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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ionizující záření může být přirozeným jevem, ale může být vyvoláno i uměle. Zaměstnanci, 
pacienti a veřejnost mohou být vystaveni úrovním záření, které mohou poškozovat orgány. 

Na druhé straně je používání radioaktivních látek a generátorů záření základní součástí mnoha 
průmyslových odvětví v celé EU, která rovněž vytvářejí mnoho pracovních míst. Proto byly 
již v roce 1959 stanoveny základní normy pro ochranu zaměstnanců a veřejnosti. 

Opatření, která platí dnes, stanoví směrnice Rady 96/29/Euratom, která odráží doporučení 
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP), doplněná v řadě oblastí 
konkrétnějšími právními předpisy, jež mají dopad na radiologickou ochranu. 

V září 2011 předložila Komise nový návrh směrnice, jehož cílem je zjednodušit stávající 
úpravu radiologické ochrany a sloučit všechny stávající směrnice do nové směrnice 
o základních bezpečnostních standardech. Tato nová směrnice má zahrnovat nejnovější 
doporučení ICRP a uvést systém EU do souladu se základními bezpečnostními standardy 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Ačkoli navrhovatelka celkově podporuje návrh Komise, jehož cílem je komplexnější přístup, 
je přesvědčena, že je důležité zajistit, aby se uplatňoval vyvážený přístup vycházející z rizik.

Navrhovatelka se obává, že ačkoli je zjednodušení důležité, některé navrhované změny 
neznamenají další přínos, pokud jde o ochranu zaměstnanců, ale nepřiměřeně členské státy při 
jejich provádění zatěžují. Je důležité uvést, že regulační systémy členských států se navzájem 
výrazně liší, a proto není vhodné uplatňovat jednotný přístup. Členské státy musí mít 
přiměřenou flexibilitu, aby mohly právní předpisy provádět v souladu s vlastními postupy.

Navrhovatelka se domnívá, že je třeba najít rovnováhu mezi postupy používáními v praxi, 
riziky, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, a vysokou úrovní společenského zájmu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly zajistit, aby 
externí pracovníci měli stejnou ochranu 
jako radiační pracovníci zaměstnaní 

(24) Členské státy by měly zajistit, aby 
externí pracovníci měli stejnou ochranu 
jako radiační pracovníci zaměstnaní 
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u provozovatelů, kteří vykonávají činnosti 
se zdroji záření. Konkrétní opatření pro 
externí pracovníky ve směrnici 
90/641/Euratom by se měla rozšířit tak, 
aby zahrnovala také práci ve sledovaných 
pásmech.

u provozovatelů, kteří vykonávají činnosti 
se zdroji záření. Konkrétní opatření pro 
externí pracovníky ve směrnici 
90/641/Euratom by se měla případně 
rozšířit tak, aby zahrnovala také práci ve 
sledovaných pásmech.

Or. en

Odůvodnění

Automatické začlenění oblastí s nižším rizikem ukládá zbytečnou zátěž, aniž by přinášelo 
zřejmý prospěch v oblasti zdraví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví základní 
bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví 
pracovníků, obyvatelstva, pacientů a jiných 
osob vystavených lékařskému ozáření před 
riziky vyplývajícími z ionizujícího záření 
za účelem jejich jednotného provádění 
členskými státy. 

1. Tato směrnice stanoví základní 
bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví 
pracovníků, obyvatelstva, pacientů a jiných 
osob vystavených lékařskému ozáření před 
riziky vyplývajícími z ionizujícího záření 
za účelem jejich provádění členskými 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Regulační rámec se v jednotlivých členských státech značně liší: není proto realistické 
očekávat, že členské státy budou standardy provádět jednotně. Zamýšleného cíle navrženého 
legislativního předpisu je možné dosáhnout, aniž by bylo nutné požadovat jednotné 
provádění.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38) učněm osoba, které provozovatel 
poskytuje výcvik nebo odbornou přípravu 
se záměrem vykonávat určité povolání;

38) učněm osoba starší 16 let (včetně 
stážistů a studentů), které provozovatel 
poskytuje výcvik nebo odbornou přípravu 
se záměrem vykonávat určité povolání, což 
zahrnuje operace, které by v případě, že by 
je vykonávali zaměstnanci, mohly 
znamenat, že tito zaměstnanci se považují 
za osoby pracující s ionizujícím zářením;

