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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura prawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura prawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej podstawowe normy 
bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na 
działanie promieniowania jonizującego
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0242),

– uwzględniając art. 31 i 32 traktatu Euratom, na którego mocy Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7–0151/2012),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych (A7-0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 106a Traktatu 
ustawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ochrona zdrowia ogółu społeczeństwa 
pozwala na obecność substancji 
promieniotwórczych w środowisku. W 
uzupełnieniu do bezpośrednich 
środowiskowych dróg narażenia należy 
uwzględnić ochronę środowiska jako 
całości, w tym narażenie fauny i flory, w 

(16) Ochrona zdrowia ogółu społeczeństwa 
pozwala na obecność substancji 
promieniotwórczych w środowisku. W 
uzupełnieniu do bezpośrednich 
środowiskowych dróg narażenia należy 
uwzględnić ochronę środowiska jako 
całość w kompleksowych i spójnych 
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kompleksowych i spójnych ramach 
ogólnych. Ponieważ człowiek jest częścią 
środowiska, polityka ta przyczynia się do 
długofalowej ochrony zdrowia. 

ramach ogólnych. Ponieważ człowiek jest 
częścią środowiska, polityka ta przyczynia 
się do długofalowej ochrony zdrowia. 

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na brak danych naukowych wydaje się, że uwzględnienie takiego punktu w niniejszej 
dyrektywie byłoby przedwczesne. Cel ochrony fauny i flory, a poprzez to ograniczenie 
zagrożenia dla człowieka jest bardzo pożądany i powinien być nadal realizowany. Jednak w 
tym przypadku należy w pierwszej kolejności zapewnić podstawę naukową. Wprowadzenie 
przepisów wymaga określenia odpowiednich wielkości i wartości.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
ochrony środowiska jako drogi, za 
pośrednictwem której źródła 
promieniowania powodują narażenie 
człowieka, uzupełnianej w stosownych 
przypadkach szczególnymi kwestiami 
dotyczącymi narażenia fauny i flory w 
środowisku jako całości.

2. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
ochrony środowiska jako drogi, za 
pośrednictwem której źródła 
promieniowania powodują narażenie 
człowieka.

Or. de

Uzasadnienie

zob. uzasadnienie do poprawki 1

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) „radiologia zabiegowa” oznacza 
wykorzystanie technik obrazowania 
rentgenowskiego, w uzupełnieniu do 

(75) „radiologia zabiegowa” oznacza 
wykorzystanie technik obrazowania 
rentgenowskiego, w uzupełnieniu do 
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technik wykorzystujących obrazowanie 
ultrasonograficzne lub obrazowanie przy 
pomocy rezonansu magnetycznego lub 
innych technik promieniowania 
niejonizującego w celu wprowadzania do 
organizmu urządzeń i ich sterowania w 
celach diagnostycznych lub leczniczych; 

technik wykorzystujących obrazowanie 
ultrasonograficzne lub obrazowanie przy 
pomocy rezonansu magnetycznego lub 
innych technik promieniowania 
niejonizującego w celu wprowadzania do 
organizmu urządzeń i ich sterowania w 
celach diagnostycznych lub leczniczych; 
Dyrektywa obejmuje jednak tylko 
urządzenia należące do kategorii urządzeń 
o wysokich dawkach promieniowania. Do 
kategorii tej zalicza się urządzenia, w 
przypadku których dawka pochłonięta 
przekracza 100 Gy*cm².

Or. de

Uzasadnienie

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
każde przedsiębiorstwo zamierzające 
wytwarzać nowy rodzaj aparatury lub 
produktu emitujących promieniowanie 
jonizujące lub dokonywać ich przywozu 
bądź wywozu wymóg przedstawienia 
właściwym organom odpowiednich 
informacji określonych w załączniku III 
sekcja A, w celu umożliwienia organom –
na podstawie oceny informacji określonych 
w załączniku III sekcja B – podjęcia 

1. Państwa członkowskie nakładają na 
każde przedsiębiorstwo zamierzające 
wytwarzać nowy rodzaj aparatury lub 
produktu emitujących promieniowanie 
jonizujące lub dokonywać ich przywozu 
bądź wywozu wymóg przedstawienia 
właściwym organom w kraju, w którym 
przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę 
prawną, odpowiednich informacji 
określonych w załączniku III sekcja A, w 
celu umożliwienia organom – na podstawie 



PR\921092PL.doc 9/17 PE501.908v01-00

PL

decyzji, czy zamierzone zastosowanie 
aparatury lub produktu może być 
uzasadnione. 

oceny informacji określonych w załączniku 
III sekcja B – podjęcia decyzji, czy 
zamierzone zastosowanie aparatury lub 
produktu może być uzasadnione. 

