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LYHYET PERUSTELUT

Ionisoivaa säteilyä esiintyy luonnossa, mutta sitä voidaan tuottaa myös keinotekoisesti. 
Työntekijät, potilaat ja kansalaiset saattavat altistua niin suurille säteilypäästöille, että ne 
voivat aiheuttaa elinvaurioita. 

Toisaalta radioaktiivisten aineiden käyttö ja säteilyä tuottavat laitteet ovat kaikkialla EU:ssa 
olennainen tekijä useilla teollisuudenaloilla, jotka puolestaan ovat huomattavia työllistäjiä. 
Tämän vuoksi työntekijöiden ja kansalaisten suojelemisen perusnormeja on laadittu vuodesta 
1959 lähtien. 

Neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom on säädetty tällä hetkellä voimassa olevista 
toimenpiteistä, joissa otetaan huomioon Kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (ICRP) 
suositukset ja joita on täydennetty erityislainsäädännöllä lukuisilla aloilla, joista kaikilla on 
vaikutusta säteilysuojeluun. 

Syyskuussa 2011 komissio teki uuden ehdotuksen direktiiviksi, jolla yksinkertaistetaan 
nykyisiä säteilysuojelujärjestelyjä ja yhdistetään kaikki olemassa olevat direktiivit uudeksi 
perusnormidirektiiviksi. Direktiiviin pyritään sisällyttämään ICRP:n uusimmat suositukset ja 
sillä pyritään yhdenmukaistamaan EU:n järjestelmä turvallisuuteen liittyvien Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) perusnormien kanssa.

Valmistelija kannattaa laajalti komission ehdotuksen entistä yhdenmukaisempaa 
lähestymistapaa ja on vakuuttunut siitä, että on tärkeää varmistaa, että oikeasuhteista riskiin 
perustuvaa lähestymistapaa noudatetaan.  

Valmistelija on huolissaan siitä, että vaikka yksinkertaistaminen on tärkeää, jotkut 
ehdotuksessa esitetyistä muutoksista eivät paranna työntekijöiden suojelua, vaan lisäävät 
suhteettomasti täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden rasitteita. On tärkeää panna 
merkille, että jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmät eroavat huomattavasti toinen toisistaan, 
minkä vuoksi yhdenmukainen lähestymistapa ei ole tarkoituksenmukainen. Jäsenvaltiot 
tarvitsevat asianmukaista joustavuutta voidakseen panna lainsäädännön täytäntöön omien 
vakiintuneiden käytäntöjensä mukaisesti.

Esittelijä katsoo, että olennaisten yrityskäytäntöjen, työperäisten riskien ja tärkeiden 
yhteiskunnallisten näkökohtien välille on löydettävä tasapaino.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 
perusnormit yhdenmukaisesti täytäntöön. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 
perusnormit täytäntöön.

Perustelu

Eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Sen vuoksi ei ole 
realistista odottaa, että lainsäädännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa olisi yhdenmukaista. 
Ehdotetun lainsäädännön toivottujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ilman, että 
tarvitaan yhdenmukaista täytäntöönpanoa.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ilma-alusten ja avaruusalusten käyttöön; i) toimintoihin, jotka altistavat työntekijät 
kosmiselle säteilylle, kuten ilma-alusten ja 
avaruusalusten käyttöön;

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(24) ’työperäisellä altistuksella’ 
työntekijöiden altistusta työssään;

(24) ’työperäisellä altistuksella’ 
työntekijöiden kuten palkansaajien ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien sekä 
harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten
altistusta työssään;
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Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 35 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(35) ’altistuneella työntekijällä’ joko 
omaan lukuunsa työskentelevää tai toisen 
palveluksessa olevaa työntekijää, joka 
altistuu tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan toimintaan liittyvässä työssä ja 
joka voi saada annoksia, jotka ylittävät 
jonkin väestön altistukselle asetetuista 
annosrajoista;

(35) ’altistuneella työntekijällä’ joko 
omaan lukuunsa työskentelevää tai toisen 
palveluksessa olevaa työntekijää, myös 
harjoittelijaa tai vapaaehtoista, joka 
altistuu tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaan toimintaan liittyvässä työssä ja 
joka voi saada annoksia, jotka ylittävät 
jonkin väestön altistukselle asetetuista 
annosrajoista;

