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KORT BEGRUNDELSE

Ioniserende stråling forekommer i naturen, men kan også frembringes kunstigt. 
Arbejdstagere, medicinske patienter og enkeltpersoner i offentligheden kan udsættes for 
stråling i mængder, der kan forvolde organskader. 

Samtidig er brugen af radioaktive stoffer og strålingsgeneratorer en uundværlig komponent i 
mange industrier i hele EU, som for deres del er vigtige for beskæftigelsen, og der har derfor 
lige siden 1959 eksisteret grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagerne 
og befolkningen som helhed. 

De gældende foranstaltninger er fastlagt i Rådets direktiv 96/29/Euratom, som afspejler 
anbefalingerne fra Den Internationale Kommission for Strålingsbeskyttelse (ICRP), og som er 
blevet suppleret med mere specifik lovgivning på en række områder, som har indvirkning på 
strålingsbeskyttelsen.

Kommissionen fremlagde i september 2011 et nyt forslag til direktiv med det formål at 
forenkle de eksisterende ordninger for strålingsbeskyttelse ved at samme alle de nuværende 
direktiver i ét enkelt direktiv med grundlæggende sikkerhedsnormer. Direktivet indeholder de 
seneste anbefalinger fra ICRP og søger at harmonisere EU's ordning med de grundlæggende 
sikkerhedsnormer, der er udarbejdet af Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

Selv om ordføreren i det store og hele støtter Kommissionens forslag om en mere 
sammenhængende tilgang, er hun stadig overbevist om nødvendigheden af at sikre, at 
tilgangen er baseret på princippet om forholdsmæssig risiko. 

Ordføreren er enig i, at forenkling er vigtigt, men finder det betænkeligt, at nogle af de 
foreslåede ændringer ikke vil bidrage til at øge beskyttelsen af arbejdstagerne, men pålægge 
medlemsstaterne uforholdsmæssigt store byrder i forbindelse med gennemførelsen. Det er 
vigtigt at huske på, at medlemsstaterne har meget forskellig lovgivning på området, og at en 
ensartet tilgang derfor ikke er hensigtsmæssig. Medlemsstaterne har brug for den nødvendige 
fleksibilitet, der kan sætte dem i stand til at gennemføre lovgivningen i overensstemmelse 
med deres egen gældende praksis.

Det er efter ordføreren opfattelse nødvendigt at finde en passende balance mellem hensynet til 
de essentielle elementer i industriens praksis, nødvendigheden af at mindske erhvervsrisici og 
imødekommelsen af befolkningens bekymringer. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne skal sikre, at 
eksterne arbejdstagere får samme 
beskyttelse som stråleudsatte arbejdstagere, 
der er ansat af virksomheder, som udfører 
aktiviteter med strålekilder. De særlige 
ordninger for eksterne arbejdstagere i 
direktiv 90/641/Euratom skal udvides, så 
de også dækker arbejde i overvågede 
områder.

(24) Medlemsstaterne bør sikre, at eksterne 
arbejdstagere får samme beskyttelse som 
stråleudsatte arbejdstagere, der er ansat af 
virksomheder, som udfører aktiviteter med 
strålekilder. De særlige ordninger for 
eksterne arbejdstagere i direktiv 
90/641/Euratom bør om nødvendigt 
udvides, så de også dækker arbejde i 
overvågede områder.

Or. en

Begrundelse
Automatisk medtagelse af områder med lavere risiko vil medføre unødvendige byrder, uden at 
der er nogen klar sundhedsmæssig gevinst.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter de 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af arbejdstagernes, 
befolkningens og patienters sundhed samt 
sundheden for andre personer, der er udsat 
for medicinsk bestråling, mod de farer, 
som er forbundet med ioniserende stråling, 
idet hensigten er, at medlemsstaterne 
gennemfører disse ensartet. 

1. Dette direktiv fastsætter de 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af arbejdstagernes, 
befolkningens og patienters sundhed samt 
sundheden for andre personer, der er udsat 
for medicinsk bestråling, mod de farer, 
som er forbundet med ioniserende stråling, 
med henblik på medlemsstaternes 
gennemførelse heraf.

Or. en

Begrundelse
De enkelte medlemsstater har meget forskellig lovgivning på området. Det er derfor ikke 
realistisk at forvente, at medlemsstaterne skal gennemføre normerne på ensartet vis. Ensartet 
gennemførelse er ikke en forudsætning for at opfylde den foreslåede lovgivnings 
målsætninger.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38) "lærling": person, som modtager 
uddannelse i en virksomhed med henblik 
på at udøve et bestemt fag

38) "lærling": person på mindst 16 år 
(inklusive elever og studerende), som 
modtager uddannelse i en virksomhed med 
henblik på at udøve et bestemt fag, og i 
den forbindelse udfører aktiviteter, som, 
hvis der var tale om en arbejdstager, ville 
blive betragtet som arbejde med 
ioniserende stråling

Or. en

Begrundelse
Medtagelse af elever og studerende er vigtigt for at bringe punktet i overensstemmelse med 
resten af teksten. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal etablere 
lovforskrifter og en hensigtsmæssig 
myndighedskontrolordning, der for alle 
bestrålingssituationer afspejler et 
strålebeskyttelsessystem, som er baseret på 
følgende principper om retfærdiggørelse, 
optimering og dosisbegrænsning.

