takie jak pisemne 
upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, 
zawieszenie, cofnięcie lub zmiana
rejestracji lub ściganie sądowe, w 
zależności od wagi niezgodności z 
przepisami dla bezpieczeństwa oraz 
udokumentowanego dotychczasowego 
przestrzegania przepisów przez 
przewoźnika.

1. Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
niezgodność została ujawniona, stosuje 
środki egzekucyjne wchodzące w zakres 
ram prawnych danego państwa 
członkowskiego, w pierwszej kolejności 
poprzez natychmiastowe zawieszenie 
transportu materiałów 
promieniotwórczych przez danego 
przewoźnika, a następnie, w razie 
potrzeby, poprzez pisemne upomnienia, 
szkolenia i środki edukacyjne, zawieszenie, 
cofnięcie lub zmianę rejestracji lub 
ściganie sądowe, w zależności od wagi 
niezgodności z przepisami dla 
bezpieczeństwa oraz udokumentowanego 
dotychczasowego przestrzegania 
przepisów przez przewoźnika.

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym przewoźnik jest zarejestrowany, 
dokonuje przeglądu rejestracji danego 
przewoźnika.
O wszystkich przypadkach niezgodności 



PE506.022v02-00 18/30 AD\937895PL.doc

PL

powiadamia się inne państwa 
członkowskie i Komisję.
Przypadki niezgodności rejestruje się w 
ESCReg oraz udostępnia się publicznie w 
internecie.
Aby zapobiec nadużyciom, za brak 
zgodności z wymogami ustanawia się 
sankcje odstraszające.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W razie udowodnienia, że właściwy 
organ wydał certyfikat dotyczący 
transportu materiałów 
promieniotwórczych nawet w przypadku 
niekompletnego lub nieodpowiedniego 
wniosku, dalsze działania określa 
Komisja.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspomniany właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wykryto brak 
zgodności powiadamia przewoźnika i 
właściwe organy zainteresowanych państw 
członkowskich, na których terytorium 
miał odbywać się transport materiałów 
promieniotwórczych, o planowanych 
działaniach egzekucyjnych oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania. Jeżeli 
przewoźnik nie podporządkuje się 
działaniom egzekucyjnym zastosowanym 
zgodnie z ust. 1, właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wnioskodawca 
ma siedzibę zarządu lub, jeśli przewoźnik 

2. Wspomniany właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wykryto brak 
zgodności, powiadamia przewoźnika i 
właściwe organy wszystkich państw 
członkowskich oraz Komisję o 
planowanych działaniach egzekucyjnych 
oraz uzasadnieniu ich zastosowania. Jeżeli 
przewoźnik nie podporządkuje się 
działaniom egzekucyjnym zastosowanym 
zgodnie z ust. 1, właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym wnioskodawca 
ma siedzibę zarządu lub, jeśli przewoźnik 
ma siedzibę w państwie trzecim, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
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ma siedzibę w państwie trzecim, właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
przewoźnik zamierza po raz pierwszy 
wjechać na terytorium Unii, cofają 
rejestrację.

przewoźnik zamierza po raz pierwszy 
wjechać na terytorium Unii, cofają 
rejestrację.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje 
przewoźnikowi oraz pozostałym 
zainteresowanym właściwym organom 
decyzję o cofnięciu rejestracji wraz z jej 
uzasadnieniem.

3. Właściwy organ przekazuje 
przewoźnikowi oraz wszystkim pozostałym 
właściwym organom i Komisji decyzję o 
cofnięciu rejestracji wraz z jej 
uzasadnieniem.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja przekazuje te dane oraz wszelkie 
kolejne ich zmiany wszystkim właściwym 
organom we Wspólnocie za pomocą 
ESCReg.

Komisja przekazuje te dane oraz wszelkie 
kolejne ich zmiany wszystkim właściwym 
organom we Wspólnocie za pomocą 
ESCReg oraz udostępnia je publicznie w 
internecie.

Uzasadnienie

Informacje dotyczące właściwych organów oraz krajowych punktów kontaktowych mogą być 
przedmiotem zainteresowania społeczeństwa, dlatego też powinny być one publicznie 
dostępne.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy powinni mieć za pomocą 
punktów kontaktowych łatwy dostęp do 
informacji na temat krajowych zasad 
dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem mających zastosowanie 
do transportu materiałów 
promieniotwórczych.

