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The European Union Basic Safety Standard (BSS) Directive (96/29/EURATOM) is re-

vised in line with scientific developments approximately every ten to fifteen years. The most 

recent revision, which took place in 1996, includes special provisions concerning exposure to 

natural sources of ionising radiation. Title VII of the revised Directive sets down a framework 

for controlling work activities where the presence of natural radiation sources leads to  

a significant increase in exposure to workers or members of the public, which cannot be 
disregarded from the radiation protection point of view. 

The implementation of Title VII resulted in significant legal changes in Ireland. It has 

been incorporated into Irish law by a Ministerial Order (Statutory Instrument No. 125 of 2000) 

which came into force in May 2000. 

This presentation will review the measures taken and progress achieved so far by the 

national regulatory agency, the Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) since the 

coming into force of the new regulations in Ireland. 

Based on their economical significance, a group of three major industries currently active 

in Ireland have been investigated from a list of work activities which, on the basis of the 

literature, were considered liable to involve work practices resulting in exposure to NORMs. 

They include: the gas extraction and production industry, the peat-and coal-firing power 
generation industry. 

For each of them, the RPII made an initial assessment of the scale of the problem by re-

viewing existing (non exhaustive) literature. Meetings with the industry respective 

management responsible for the personnel and/or the Health and Safety and/or the environment 

were organised to increase their level of awareness with regard to the current legislation and 

discuss of the potential consequences. This allowed us to compile information characteristic  

of each case and focus our interest on particular issues. 

Field investigations were carried out and monitoring programmes put in place. Results 

obtained so far will be presented and preliminary conclusions will be drawn. Additionally, the 

bauxite/alumina refining industry (the largest European plant of this type is located in the West 

of Ireland), the cement industry and users of titanium oxide (pigment industry) and zircon 

sands are all scheduled to be investigated from 2004 onward. A brief overview of the 
radiological issues for each industry will also be presented. 

« « « 

Unijne standardy bezpieczeństwa (Basic Safety Standard – BSS) zawarte w Dyrektywie 

96/29/Euratom co 10–15 lat podlegają rewizji ze względu na postęp naukowy. Ostatnia taka 
rewizja, która miała miejsce w 1996 roku, wprowadziła specjalne zalecenia dotyczące 
zagrożenia powodowanego przez naturalne źródła promieniowania jonizującego. Rozdział VII 
tej Dyrektywy ustala ramy kontroli aktywności zawodowych, w których obecność naturalnych 
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źródeł promieniowania prowadzi do znaczącego wzrostu ekspozycji pracowników lub osób 

postronnych, którego nie można pomijać ze względu na wymogi ochrony radiologicznej. 

Wdrożenie postanowień Rozdziału VII spowodowało istotne zmiany prawne w Irlandii. 

Wprowadzono je do prawa irlandzkiego jako Zarządzenie Ministerialne (Statutory Instrument 

Nr 125 z 2000 roku) z mocą obowiązywania od maja 2000 roku. 

W niniejszym artykule zostanie dokonany przegląd podjętych działań i wyniki przedsię-

wzięć podejmowanych przez agendy rządowe jak i Irlandzki Instytut Ochrony Radiologicznej 

(RPII – Radiological Protection Institute of Ireland) po wejściu w życie nowych regulacji 

prawnych. 
Biorąc za podstawę znaczenie gospodarcze, została – na podstawie doniesień literaturo-

wych – wytypowana grupa największych działających obecnie w Irlandii gałęzi przemysłów,  

w których może wystąpić problem zagrożenia powodowanego przez NORM. Obejmuje ona: 

wydobycie i przetwórstwo gazu oraz energetykę opartą na spalaniu węgla i torfu. 

Dla każdego z nich RPII opracował wstępną ocenę skali problemu na podstawie przeglądu 

literatury (częściowego). Przeprowadzono spotkania z przedstawicielami zarządów tych 

przemysłów, odpowiedzialnymi za sprawy zatrudnienia, a także stan bezpieczeństwa lub 

ochronę środowiska, w celu zwiększenia poziomu ich świadomości odnośnie do obowiązują-

cych przepisów prawnych oraz przedyskutowania potencjalnych konsekwencji. Zebrano w ten 

sposób informacje charakteryzujące każdą działalność i zogniskowano zainteresowania na 

konkretnych zagadnieniach. 

Przeprowadzono również badania terenowe i wdrożono programy monitoringu. Zostaną 
przedstawione dotychczas uzyskane wyniki wraz z płynącymi z nich wnioskami. Przewiduje 

się, że począwszy od 2004 roku, badaniami zostaną objęte zakład przetwórstwa boksytu  

i produkcji aluminium (największy tego typu zakład w Europie zlokalizowany jest na 

zachodzie Irlandii), przemysł cementowy i zakłady stosujące tlenek tytanu (producenci bieli 

tytanowej) oraz piaski cyrkonowe. Zostanie przedstawiony również krótki przegląd problemów 

ochrony radiologicznej dla każdego z tych przemysłów. 

2.  

Investigation of the peat-fired power generation in Ireland 

Badania NORM w energetyce opartej na spalaniu torfu w Irlandii 
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As the national agency with regulatory responsibility for ionising radiation in charge of 

the implementation of the most recent version of the BSS Directive 96/29/EURATOM, the 

Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) initiated a programme in 2000 to identify 

types of industry currently active in Ireland, which on the basis of the literature were 

considered liable to (1) involve operations with and storage of materials not usually regarded as 

radioactive but which contain naturally occurring radionuclides causing a significant increase 
in the exposure of workers and, where appropriate, members of the public and/or (2) lead to the 


