
Warszawa, dnia 8 lutego 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe

(druk senacki nr 58)

Cel i przedmiot ustawy

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy - Prawo atomowe jest implementacja do

krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22

grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów

radioaktywnych.

Ponadto nowelizacja ma zapewnić wykonanie postanowień Porozumienia między

Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką

Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską

Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego

wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni

jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. oraz Protokołu dodatkowego do

Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką

Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską,

Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską,

Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu

III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego

w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację przez

Prezydenta wymienionego Porozumienia oraz Protokołu dodatkowego zostały przekazane

przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia przez Senat.

Tym samym w stosunku do trzech wyżej wymienionych ustaw - nowelizacji ustawy -

Prawo atomowe oraz ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację Porozumienia oraz Protokołu

dodatkowego proces legislacyjny toczy się równolegle.

Wprowadzono także kilka zmian, których konieczność dokonania jest związana z

kilkuletnim stosowaniem ustawy oraz dostosowaniem do przepisów Konstytucji  (dotyczy to
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konstrukcji upoważnień do wydawania rozporządzeń - uzupełnienie o wytyczne, a także

spraw które powinny być uregulowane obligatoryjnie w ustawie, np. tryb udzielania dotacji).

Do przepisów implementujących wspomnianą dyrektywę należą między innymi:

- przepisy definiujące pojęcia  - źródło niekontrolowane, źródło wysokoaktywne, zamknięte

źródło promieniotwórcze, typ zamkniętego źródła promieniotwórczego (art. 1 pkt 2 lit. d -

g),

- przepis wprowadzający obowiązek podpisania umowy przez jednostkę organizacyjną

starającą się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem

wysokoaktywnym z dostawcą, wytwórcą albo z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów

Promieniotwórczych na odbiór źródła po zakończeniu działalności ze źródłem (art. 1 pkt 3

lit. b),

- przepis wprowadzający obowiązek poinformowania pracowników podczas

przeprowadzanych szkoleń o możliwych skutkach utraty kontroli nad materiałem

jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub odpadem promieniotwórczym, z

którym jest wykonywana działalność,

- przepisy nakładające szereg obowiązków na kierowników jednostek organizacyjnych,

które prowadzą działalność ze źródłem wysokoaktywnym (art. 1 pkt 16),

- przepisy o obowiązkach informacyjnych krajowych punktów kontaktowych (art. 1 pkt

26).

Zmiany wynikające z ratyfikowania Protokołu dodatkowego (...) polegają przede

wszystkim na obowiązkach informacyjnych względem Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki oraz umożliwieniu organom dozoru jądrowego oraz inspektorom Euratomu

przeprowadzania kontroli działalności prowadzonej z materiałami jądrowymi (art. 1 pkt 11 –

13).

Propozycja poprawki:

- w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 33g ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11. Komisje mogą złożyć wniosek o czasowe lub stałe cofnięcie zgody na

udzielanie świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej, medycyny

nuklearnej oraz radiologii - diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej
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przez jednostkę ochrony zdrowia, w przypadku gdy nie spełnia ona

podstawowych wymagań jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów zgodnych

z wymaganiami przepisów wydanych na podstawie art. 33c ust. 9, art. 33d

ust. 5 i art. 33e ust. 6.

12. W przypadku wniosku o czasowe cofnięcie zgody właściwa komisja

przedstawia zakres działań, które jednostka ochrony zdrowia jest obowiązana

podjąć dla ponownego uzyskania zgody.";" ;

Poprawka ma związek z zastąpieniem we wszystkich przepisach ustawy wyrazów "zakład

opieki zdrowotnej" wyrazami "jednostka ochrony zdrowia". Ma ona na celu ujednolicenie

terminologii ustawy.

Opracowała:

Aleksandra Sulkowska