2. Informacje na temat krajowych zasad 
dotyczących ochrony przed 
promieniowaniem mających zastosowanie 
do transportu materiałów 
promieniotwórczych powinny być łatwo 
dostępne za pośrednictwem punktów 
kontaktowych.

Uzasadnienie

Informacje dotyczące obowiązujących zasad mogą być przedmiotem zainteresowania 
społeczeństwa, dlatego też powinny być one publicznie dostępne.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Na wniosek przewoźnika punkt 
kontaktowy i właściwy organ 
odpowiedniego państwa członkowskiego 
przekazują pełne informacje na temat 
wymogów dotyczących transportu 
materiałów promieniotwórczych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Na wniosek przewoźników lub innych 
zainteresowanych stron punkt kontaktowy 
i właściwy organ odpowiedniego państwa 
członkowskiego przekazują pełne 
informacje na temat wymogów 
dotyczących transportu materiałów 
promieniotwórczych na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą w celu 
zharmonizowania swoich wymogów w 
zakresie rejestracji oraz w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania i 
egzekwowania niniejszego rozporządzenia.

Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą na podstawie 
wspólnych kryteriów bezpieczeństwa, 
określonych w załączniku Ia, w celu 
zharmonizowania swoich wymogów w 
zakresie rejestracji oraz w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania i 
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egzekwowania niniejszego rozporządzenia. 
Właściwe organy są zobowiązane do 
bezzwłocznego poinformowania 
właściwych organów pozostałych państw 
członkowskich o naruszeniach przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania wymogów bezpieczeństwa wobec 
przewoźników materiałów promieniotwórczych właściwe organy powinny sprawdzić, czy 
przewoźnik występujący o rejestrację jest faktycznie w stanie spełnić wymogi pod względem 
szkolenia, pracowników, zasobów itp., w szczególności w razie wypadków transportowych. 

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie Wykonywanie przekazanych uprawnień

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające elektroniczny system 
rejestracji przewoźników (ESCReg), 
określony w art. 4.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
11.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia (...).
3. Komisja informuje Parlament o 
funkcjonowaniu i skuteczności systemu 
ESCReg w terminie trzech lat po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie, a 
następnie co pięć lat. Sprawozdanie 
zawiera ocenę dostępności, 
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funkcjonalności, stabilności, 
bezpieczeństwa i łatwości obsługi, a także 
ocenę wdrażania wymogów zapewnienia 
zgodności, o których mowa w art. 7.
4. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność już obowiązujących 
aktów delegowanych.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 4 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien być regularnie informowany o wykorzystaniu ESCReg. 
Pierwsze sprawozdanie należy złożyć w terminie jednego roku po zakończeniu dwuletniego 
okresu przejściowego, zatem w terminie trzech lat po wejściu rozporządzenia w życie.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Komitet Doradczy
Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.
W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
Wspomniany komitet doradza Komisji i 
wspiera ją przy wykonywaniu zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.
Komitet składa się z ekspertów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie i ekspertów powołanych 
przez Komisję, a przewodniczy mu 
przedstawiciel Komisji.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12

Wejście w życie Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w 
życie dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

2. Artykuły 5, 6, 7 stosuje się od [2 lata od 
wejścia w życie].
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Uzasadnienie

Przewoźnicy mogą i powinni rejestrować się wyłącznie za pośrednictwem ESCReg, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, kiedy tylko system rejestracji będzie w pełni operacyjny.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 1 – tabela – część B – punkty 1-4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej odpowiedzialnego 
przedstawiciela organizacji przewoźnika 
(osoby upoważnionej do podejmowania 
zobowiązań w imieniu organizacji 
przewoźnika):

1. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu komórkowego i
stacjonarnego oraz adres poczty 
elektronicznej odpowiedzialnego 
przedstawiciela organizacji przewoźnika 
(osoby upoważnionej do podejmowania 
zobowiązań w imieniu organizacji 
przewoźnika):

2. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu i adres poczty
elektronicznej osoby reprezentującej organ, 
z którym należy się kontaktować w 
kwestiach technicznych/administracyjnych 
(która jest odpowiedzialna za zgodność z 
przepisami w odniesieniu do działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
przewoźnika):

2. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu komórkowego i 
stacjonarnego oraz adres poczty 
elektronicznej osoby reprezentującej organ, 
z którym należy się kontaktować w 
kwestiach technicznych/administracyjnych 
(która jest odpowiedzialna za zgodność z 
przepisami w odniesieniu do działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
przewoźnika):

3. Nazwisko, stanowisko oraz pełny adres 
doradcy ds. bezpieczeństwa (wyłącznie w 
odniesieniu do transportu śródlądowego 
oraz jeżeli różni się od podanych w pkt 1 
lub 2):

3. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu komórkowego i 
stacjonarnego oraz adres poczty 
elektronicznej doradcy ds. bezpieczeństwa 
(wyłącznie w odniesieniu do transportu 
śródlądowego oraz jeżeli różni się od 
podanych w pkt 1 lub 2):

4. Nazwisko, stanowisko oraz pełny adres 
osoby odpowiedzialnej za wdrożenie 
programu ochrony przed 
promieniowaniem, jeśli różni się od 
podanych w pkt 1 lub 2 lub 3: 

4. Nazwisko, stanowisko, pełny adres, 
numer telefonu komórkowego i 
stacjonarnego oraz adres poczty 
elektronicznej osoby odpowiedzialnej za 
wdrożenie programu ochrony przed 
promieniowaniem, jeśli różni się od 
podanych w pkt 1 lub 2 lub 3:
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 4 – punkt 7 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby dodania przez 
przewoźnika jakichkolwiek dodatkowych 
informacji szczegółowych lub wyjaśnień 
dotyczących wniosku należy umieścić je 
poniżej: 