Or. en

Odůvodnění

Začlenění stážistů a studentů je důležité, aby bylo možné znění uvést do souladu se zbývajícím 
textem. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví právní požadavky 
a příslušný režim regulační kontroly, který 
u všech expozičních situací odráží systém 
radiační ochrany založený na těchto
zásadách odůvodnění, optimalizace 
a limitování dávek:

Členské státy stanoví právní požadavky 
a příslušný režim regulační kontroly, který 
u všech expozičních situací odráží systém 
radiační ochrany založený na aktuálních 
a solidních vědeckých důkazech 
a následujících zásadách odůvodnění, 
optimalizace a limitování dávek:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby všechny nové změny vycházely z aktuálních a solidních vědeckých důkazů. 
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odůvodnění: rozhodnutí, která zavádějí 
nebo mění zdroj záření, cestu ozáření 
nebo skutečná ozáření, se zdůvodní tak, že 
se přijímají s úmyslem zabezpečit, aby 
přínos pro jednotlivce nebo pro společnost, 
který z nich vyplývá, vyvážil újmu, kterou 
mohou způsobit;

a) odůvodnění: rozhodnutí, která zavádějí 
nové třídy nebo druhy činností se 
zdůvodní tak, že se přijímají s úmyslem 
zabezpečit, aby přínos pro jednotlivce nebo 
pro společnost, který z nich vyplývá, 
vyvážil újmu, kterou mohou způsobit;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nerozšiřovat rozsah rozhodnutí vyžadujících zdůvodnění; „druh činnosti“ by se 
proto měl zachovat. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) limit ekvivalentní dávky pro oční čočku 
činí 20 mSv ročně nebo se případně 
použije stejná hodnota, která je stanovena 
pro limit efektivní dávky;

a) limit ekvivalentní dávky pro oční čočku 
činí 150 mSv ročně nebo se případně 
použije stejná hodnota, která je stanovena 
pro limit efektivní dávky;

Or. en

Odůvodnění

 Je důležité, aby všechny nové změny vycházely z aktuálních a solidních vědeckých důkazů. Je 
důležité zajistit, aby byl přístup přiměřený s ohledem na související riziko. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) limit ekvivalentní dávky pro oční čočku 
činí 20 mSv ročně;

a) limit ekvivalentní dávky pro oční čočku 
činí 50 mSv ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby nové druhy 
činností, které mají za následek vystavení 
ionizujícímu záření, byly před schválením 
odůvodněny.

1. Členské státy zajistí, aby všechny nové 
třídy nebo druhy činností, které mají za 
následek vystavení ionizujícímu záření, 
byly před schválením odůvodněny.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, že přístup bude flexibilní a přiměřený s ohledem na související riziko.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uvedou seznam 
schválených druhů činností v právních 
a správních předpisech.

2. Členské státy uvedou seznam 
schválených tříd nebo druhů činností 
v právních a správních předpisech.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zajistit, že přístup bude flexibilní a přiměřený s ohledem na související riziko.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Získají-li se nové a důležité poznatky 
o účincích nebo možných důsledcích 
existujících druhů činností, přezkoumá se 
odůvodnění těchto činností.

3. Získají-li se nové a důležité poznatky 
o účincích nebo možných důsledcích 
existujících tříd nebo druhů činností, 
mohou se přezkoumat odůvodnění těchto 
činností.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, že přístup bude flexibilní a přiměřený s ohledem na související riziko.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují licenci na tyto 
činnosti:

Členské státy případně vyžadují licenci na 
tyto činnosti:

Or. en

Odůvodnění

Povinné licence ve všech těchto oblastech by znamenaly nepřiměřené náklady a zátěž, aniž by 
se zvýšila úroveň ochrany zaměstnanců. Stávající úprava poskytuje nezbytná opatření pro 
radiologickou ochranu zaměstnanců. 



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

CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely povolení členské státy 
požadují předložení informací, které 
odpovídají charakteru činnosti 
a souvisejícím rizikům. 

1. Pro účely povolení mohou členské státy 
požadovat předložení informací, které 
odpovídají charakteru činnosti 
a souvisejícím rizikům. 

Or. en

Odůvodnění

Povinné požadavky ve všech těchto oblastech by znamenaly nepřiměřené náklady a zátěž, aniž 
by se zvýšila úroveň ochrany zaměstnanců. Stávající úprava poskytuje nezbytná opatření pro 
radiologickou ochranu zaměstnanců.