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 38 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(38) ’harjoittelijalla’ henkilöä, joka saa 
yrityksessä koulutusta tai opastusta tiettyyn 
taitoon;

(38) ’harjoittelijalla’ vähintään 16-
vuotiasta henkilöä (oppisopimusoppilaat 
ja opiskelijat mukaan luettuina), joka saa 
yrityksessä koulutusta tai opastusta tiettyyn 
taitoon, johon sisältyy toimintaa, jota 
työntekijän tapauksessa pidettäisiin 
työskentelynä ionisoivan säteilyn parissa;

Perustelu

Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden mukaan ottaminen on tärkeää tämän kohdan saattamiseksi 
yhdenmukaiseksi muun tekstin kanssa. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
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kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, optimointia ja 
annosrajoituksia koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia ajantasaisia ja vahvaan 
tieteelliseen näyttöön perustuvia
oikeutusta, optimointia ja annosrajoituksia 
koskevia periaatteita, ja vahvistettava sitä 
koskevat oikeudelliset vaatimukset:

Perustelu

On tärkeää, että kaikki uudet muutokset perustuvat ajantasaiseen ja vahvaan tieteelliseen 
näyttöön.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työperäiselle säteilyaltistukselle on 
asetettava annosrajoitus, joka on 
toimivaltaisten viranomaisten yleisessä 
valvonnassa sovellettava yrityksen 
operatiivinen optimointikeino. Työnantajan 
ja yrityksen on yhteistyössä asetettava 
annosrajoitus ulkopuolisille työntekijöille.

1. Työperäiselle säteilyaltistukselle on 
asetettava työntekijöiden edustajia kuullen
annosrajoitus, joka on yrityksen 
operatiivinen optimointikeino.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
valvottava päätöstä. Työnantajan ja 
yrityksen on yhteistyössä sekä 
työntekijöiden edustajia kuullen asetettava 
annosrajoitus ulkopuolisille työntekijöille.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siitä lähtien, kun raskaana oleva nainen 
on ilmoittanut raskaudesta yritykselle 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisen 
käytännön mukaisesti, sikiötä on suojeltava 
samalla tavalla kuin väestöä. Raskaana 
olevalle naiselle on annettava sellaiset 
työehdot, että sikiölle aiheutuva 
ekvivalenttiannos on niin pieni kuin on 
kohtuudella mahdollista eikä 
todennäköisesti ylitä 1 mSv:iä ainakaan 
raskauden jäljellä olevana aikana.

1. Siitä lähtien, kun raskaana oleva nainen 
on ilmoittanut raskaudesta yritykselle 
kansallisen lainsäädännön tai kansallisen 
käytännön mukaisesti, sikiötä on suojeltava 
vastaavalla tavalla kuin väestöä. Raskaana 
olevalle naiselle on annettava sellaiset 
työehdot, että sikiölle aiheutuva 
ekvivalenttiannos on niin pieni kuin on 
kohtuudella mahdollista eikä 
todennäköisesti ylitä 1 mSv:iä ainakaan 
raskauden jäljellä olevana aikana. 
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 20 mSv vuodessa;

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 15 mSv vuodessa;

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ihon ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 150 mSv vuodessa 1 cm²:n alueen 
keskimääräisenä annoksena altistuneesta 
alueesta riippumatta;

(b) ihon ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 50 mSv vuodessa 1 cm²:n alueen 
keskimääräisenä annoksena altistuneesta 
alueesta riippumatta;

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käsien, käsivarsien, jalkaterien ja 
nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 150 mSv vuodessa.