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – ustęp 4 – punkt 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ja niżej podpisany, przewoźnik, 
niniejszym oświadczam, że przestrzegam 
wspólnych norm bezpieczeństwa 
określonych przez Komisję zgodnie z 
art. 3a niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
WSPÓLNE KRYTERIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
1. Informacje, wytyczne i szkolenia:
a. szkolenie ogólne (certyfikacja w 
ramach Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych oraz ochrona 
przed promieniowaniem na mocy 
dyrektywy 96/26/Euratom),
b. szkolenie dostosowane do funkcji,
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c. szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 
(działanie w sytuacjach wyjątkowych na 
mocy dyrektywy 96/29/Euratom).
Przewoźnik zapewni narażonym 
pracownikom odpowiednie szkolenie w 
zakresie ochrony przed promieniowaniem 
(dyrektywa 2000/18/WE) oraz działania w 
sytuacjach wyjątkowych.
Przewoźnik jest zobowiązany do 
przechowywania rejestrów szkoleń 
zapewnianych swoim pracownikom. 
Właściwy organ ma obowiązek zapewnić 
informacje i wytyczne dotyczące 
bezpiecznego transportu materiałów 
promieniotwórczych. W szczególności 
właściwy organ dostarcza społeczeństwu i 
użytkownikom odpowiednie informacje 
dotyczące przyjętej przez organ strategii 
bezpieczeństwa i strategii regulacyjnej, 
procedur administracyjnych i procesu 
decyzyjnego. 
2. Zdarzenia radiacyjne:
1. Przy opracowywaniu dokumentów w 
sprawie zdarzeń należy stosować 
odpowiednie słownictwo dla zapewnienia 
prawidłowego i jednoznacznego 
zrozumienia przez użytkowników: 
nadawców, przewoźników, dostawców lub 
producentów opakowań i organy 
regulacyjne.
2. Przewoźnik udowadnia, że posiada 
zasoby i wsparcie odpowiednie do 
reagowania na wypadki transportowe. 
Przewoźnik będzie musiał pełnić funkcję 
koordynatora, aby poinformować odnośny 
właściwy organ o reakcji na zdarzenie lub 
uzyskać od niego w tym zakresie poradę. 
Przewoźnik ma obowiązek wskazania 
osoby kontaktowej na wypadek sytuacji 
wyjątkowej.
3. Celem działania w sytuacjach 
wyjątkowych jest zminimalizowanie 
ryzyka związanego z wypadkami 
transportowymi poprzez zapewnienie 
szybkiej i odpowiedniej reakcji. 
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Odpowiednia reakcja to taka, w której 
potencjalne lub faktyczne szkody dla 
ludzi, na mieniu i w środowisku 
naturalnym są w możliwie największym 
zakresie minimalizowane. Taka reakcja 
obejmuje co najmniej: dozymetrię 
indywidualną, zalecaną przez specjalistę 
ds. ochrony przed promieniowaniem, 
zapewnienie odpowiedniej opieki 
medycznej i radiologicznej dla wszystkich 
osób rannych lub skażonych, właściwe 
unieszkodliwienie materiałów 
promieniotwórczych i wyczyszczenie 
wszelkich materiałów promieniotwórczych 
rozproszonych w wyniku wypadku oraz 
rekultywację miejsca wypadku, aby w 
możliwie największym stopniu przywrócić 
mu jego pierwotny stan i funkcje. W 
niektórych przypadkach część działań 
może wymagać więcej czasu; wówczas 
wstępna reakcja musi przynajmniej 
obejmować odpowiednią opiekę medyczną 
dla wszystkich rannych oraz 
minimalizację wszelkich szkód na mieniu 
lub w środowisku naturalnym.
4. Właściwy organ zapewnia dokonywanie 
regularnego przeglądu wszystkich 
środków działania w sytuacjach 
wyjątkowych, w tym środków 
podejmowanych przez właściwy organ, 
organizację uczestniczącą w transporcie 
materiałów promieniotwórczych oraz 
wszystkie inne zaangażowane podmioty.
5. Każdy przewoźnik musi dopilnować, by 
udostępniano społeczeństwu informacje o 
środkach ochrony zdrowia, w 
szczególności:
a. podstawowe informacje o 
promieniotwórczości i jej wpływie na 
zdrowie człowieka i środowisko naturalne;
b. informacje o możliwych przypadkach 
zaistnienia zdarzenia radiacyjnego, a 
także ich ewentualnych skutkach dla 
ludności i środowiska;
c. właściwe informacje o działaniach, 
które powinna podjąć ludność w razie 
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zaistnienia zdarzenia radiacyjnego;
d. informacje o właściwym organie 
lokalnym odpowiedzialnym za stosowanie 
środków działania w sytuacjach 
wyjątkowych.
Powyższe informacje dla społeczeństwa 
muszą być poddawane regularnej 
aktualizacji.
3. Doradca ds. bezpieczeństwa 
a. Przewoźnik ustanawia doradcę ds. 
bezpieczeństwa.
b. Doradca ds. bezpieczeństwa posiada 
wiedzę i doświadczenie w zakresie 
ochrony przed promieniowaniem.
4. Ocena wielkości dawki, monitoring 
indywidualny, monitoring miejsca pracy 
odbywają się zgodnie z wymogami 
dyrektywy 96/29/Euratom.
5. Program ochrony przed 
promieniowaniem (podejście stopniowe) 
obejmujący przynajmniej:
a. zakres programu;
b. kulturę bezpieczeństwa;
c. praktyczne środki służące realizacji 
celów ochrony przed promieniowaniem;
d. podział ról i odpowiedzialności w 
organizacji;
e. ocenę wielkości dawki;
f. dawki graniczne, ograniczenia i 
optymalizację;
g. testy skażenia powierzchni;
h. segregację i inne środki ochronne;
i. mechanizmy działania w sytuacjach 
wyjątkowych;
j. szkolenie;
k. systemy zarządzania bezpiecznym 
transportem materiałów 
promieniotwórczych.
6. Kontrola jakości i zgodności, 
odpowiadająca wytycznym określonym 
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przez Komisję.
7. Wymogi dodatkowe:
a. Osoba uczestnicząca w transporcie 
towarów niebezpiecznych musi podjąć 
wszelkie uzasadnione działania w celu 
zapewnienia fizycznej ochrony towarów i 
uniemożliwienia nieuprawnionego 
dostępu do tych towarów.
W przypadku transportu drogowego, 
kolejowego lub wodnego śródlądowego 
towary wyładowuje się po dotarciu do 
miejsca docelowego z pojazdu, wagonu 
lub statku tak szybko, jak to w praktyce 
możliwe. 

Uzasadnienie

Dla zapewnienia skutecznego i jednolitego stosowania wymogów bezpieczeństwa wobec 
przewoźników materiałów promieniotwórczych właściwe organy powinny sprawdzić, czy 
przewoźnik występujący o rejestrację jest faktycznie w stanie spełnić wymogi pod względem 
szkolenia, pracowników, zasobów itp., w szczególności w razie wypadków transportowych. 
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