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КРАТКА ОБОСНОВКА

Йонизиращото лъчение възниква естествено в природата, но може да бъде 
предизвикано и по изкуствен начин. Възможно е работниците, медицинските пациенти 
и лицата от населението да бъдат излагани на равнища на излъчване, които могат да 
предизвикат увреждане на органите.

От друга страна, използването на радиоактивни вещества и генераторите на радиация 
са основен компонент в множество промишлени отрасли в целия ЕС, които от друга 
страна са голям източник на заетост и поради тази причина основните стандарти за 
защита на работниците и широките слоеве на населението са били определяни от 1959 
г. насам.

Приложимите понастоящем мерки са посочени в Директива 96/29/Eвратом на Съвета и 
те отразяват препоръките на Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ), 
били са допълнени с по-конкретно законодателство в редица области, като всички те 
оказват въздействие върху радиологичната защита.

През септември 2011 г. Комисията предложи нов проект на директива за опростяване 
на съществуващите разпоредби за радиологична защита, като обединява всички 
съществуващи директиви в една нова директива относно основните стандарти за 
безопасност (BSSD). Директивата относно основните стандарти за безопасност (BSSD) 
има за цел включването на най-новите препоръки на МКРЗ и хармонизирането на 
режима на ЕС с основните стандарти за безопасност на Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ).

Въпреки че поддържа предложението на Комисията за един по-последователен подход, 
докладчикът продължава за бъде убеден във важността да бъде следван един 
съразмерен основан върху риска подход.

Докладчикът изразява безпокойството, че въпреки че опростяването е важно, някои от 
представените в предложението промени на гарантират допълнителни ползи по 
отношение на повишаване на защитата на работниците, но ще наложат несъразмерна 
тежест върху държавите членки във връзка с прилагането. Важно е да се отбележи, че 
регулаторните режими на държавите членки се различават значително помежду си и 
поради това не е уместно прилагането на уеднаквен подход. Държавите членки се 
нуждаят от съответната гъвкавост, за да могат да прилагат законодателството в 
съответствие собствените установени практики.

Докладчикът счита, че трябва да бъде постигнат баланс между същественото 
използване, свързано със стопанска дейност, професионалните рискове и високото
равнище на обществен интерес.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
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обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
осигурят на външните работници 
същата защита като на облъчваните 
работници, наети от предприятията, 
осъществяващи дейности с употреба на 
източници на радиация. Специфичните 
разпоредби за външните работници в 
Директива 90/641/Евратом следва да 
обхванат също така и полагането на 
труд в наблюдавани зони.

(24) Държавите членки следва да 
осигурят на външните работници 
същата защита като на облъчваните 
работници, наети от предприятията, 
осъществяващи дейности с употреба на 
източници на радиация. Специфичните 
разпоредби за външните работници в 
Директива 90/641/Евратом следва да 
обхванат също така и полагането на 
труд в наблюдавани зони, когато това 
е уместно.

Or. en

Обосновка
Автоматичното включване на зоните с по-ниско равнище на риск ще наложи ненужна 
тежест, без това да бъде свързано с недвусмислени ползи за здравето.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива установява 
основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците, 
населението, пациентите и други лица, 
подложени на медицинско облъчване, 
срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращо лъчение, с цел тяхното 
единно прилагане от държавите членки. 

1. Настоящата директива установява 
основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците, 
населението, пациентите и други лица, 
подложени на медицинско облъчване, 
срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращо лъчение, с цел тяхното 
прилагане от държавите членки.

Or. en



PA\919380BG.doc 5/9 PE500.513v01-00

BG

Обосновка
Регулаторният режим във всяка държава членка се различава от режимите в 
другите държави в значителна степен; следователно не е реалистично да се очаква 
единно прилагане от държавите членки. Възможно е постигането на желаните цели, 
поставени от предложеното законодателство, без да се налага единно прилагане.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 4 – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) „Чирак“ означава лице, което бива 
обучавано или инструктирано в дадено 
предприятие с оглед упражняването на 
специфично умение;

(38) „Чирак“ означава лице на възраст 
над 16 години (включително 
стажанти и студенти), което бива 
обучавано или инструктирано в дадено 
предприятие с оглед упражняването на 
специфично умение, което включва 
дейности, които ако става въпрос за 
служител, биха били считани за 
работа с йонизиращо излъчване.