(c) käsien, käsivarsien, jalkaterien ja 
nilkkojen ekvivalenttiannos ei saa ylittää 
arvoa 50 mSv vuodessa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
yrittäjä tai työnantaja tiedottaa työssään 
altistuville työntekijöille sekä 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
yrittäjä tai työnantaja tiedottaa 
poikkeuksetta työssään altistuville 
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työtehtävissään altistuville harjoittelijoille 
ja opiskelijoille

työntekijöille sekä työtehtävissään 
altistuville harjoittelijoille ja opiskelijoille

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) turvallisista 
työskentelymenetelmistä, joilla 
minimoidaan riskit;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ehdoista, joiden mukaisesti 
työntekijöillä on oikeus terveydentilan 
seurantaan;

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa on annettava myös tiedot 
toistuvaan lentämiseen liittyvistä riskeistä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annetaan ohjeita ja koulutusta lähteiden 
ja niiden suojusten visuaalista 

(b) annetaan ohjeita ja koulutusta lähteiden 
ja niiden suojusten visuaalista 
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tunnistamista varten; tunnistamista sekä niistä ilmoittamista
varten;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tapauksissa, joissa vähäinen altistusriski 
ei edellytä yksittäisten tapausten tutkimista 
ja toiminto on kansallisen lainsäädännön 
säännösten mukainen, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat rajoittaa valvontansa 
toiminnon rekisteröintiin ja sopivan taajaan 
tehtyihin tarkastuksiin.

1. Tapauksissa, joissa toiminnolle voidaan 
vahvistaa mitattavissa oleva annosraja,
vähäinen altistusriski ei edellytä 
yksittäisten tapausten tutkimista ja toiminto 
on kansallisen lainsäädännön säännösten 
mukainen, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat rajoittaa valvontansa toiminnon 
rekisteröintiin ja sopivan taajaan tehtyihin 
tarkastuksiin. Toimilupamenettelyä olisi 
edellytettävä, jos lupaa sovelletaan 
yrityksen yleiseen toimintaan.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimilupa vaaditaan seuraaville 
toiminnoille:

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimilupa vaaditaan seuraavia toimintoja 
harjoittavilta yrityksiltä tai että 
tarvittaessa vaaditaan 1 kohdan 
mukaisesti rekisteröinti seuraaville 
toiminnoille:

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tämän direktiivin mukaisesti 
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toteutetut toimenpiteet;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) miehistön säteilyaltistuksen
arvioimiseksi;

(a) miehistön tai työntekijöiden
säteilyaltistuksen arvioimiseksi;

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säteilyluokka A: säteilylle altistuvat 
työntekijät, joiden saama efektiivinen 
annos voi olla suurempi kuin 6 mSv 
vuodessa tai ekvivalenttiannos suurempi 
kuin 15 mSv vuodessa silmän mykiölle tai 
suurempi kuin 150 mSv iholle ja raajoille;

(a) säteilyluokka A: säteilylle altistuvat 
työntekijät, joiden saama efektiivinen 
annos voi olla suurempi kuin 6 mSv 
vuodessa tai ekvivalenttiannos suurempi 
kuin 15 mSv vuodessa silmän mykiölle tai 
suurempi kuin 50 mSv iholle ja raajoille;

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säteilyluokkaan B kuuluvien 
työntekijöiden tarkkailun on ainakin oltava 
riittävää sen osoittamiseksi, että kyseiset 
työntekijät on luokiteltu oikein 
säteilyluokkaan B. Jäsenvaltiot voivat
edellyttää säteilyluokkaan B kuuluville 
työntekijöille henkilökohtaista 
annostarkkailua ja tarvittaessa 
annosmittauspalvelun määrittämiä 
henkilökohtaisia mittauksia.