Or. de

Uzasadnienie

Kontrola powinna odbywać się tylko w jednym kraju, aby uniknąć powielania prac. Wyniki 
takiej kontroli muszą być uznawane we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. 
Ograniczenie to ma na celu zapewnić, aby właściwe organy i przedsiębiorstwa nie musiały 
dwukrotnie wykonywać tej samej pracy. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ dzieli się informacjami 
otrzymanymi zgodnie z ust. 1 z 
właściwymi organami innych państw 
członkowskich, by umożliwić im podjęcie 
własnych decyzji w sprawie uzasadnienia
zamierzonego zastosowania aparatury lub 
produktu.

2. Właściwy organ dzieli się informacjami 
otrzymanymi zgodnie z ust. 1 z 
właściwymi organami innych państw 
członkowskich, by poinformować je o 
podjęciu własnej decyzji dotyczącej 
zamierzonego zastosowania aparatury lub 
produktu. Właściwe organy udostępniają 
te informacje wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Nowe wymogi w zakresie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu prowadzą do zwiększenia 
ograniczeń w dostępie do rynku, nie gwarantując wyższych standardów bezpieczeństwa. 
Istnieje ryzyko, że państwa członkowskie będą stosowały różne procedury wydawania 
zezwoleń. Konieczna jest zatem wymiana informacji na poziomie państw członkowskich, by 
uniknąć niepotrzebnego powielania pracy przez organy i przedsiębiorstwa. 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedsiębiorstwo jest informowane o 
decyzjach podjętych przez właściwe 
organy państwa członkowskiego w 
terminie sześciu miesięcy.

3. Przedsiębiorstwo jest informowane o 
decyzjach podjętych przez właściwe 
organy państwa członkowskiego w 
terminie czterech miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Sześć miesięcy oczekiwania na wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu oznacza dla 
przedsiębiorstwa duże obciążenie finansowe. Procedura ta jest uciążliwa zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego należy skrócić powyższy termin.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) sektorów, w których wykorzystuje się 
naturalnie występujący materiał 
promieniotwórczy, określonych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
wymogami art. 24, i mogących 
powodować otrzymanie przez członka 
społeczeństwa dawki skutecznej równej 
lub przekraczającej 0,3 mSv rocznie.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
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weiter belastet.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nakładają na 
przedsiębiorstwo wymóg bezzwłocznego 
zgłoszenia wystąpienia wszelkiego 
znaczącego zdarzenia powodującego lub 
mogącego spowodować narażenie osoby 
poza ograniczeniami eksploatacyjnymi lub 
warunkami eksploatacji określonymi w 
wymogach zawartych w licencji w 
odniesieniu do narażenia zawodowego lub 
narażenia ludności lub jak określiły organy 
właściwe ds. narażenia na działanie 
promieniowania jonizującego w celach 
medycznych.

5. Państwa członkowskie nakładają na 
przedsiębiorstwo wymóg bezzwłocznego 
zgłoszenia wystąpienia wszelkiego 
znaczącego zdarzenia powodującego lub 
mogącego spowodować narażenie osoby 
poza ograniczeniami eksploatacyjnymi lub 
warunkami eksploatacji określonymi w 
wymogach zawartych w licencji w 
odniesieniu do narażenia zawodowego lub 
narażenia ludności.

W przypadku wyrobów medycznych 
wytwarzających promieniowanie 
jonizujące postępuje się według zasad 
ustalonych dyrektywą 93/42/EWG 
dotyczącej wyrobów medycznych1. Należy 
zapewnić pełny przepływ informacji 
zgodnie z wymogami wyżej wymienionej 
dyrektywy i powiadamiać pozostałe 
właściwe organy.
_________________
1 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów 
medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 
50).

Or. de

Uzasadnienie

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.
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Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przed pierwszym użyciem urządzeń do 
celów klinicznych przeprowadzone zostało 
badanie zatwierdzające, z udziałem 
eksperta fizyki medycznej, a następnie 
regularnie przeprowadzane były badania 
jego funkcjonowania, także po 
przeprowadzeniu wszelkich poważnych 
procedur konserwacyjnych.

d) przed pierwszym użyciem urządzeń do 
celów klinicznych przeprowadzone zostało 
badanie zatwierdzające, z udziałem 
eksperta fizyki medycznej, a następnie 
regularnie przeprowadzane były badania 
jego funkcjonowania, także po 
przeprowadzeniu wszelkich poważnych 
procedur konserwacyjnych. Prowadząc 
takie badania państwa członkowskie 
przestrzegają wytyczne Komisji 
Europejskiej (w szczególności RP 162)1

oraz europejskie i międzynarodowe 
standardy obowiązujące obecnie dla 
medycznych urządzeń radiologicznych 
(norma IEC/TC 62 dotycząca sprzętu 
elektrycznego w praktyce medycznej, 
standardy MAEA, wytyczne 
Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 
Radiologicznej).
_____________
1 Kryteria dopuszczalności medycznych 
urządzeń radiologicznych 
wykorzystywanych w diagnostyce 
radiologicznej, medycynie nuklearnej i 
radioterapii.