Or. en

Обосновка
Включването на стажантите и студентите е важно за привеждане на тази част в 
съответствие с останалия текст.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват правни 
изисквания и подходящ режим на 
регулаторен контрол, които отразяват, 
за всички ситуации на облъчване, 
дадена система за радиационна защита, 
основана на следните принципи за 
обосновка, оптимизация и граници на 
дозите:

Държавите членки установяват правни 
изисквания и подходящ режим на 
регулаторен контрол, които отразяват, 
за всички ситуации на облъчване, 
дадена система за радиационна защита, 
основана на актуални и солидни 
научни доказателства, като се 
следват принципите за обосновка, 
оптимизация и граници на дозите:
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Or. en

Обосновка
Важно е всички нови промени да се основата на актуални и солидни научни 
доказателства.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обосновка: решенията за въвеждане 
или промяна на радиационен 
източник, начин на облъчване или 
реални облъчвания се считат за 
обосновани, когато са взети с намерение 
да се гарантира, че индивидуалните или 
обществените ползи от тях компенсират 
вредите, които могат да причинят;

a) обосновка: решенията за въвеждане 
на нови класове или видове практики
се считат за обосновани, когато са взети 
с намерение да се гарантира, че 
индивидуалните или обществените 
ползи от тях компенсират вредите, 
които могат да причинят;

Or. en

Обосновка
Важно е да не се разширява обхватът за изискване на обосновка; следователно
формулировката „видове практики” следва да бъде запазена.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) границата на еквивалентната доза за 
очната леща е 20 mSv за една година 
или, когато е приложимо, същата 
стойност като определената за граница 
на ефективна доза;

a) границата на еквивалентната доза за 
очната леща е 150 mSv за една година 
или, когато е приложимо, същата 
стойност като определената за граница 
на ефективна доза;

Or. en
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Обосновка
 Важно е всички нови промени да се основата на актуални и солидни научни 
доказателства. Важно е да бъде гарантирано прилагането на съразмерен спрямо 
риска подход.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) границата на еквивалентната доза за 
очната леща е 20 mSv за една година.

a) границата на еквивалентната доза за 
очната леща е 50 mSv за една година.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
новите видове практики, свързани с 
излагане на йонизиращо лъчение, 
подлежат на обосновка, преди да бъдат 
одобрени.

1. Държавите членки гарантират, че 
всички нови класове или видове 
практики, свързани с излагане на 
йонизиращо лъчение, подлежат на 
обосновка, преди да бъдат одобрени.

Or. en

Обосновка
Важно е да бъде гарантирано прилагането на гъвкав и съразмерен спрямо риска 
подход.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки посочват списъци 
на одобрени видове практики в своите 

2. Държавите членки посочват списъци 
на одобрени класове или видове 
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законодателни или административни 
актове.

практики в своите законодателни или 
административни актове.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде гарантирано прилагането на гъвкав и съразмерен спрямо риска 
подход.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обосновката на съществуващите 
видове практики се преразглежда при 
всяко получаване на нови и важни 
данни относно тяхната ефективност или 
потенциални последици.

3. Обосновката на съществуващите 
класове или видове практики може да
се преразглежда при всяко получаване 
на нови и важни данни относно тяхната 
ефективност или потенциални 
последици.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде гарантирано прилагането на гъвкав и съразмерен спрямо риска 
подход.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изискват 
лицензиране на следните практики:

Когато е уместно, държавите членки 
изискват лицензиране на следните 
практики:

Or. en
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Обосновка
Задължителното лицензиране във всички тези области ще въведе ненужни разходи и 
тежести без повишаване на равнището на защита на работниците. 
Съществуващите разпоредби гарантират необходимите мерки за радиационна 
защита на работниците.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на разрешаването 
държавите членки изискват 
предоставянето на информация, която е 
пропорционална на естеството на 
практиката и свързаните с нея рискове. 

1. За целите на разрешаването 
държавите членки могат да изискват 
предоставянето на информация, която е 
пропорционална на естеството на 
практиката и свързаните с нея рискове. 

Or. en

Обосновка

Задължителното лицензиране ще въведе ненужни разходи и тежести без повишаване 
на равнището на защита на работниците. Съществуващите разпоредби гарантират 
необходимите мерки за радиационна защита на работниците.