Medlemsstaterne skal etablere 
lovforskrifter og en hensigtsmæssig 
myndighedskontrolordning, der for alle 
bestrålingssituationer afspejler et 
strålebeskyttelsessystem, som er baseret på 
solid, opdateret videnskabelig 
dokumentation samt følgende principper 
om retfærdiggørelse, optimering og 
dosisbegrænsning:

Or. en
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Begrundelse
Det er vigtigt, at enhver ny ændring bygger på solid, opdateret videnskabelig dokumentation. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Retfærdiggørelse: beslutninger om at 
indføre eller ændre en strålekilde, en 
eksponeringsvej eller faktisk eksponering
skal være berettiget i den forstand, at 
sådanne beslutninger skal træffes med 
henblik på at sikre, at deres nyttevirkning 
for enkeltpersoner eller samfundet opvejer 
de skader, de kan forårsage.

a) Retfærdiggørelse: beslutninger om at 
indføre nye klasser eller typer af praksis
skal være berettiget i den forstand, at 
sådanne beslutninger skal træffes med 
henblik på at sikre, at deres nyttevirkning 
for enkeltpersoner eller samfundet opvejer 
de skader, de kan forårsage.

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt, at anvendelsesområdet for retfærdiggørelseskravet ikke udvides, og "typer af 
praksis" bør derfor bevares. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) grænsen for den ækvivalente dosis for 
øjenlinsen er 20 mSv pr. år, eller evt. den 
samme værdi, som er fastsat for grænsen 
for den effektive dosis,

a) grænsen for den ækvivalente dosis for 
øjenlinsen er 150 mSv pr. år, eller evt. den 
samme værdi, som er fastsat for grænsen 
for den effektive dosis,

Or. en

Begrundelse
 Det er vigtigt, at enhver ny ændring bygger på solid, opdateret videnskabelig dokumentation. 
Det er vigtigt, at princippet om forholdsmæssig risiko lægges til grund. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) grænsen for den ækvivalente dosis for 
øjenlinsen er 20 mSv pr. år,

a) grænsen for den ækvivalente dosis for 
øjenlinsen er 50 mSv pr. år,

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at nye former 
for aktiviteter, som betyder eksponering for 
ioniserende stråling, retfærdiggøres, inden 
de godkendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle nye 
klasser eller typer af praksis, som betyder 
eksponering for ioniserende stråling, 
retfærdiggøres, inden de godkendes.

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt, at principperne om fleksibilitet og forholdsmæssig risiko lægges til grund.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne inkluderer en 
fortegnelse over godkendte aktivitetstyper i 
lovgivning eller retsakter.

2. Medlemsstaterne inkluderer en 
fortegnelse over godkendte klasser eller 
typer af praksis i lovgivning eller retsakter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at principperne om fleksibilitet og forholdsmæssig risiko lægges til grund.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eksisterende typer af aktiviteter 
revideres med hensyn til deres 
retfærdiggørelse, når der foreligger vigtige 
nye oplysninger om deres effektivitet eller 
mulige konsekvenser.

3. Eksisterende klasser eller typer af 
praksis kan revideres med hensyn til deres 
retfærdiggørelse, når der foreligger vigtige 
nye oplysninger om deres effektivitet eller 
mulige konsekvenser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at principperne om fleksibilitet og forholdsmæssig risiko lægges til grund.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at der skal gives 
tilladelse i forbindelse med følgende 
aktiviteter:

Medlemsstaterne kræver i relevant 
omfang, at der skal gives tilladelse i 
forbindelse med følgende praksisser:

Or. en

Begrundelse
Et krav om opnåelse af tilladelse på alle disse områder vil medføre unødige omkostninger og 
byrder uden at give nogen ekstra beskyttelse af arbejdstagerne. De eksisterende ordninger 
sikrer den fornødne strålingsbeskyttelse af arbejdstagere. 
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Til godkendelsesformål kræver
medlemsstaterne at få oplysninger, der 
stemmer overens med typen af praksis og 
de risici, den indebærer. 

1. Til godkendelsesformål kan
medlemsstaterne kræve at få oplysninger, 
der stemmer overens med typen af praksis
og de risici, den indebærer. 

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske krav vil medføre unødige omkostninger og byrder uden at give nogen ekstra 
beskyttelse af arbejdstagerne. De eksisterende ordninger sikrer den fornødne 
strålingsbeskyttelse af arbejdstagere.