Or. de

Uzasadnienie

W oparciu o ten artykuł państwa członkowskie mogłyby tworzyć własne badania 
zatwierdzające. Spowodowałoby to dodatkowe koszty związane z rejestracją i eksploatacją i 
nie wnosiło wartości dodanej w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego badania powinny opierać 
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się na już istniejących standardach.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedsiębiorstwo poinformowało tak 
szybko, jak to możliwe, właściwe organy o 
wystąpieniu istotnych zdarzeń, jak 
określono przez organy, w tym o wynikach 
badania i działaniach naprawczych w celu 
zapobieżenia takim zdarzeniom. Właściwe 
organy dzielą się tymi informacjami z 
właściwymi organami w celu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu ustanowionym w 
dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej 
wyrobów medycznych;

d) przedsiębiorstwo poinformowało tak 
szybko, jak to możliwe, właściwe organy o 
wystąpieniu istotnych zdarzeń, jak 
określono przez organy, w tym o wynikach 
badania i działaniach naprawczych w celu 
zapobieżenia takim zdarzeniom. W 
przypadku wyrobów medycznych 
przedsiębiorstwo lub użytkownik dzieli się 
niezwłocznie wszystkimi informacjami z 
właściwymi organami w celu nadzoru po 
wprowadzeniu do obrotu ustanowionym w 
dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej 
wyrobów medycznych Organy informują 
w miarę potrzeby inne właściwe organy.

Or. de

Uzasadnienie

zob. uzasadnienie do poprawki 8

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IX skreślony
ŚRODOWISKO

Artykuł 76
Kryteria w zakresie ochrony środowiska

Państwa członkowskie włączają do swoich 
ram prawnych w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem oraz w szczególności do 
ogólnego systemu ochrony zdrowia ludzi 
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przepisy w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem gatunków innych niż 
człowiek w środowisku. Te ramy prawne 
wprowadzają kryteria w zakresie ochrony 
środowiska mające na celu ochronę 
populacji wrażliwych lub 
reprezentatywnych gatunków innych niż 
człowiek w świetle ich znaczenia jako 
części ekosystemu. W stosownych 
przypadkach określa się rodzaje 
działalności, w odniesieniu do których 
gwarantowana jest kontrola regulacyjna, 
w celu wdrożenia wymogów tych ram 
prawnych. 

Artykuł 77
Dopuszczone wartości graniczne uwolnień 

odpadów promieniotwórczych
Ustanawiając dopuszczalne limity 
odprowadzania promieniotwórczych 
uwolnień, zgodnie z art. 65 ust. 2, 
właściwe organy państw członkowskich 
zapewniają również odpowiednią ochronę 
gatunków innych niż człowiek. W tym celu 
może zostać przeprowadzona ogólna 
ocena gwarantująca pewność, że 
spełniane są kryteria w zakresie ochrony 
środowiska.

Artykuł 78
Uwolnienia przypadkowe

Państwa członkowskie nakładają na 
przedsiębiorstwa wymóg podjęcia 
odpowiednich środków technicznych w 
celu zapobieżenia znacznym szkodom w 
środowisku w przypadku uwolnienia 
przypadkowego lub w celu złagodzenia 
zasięgu takiej szkody.

Artykuł 79
Monitorowanie środowiska naturalnego

Ustanawiając programy monitorowania 
środowiska naturalnego lub 
wprowadzając wymóg realizacji takich 
programów, właściwe organy państw 
członkowskich włączają do nich 
reprezentatywne gatunki inne niż 
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człowiek, w razie potrzeby, oraz media 
środowiskowe stanowiące drogę narażenia 
członków społeczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na brak danych naukowych wydaje się, że uwzględnienie takiego punktu w niniejszej 
dyrektywie byłoby przedwczesne. Cel ochrony fauny i flory, a poprzez to ograniczenie 
zagrożenia dla człowieka jest bardzo pożądany i powinien być nadal realizowany. Jednak w 
tym przypadku należy w pierwszej kolejności zapewnić podstawę naukową. Wprowadzenie 
przepisów wymaga określenia odpowiednich wielkości i wartości.