2. Säteilyluokkaan B kuuluvien 
työntekijöiden tarkkailun on ainakin oltava 
riittävää sen osoittamiseksi, että kyseiset 
työntekijät on luokiteltu oikein 
säteilyluokkaan B. Jäsenvaltioiden olisi 
edellytettävä säteilyluokkaan B kuuluville 
työntekijöille henkilökohtaista 
annostarkkailua ja tarvittaessa 
annosmittauspalvelun määrittämiä 
henkilökohtaisia mittauksia.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
säilytettävä niin kauan kuin altistuvat 
työntekijät ovat työssä, johon liittyy 
altistusta ionisoivalle säteilylle, ja sen 
jälkeen siihen asti, kunnes henkilö on tai 
olisi täyttänyt 75 vuotta, mutta joka 
tapauksessa vähintään 30 vuotta altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
annostiedot on toimitettava 
tietojärjestelmään, jonka jäsenvaltio on 
perustanut liitteen VIII mukaisesti 
henkilökohtaista säteilyseurantaa varten.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
säilytettävä niin kauan kuin altistuvat 
työntekijät ovat työssä, johon liittyy 
altistusta ionisoivalle säteilylle, ja sen 
jälkeen siihen asti, kunnes henkilö on tai 
olisi täyttänyt 75 vuotta, mutta joka 
tapauksessa vähintään 30 vuotta altistusta 
aiheuttavan työn päättymisestä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
työntekijät saavat pyynnöstä käyttöönsä 
henkilökohtaisen annosseurantansa 
tulokset, myös mittaustulokset, joita on 
voitu käyttää tulosten laskemiseksi, tai 
työpaikalla suoritettuihin mittauksiin 
perustuvat annosmääritykset.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
työntekijät saavat pyynnöstä ajoissa 
käyttöönsä henkilökohtaisen 
annosseurantansa tulokset, myös 
mittaustulokset, joita on voitu käyttää 
tulosten laskemiseksi, tai työpaikalla 
suoritettuihin mittauksiin perustuvat 
annosmääritykset.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Työntekijöiden tutkiminen 
suoritetaan työaikana ja aiheuttamatta 
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heille kustannuksia.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa 
kuulemista ja osallistumista säännellään 
toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 
1989 annetun neuvoston direktiivin 
89/391/ETY1 11 artiklan mukaisesti.
1EYVL L 193, 29.6.1989, s. 1.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että henkilökohtaisen säteilyseurannan 
järjestelmällä varmistetaan ulkopuolisille 
työntekijöille samantasoinen suoja kuin 
yrityksen omille pysyville työntekijöille.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että henkilökohtaisen säteilyseurannan 
järjestelmällä varmistetaan ulkopuolisille 
työntekijöille samantasoinen suoja ja 
terveydenhoito kuin yrityksen omille 
pysyville työntekijöille.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilöstöä on koulutettava 
säännöllisesti ja voimassa olevien 
sääntöjen noudattamista on valvottava.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toiminnosta vastaava yritys antaa 
toimivaltaisille viranomaisille välittömästi 
tiedoksi laitoksessaan ilmenevän tai sen 
harjoittamiin toimiin liittyvän 
säteilyvaaratilanteen ja ryhtyy kaikkiin 
tarkoituksenmukaisiin toimiin sen 
seurausten lievittämiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luvanvaraisesta toiminnosta vastaava 
yritys antaa toimivaltaisille viranomaisille 
välittömästi tiedoksi laitoksessaan 
ilmenevän tai sen harjoittamiin toimiin 
liittyvän säteilyvaaratilanteen ja ryhtyy 
kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimiin sen 
seurausten lievittämiseksi.

Perustelu

Tässä annetuilla säännöksillä viitataan toimintoihin, joiden riskitaso on korkea ja jotka 
edellyttävät sen vuoksi toimilupaa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) altistuville työntekijöille annettavia 
tietoja ja koulutusta koskevien 
dokumentoitujen menettelyjen laatiminen.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) altistuville työntekijöille annettavia 
tietoja ja koulutusta koskevien 
dokumentoitujen menettelyjen laatiminen.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion perustama henkilökohtaisen 
säteilyseurannan tietojärjestelmä voidaan 
toteuttaa joko keskitettynä kansallisena 
verkostona tai kansallisena 
annosrekisterinä. Näitä verkostoja tai 
rekisterejä voidaan täydentää laatimalla 
jokaiselle ulkopuoliselle työntekijälle 
henkilökohtainen säteilyseuranta-asiakirja.

Jäsenvaltion perustama henkilökohtaisen 
säteilyseurannan tietojärjestelmä voidaan 
toteuttaa joko keskitettynä kansallisena 
verkostona tai kansallisena 
annosrekisterinä. Näitä verkostoja tai 
rekisterejä olisi täydennettävä laatimalla 
jokaiselle ulkopuoliselle työntekijälle 
henkilökohtainen säteilyseuranta-asiakirja.
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