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16.10.2013 A7-0303/133 

Poprawka  133 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

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 

naraŜonych na działanie promieniowania 

jonizującego w celach medycznych przed 

zagroŜeniami wynikającymi z naraŜenia na 

działanie promieniowania jonizującego, 

mając na celu ich jednolite wdroŜenie 

przez państwa członkowskie. 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

podstawowe normy bezpieczeństwa w celu 

ochrony zdrowia pracowników, ogółu 

społeczeństwa, pacjentów i innych osób 

naraŜonych na działanie promieniowania 

jonizującego w celach medycznych przed 

zagroŜeniami wynikającymi z naraŜenia na 

działanie promieniowania jonizującego, 

mając na celu ich jednolite wdroŜenie 

przez państwa członkowskie, przy czym 

nie zakazuje państwom członkowskim 

utrzymania ani ustanawiania wyŜszych 

podstawowych norm bezpieczeństwa niŜ 

normy określone w niniejszej dyrektywie. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Poprawka  134 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – punkt 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) „sytuacja naraŜenia istniejącego” 

oznacza sytuację naraŜenia, która juŜ 

istnieje w momencie konieczności podjęcia 

decyzji dotyczącej jej kontroli, i która nie 

wymaga lub przestała wymagać podjęcia 

środków w trybie nagłym; 

(14) „sytuacja naraŜenia istniejącego w 

wyniku promieniowania naturalnego” 

oznacza sytuację naraŜenia na naturalne 

źródła promieniowania jonizującego, 

która juŜ istnieje w momencie 

konieczności podjęcia decyzji dotyczącej 

jej kontroli; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Poprawka  135 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – punkt 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) „sytuacja naraŜenia istniejącego w 

wyniku działalności człowieka” oznacza 

sytuację naraŜenia na pozostałości po 

skaŜeniach spowodowaną sytuacją 

wyjątkową, działalnością nieregulowaną 

lub działalnością, wobec której przestała 

istnieć odpowiedzialność prawna i którą 

nie moŜna zarządzać w sposób, w jaki 

zarządza się sytuacjami naraŜenia 

planowanego; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Poprawka  136 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – punkt 57 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) „produkt konsumpcyjny” oznacza 

przyrząd lub wytworzony przedmiot, do 

którego w sposób zamierzony zostały 

wprowadzone nuklidy promieniotwórcze 

lub wytworzone poprzez aktywację, lub 

który wytwarza promieniowanie jonizujące 

i który moŜe być sprzedawany lub 

udostępniany członkom społeczeństwa bez 

specjalnego nadzoru lub kontroli 

regulacyjnej po sprzedaŜy; 

(57) „produkt objęty wyłączeniem” 

oznacza przyrząd lub wytworzony 

przedmiot, do którego w sposób 

zamierzony zostały wprowadzone nuklidy 

promieniotwórcze lub wytworzone poprzez 

aktywację, lub który wytwarza 

promieniowanie jonizujące i który moŜe 

być sprzedawany lub udostępniany 

poinformowanym specjalistom bez 

specjalnego nadzoru lub kontroli 

regulacyjnej po sprzedaŜy; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Poprawka  137 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wartość graniczna dawki skutecznej w 

przypadku naraŜenia zawodowego wynosi 

w kaŜdym pojedynczym roku 20 mSv. 

Jednak w szczególnych okolicznościach 

lub w przypadku niektórych sytuacji 

naraŜenia określonych w prawodawstwie 

krajowym w pojedynczym roku moŜe 

zostać dozwolona wyŜsza dawka 

skuteczna do 50 mSv, pod warunkiem, Ŝe 

średnia dawka w kaŜdym okresie pięciu 

kolejnych lat nie przekracza 20 mSv na 

rok. 

Wartość graniczna dawki skutecznej 

otrzymanej w wyniku promieniowania 

zewnętrznego i wewnętrznego w 

przypadku naraŜenia zawodowego wynosi 

w kaŜdym pojedynczym roku 6 mSv. Na 

zasadzie przejściowej, maksymalnie przez 

okres pięciu lat od daty wejścia w Ŝycie 

niniejszej dyrektywy, państwa 

członkowskie mogą ustalić wyŜsze 

wartości graniczne, pod warunkiem Ŝe 

łączna dawka w ciągu kolejnych pięciu lat 

nie przekracza 60 mSv ani 15 mSv w 

Ŝadnym roku w ciągu tych pięciu lat. 