PE501.908v01-00 16/17 PR\921092PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek o przekształcenie dyrektywy Rady w sprawie podstawowych norm 
bezpieczeństwa jest zdaniem sprawozdawcy kolejnym krokiem w celu poprawy ochrony 
przed narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. Na postawie art. 31 traktatu 
Euratom wniosek łączy dyrektywę w sprawie promieniowania jonizującego związanego z 
badaniami medycznymi, dyrektywę w sprawie kontroli zamkniętych źródeł o dużej 
aktywności, dyrektywę w sprawie pracowników zewnętrznych oraz dyrektywę w sprawie 
informowania społeczeństwa z dyrektywą 96/29/Euratom w sprawie podstawowych norm 
bezpieczeństwa.
Jednym z celów niniejszego przekształcenia jest usunięcie sprzeczności w obowiązujących 
przepisach. Udało się to w dużej części wniosku, zachodzi zatem w tej mierze niewielka 
potrzeba zmian. Wiele aspektów ochrony przed promieniowaniem, o których jest mowa w 
dyrektywie w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa, działa bardzo dobrze w praktyce, 
co również sprawia, że nie trzeba zbyt wiele zmieniać.

Kolejnym celem wniosku jest uwzględnienie najnowszych danych naukowych i doświadczeń 
związanych z ochroną przed promieniowaniem w obecnym ustawodawstwie. W tym zakresie 
przepisy Euratomu były zawsze zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony 
Radiologicznej (ICRP). W publikacji nr 103 z 2007 r. organ ten zalecił wprowadzenie 
dostosowań w dotychczasowym systemie ochrony przed promieniowaniem, co zostało 
uwzględnione w proponowanej dyrektywie.

Ponadto w celu zapewnienia lepszej ochrony ludności po raz pierwszy w dyrektywie w 
sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa mają zostać ujęte naturalne źródła 
promieniowania. Należy przyjąć takie działanie z zadowoleniem. W zakresie składowania 
planowany obowiązek rejestracji może jednak prowadzić do konfliktu celów w zakresie 
unieszkodliwiania różnych substancji promieniotwórczych. Aby temu zapobiec, 
sprawozdawca przygotował zmianę wymogów dotyczących naturalnie występujących 
materiałów promieniotwórczych. 
W zakresie narażenia na działanie promieniowania jonizującego w celach medycznych 
sprawozdawca przewiduje drobniejsze zmiany mające zapobiec powielaniu pracy w 
przypadku wyrobów medycznych emitujących promieniowanie jonizujące. Istnieje tu ryzyko, 
że wyroby medyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące będą podlegały zarówno 
dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych, jak i dyrektywie w sprawie podstawowych 
norm bezpieczeństwa. Ponieważ obie dyrektywy różnią się między sobą, utrzymanie 
obowiązków sprawozdawczych obu dyrektyw wydaje się w pierwszej chwili stosowne. Może 
jednak w związku z tym dojść do biurokratycznych opóźnień u producentów i operatorów 
takich urządzeń. Aby tego uniknąć, sprawozdawca proponuje stosować do wyrobów 
medycznych przepisy dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (93/42/EWG), która 
przewiduje już kompleksowe instrumenty kontroli i nadzoru. 

Sprawozdawca odnosi się zasadniczo pozytywnie do wprowadzenia w dyrektywie rozdziału o 
ochronie środowiska. Istnieje tu jednak ryzyko stworzenia ustawodawstwa na wyrost. 
Proponowane przepisy dotyczące kryteriów w zakresie ochrony środowiska mają poprzez 
uregulowania w zakresie ochrony gatunków innych niż człowiek zapewnić również ochronę 
człowieka. Niemniej jednak ponieważ wciąż nie jest możliwe określenie wpływu 
promieniowania na gatunki inne niż człowiek w oparciu o rzetelne podstawy naukowe, nie 
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można również za pomocą takich uregulowań lepiej chronić człowieka. Także 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej nie posiada danych i wartości, które 
mogłyby zostać wykorzystane jako podstawa naukowa do wprowadzenia wspomnianych 
kryteriów w zakresie ochrony środowiska. Dlatego należy skreślić ten rozdział z niniejszego 
przepisu. Sprawozdawca uważa, że można stworzyć osobny akt prawny dotyczący ochrony 
środowiska w związku z promieniowaniem jonizującym, jak tylko dostępne będą 
wystarczająco pewne dane. Konieczne wtedy byłoby przygotowanie odpowiedniego wniosku 
opartego na celach w zakresie ochrony środowiska określonych w traktacie lizbońskim oraz 
rozpatrzenie go w procedurze współdecyzji.