 Jednak w szczególnych okolicznościach 

lub w przypadku niektórych sytuacji 

naraŜenia określonych w prawodawstwie 

krajowym w pojedynczym roku moŜe 

zostać dozwolona wyŜsza dawka 

promieniowania zewnętrznego, do 

20 mSv, pod warunkiem, Ŝe średnia dawka 

w kaŜdym okresie pięciu kolejnych lat nie 

przekracza 6 mSv na rok. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Poprawka  138 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) wartość graniczna dla dawki 

równowaŜnej 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 

równowaŜnej w przypadku soczewki oka 

wynosi 15 mSv rocznie lub, w stosownych 

przypadkach, tyle samo, co wartość 

graniczna określona dla dawki skutecznej; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Poprawka  139 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(e) rodzajów działalności, w ramach 

których pracownicy są naraŜeni na 

otrzymanie rocznej dawki skutecznej w 

wysokości ponad 6 mSv w trakcie 

normalnego działania i w normalnych 

warunkach pracy; 

(e) rodzajów działalności, w ramach 

których pracownicy są naraŜeni na 

otrzymanie rocznej dawki skutecznej w 

wysokości ponad 2 mSv w trakcie 

normalnego działania i w normalnych 

warunkach pracy; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Poprawka  140 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 53 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W ramach planu działania, o którym 

mowa w art. 103, państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe poziomy odniesienia 

dla stęŜeń radonu w pomieszczeniach. 

Takie poziomy odniesienia nie 

przekraczają rocznej średniej wynoszącej 

w przypadku miejsc pracy 1000 Bq m
-3
. 

1. W ramach planu działania, o którym 

mowa w art. 103, państwa członkowskie 

ustanawiają krajowe poziomy odniesienia 

dla stęŜeń radonu w pomieszczeniach. 

Takie poziomy odniesienia nie 

przekraczają rocznej średniej wynoszącej 

w przypadku miejsc pracy 200 Bq m
-3
. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Poprawka  141 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 66 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają – na 

podstawie zagroŜenia związanego z 

naraŜeniem – system słuŜący szacowaniu 

dawek otrzymywanych przez członków 

społeczeństwa w sytuacjach naraŜenia 

planowanego. 

1. Państwa członkowskie ustanawiają – na 

podstawie zagroŜenia związanego z 

naraŜeniem – system słuŜący szacowaniu 

indywidualnych i zbiorowych dawek 

otrzymywanych przez członków 

społeczeństwa w sytuacjach naraŜenia 

planowanego. Przy ocenie zgodności z 

dawkami granicznymi uwzględnia się 

wpływ sytuacji naraŜenia istniejącego w 

wyniku działalności człowieka. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Poprawka  142 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sabine Wils 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

ZagroŜenia wynikające z naraŜenia na działanie promieniowania jonizującego 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 66 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy określają rodzaje 

działalności, dla których naleŜy 

przeprowadzić realistyczną ocenę dawek 

otrzymywanych przez członków 

społeczeństwa. W odniesieniu do 

pozostałych rodzajów działalności państwa 

członkowskie mogą wymagać tylko 

przeprowadzenia oceny ogólnej na 

podstawie ogólnych danych. 

2. Właściwe organy określają rodzaje 

działalności, dla których naleŜy 

przeprowadzić realistyczną ocenę dawek 

otrzymywanych przez członków 

społeczeństwa. W odniesieniu do 

pozostałych rodzajów działalności państwa 

członkowskie mogą wymagać tylko 

przeprowadzenia oceny ogólnej na 

podstawie ogólnych danych. W obu 

przypadkach państwa członkowskie dbają 

o to, by w ocenach odpowiednio 

uwzględnić naraŜenie osób i ich liczbę. 

Or. en 

 

 


