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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ιονίζουσα ακτινοβολία υπάρχει στη φύση αλλά μπορεί να παραχθεί και με τεχνητό τρόπο. 
Οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και το κοινό εν γένει είναι δυνατόν να εκτεθούν σε εκπομπές σε 
επίπεδα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα όργανα. 

Εξάλλου, η χρήση ραδιενεργών ουσιών ή γεννητριών ακτινοβολίας αποτελούν σημαντική 
συνιστώσα πολλών βιομηχανικών κλάδων σε ολόκληρη την ΕΕ, που με τη σειρά τους 
προσφέρουν απασχόληση και, εξαιτίας αυτού, ήδη από το 1959 έχουν καθοριστεί οι βασικές 
προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού. 

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος έχουν καθοριστεί στην οδηγία 96/29/Euratom του 
Συμβουλίου και αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας 
(ICRP), έχουν συμπληρωθεί μέσω ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων σε αρκετούς τομείς οι 
οποίοι έχουν επίπτωση στην προστασία από τη ραδιενέργεια. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε νέο σχέδιο οδηγίας για την απλοποίηση των 
ισχυουσών διατάξεων περί ακτινοπροστασίας, που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες 
οδηγίες σε μία νέα οδηγία για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας (BSSD). 
Στόχος της οδηγίας BSSD είναι να ενσωματώσει τις πρόσφατες συστάσεις της Διεθνούς 
Επιτροπής Ακτινοπροστασίας και να εναρμονίσει το καθεστώς της ΕΕ με τις βασικές 
προδιαγραφές ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η συντάκτρια, μολονότι υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής για μια 
πιο συνεκτική προσέγγιση, είναι πεπεισμένη για τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ότι θα 
ακολουθηθεί μία αναλογική προσέγγιση με βάση τους κινδύνους. 

Η συντάκτρια εκφράζει ωστόσο την ανησυχία ότι, ενώ η απλοποίηση είναι σημαντική, 
ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές στην πρόταση δεν επιφέρουν πρόσθετα οφέλη που 
αυξάνουν την προστασία των εργαζομένων αλλά, αντιθέτως, οδηγούν σε δυσανάλογο άχθος 
για τα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίησή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κανονιστικά 
καθεστώτα των κρατών μελών διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους και ότι, ως εκ τούτου, δεν 
ενδείκνυται η ενιαία προσέγγιση. Τα κράτη μέλη χρειάζονται κατάλληλη ελαστικότητα για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με τις πρακτικές που αυτά έχουν καθιερώσει.

Η συντάκτρια είναι της γνώμης ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην 
επαγγελματική χρήση που κρίνεται απαραίτητη, στους συνεπαγόμενους επαγγελματικούς 
κινδύνους και στις σημαντικές ανησυχίες της κοινωνίας εν γένει.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί 
εργαζόμενοι λαμβάνουν την ίδια 
προστασία με τους εκτιθέμενους 
εργαζόμενους που απασχολούνται από 
επιχειρήσεις που εκτελούν πρακτικές με 
πηγές ακτινοβολίας. Οι συγκεκριμένες 
διατάξεις για τους εξωτερικούς 
εργαζομένους της οδηγίας 90/641/Ευρατόμ 
θα πρέπει να επεκταθούν για να καλύπτουν 
και τις εργασίες σε επιβλεπόμενες ζώνες.

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί 
εργαζόμενοι λαμβάνουν την ίδια 
προστασία με τους εκτιθέμενους 
εργαζόμενους που απασχολούνται από 
επιχειρήσεις που εκτελούν πρακτικές με 
πηγές ακτινοβολίας. Οι συγκεκριμένες 
διατάξεις για τους εξωτερικούς 
εργαζομένους της οδηγίας 90/641/Ευρατόμ 
θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
επεκταθούν για να καλύπτουν και τις 
εργασίες σε επιβλεπόμενες ζώνες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η αυτόματη συμπερίληψη των περιοχών χαμηλού κινδύνου συνεπάγεται περιττό βάρος χωρίς 
σαφή οφέλη για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
βασικούς κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων, 
του πληθυσμού, των ασθενών και άλλων 
ατόμων που υποβάλλονται σε έκθεση για 
ιατρικούς λόγους απέναντι στους 
κινδύνους που προκύπτουν από τις 
ιονίζουσες ακτινοβολίες με σκοπό την 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τα κράτη 
μέλη. 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους 
βασικούς κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων, 
του πληθυσμού, των ασθενών και άλλων 
ατόμων που υποβάλλονται σε έκθεση για 
ιατρικούς λόγους απέναντι στους 
κινδύνους που προκύπτουν από τις 
ιονίζουσες ακτινοβολίες με σκοπό την 
εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Τα κανονιστικά καθεστώτα διαφέρουν κατά πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· δεν είναι
ως εκ τούτου ρεαλιστικό να αναμένεται ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλα τα κράτη 
μέλη. Ο επιθυμητός στόχος του προτεινόμενου νομοθετήματος είναι δυνατόν να επιτευχθεί και 
χωρίς να απαιτηθεί ενιαία εφαρμογή.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο (38)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Μαθητευόμενος, το άτομο που 
εκπαιδεύεται ή διδάσκεται, μέσα σε μια 
επιχείρηση, με σκοπό να εξασκήσει μια 
καθορισμένη ειδικότητα·

(38) Μαθητευόμενος, άτομο ηλικίας 16 
ετών και άνω (περιλαμβανομένων και 
των ασκουμένων και σπουδαστών) που 
εκπαιδεύεται ή διδάσκεται, μέσα σε μια 
επιχείρηση, με σκοπό να εξασκήσει μια 
καθορισμένη ειδικότητα, η οποία 
συνεπάγεται ενέργειες που, στην 
περίπτωση εργαζομένου, θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ότι κατά την εργασία του 
τον εκθέτουν σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι ασκούμενοι και οι σπουδαστές στους μαθητευόμενους 
για την εναρμόνιση του σημείου αυτού με το υπόλοιπο κείμενο.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομικές 
απαιτήσεις και ένα κατάλληλο καθεστώς 
κανονιστικού ελέγχου το οποίο αντανακλά, 
για κάθε κατάσταση έκθεσης, ένα σύστημα 
ακτινοπροστασίας βάσει των ακόλουθων 
αρχών της αιτιολόγησης, της 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομικές 
απαιτήσεις και ένα κατάλληλο καθεστώς 
κανονιστικού ελέγχου το οποίο αντανακλά, 
για κάθε κατάσταση έκθεσης, ένα σύστημα 
ακτινοπροστασίας βάσει ενημερωμένων 
και αδιάσειστων επιστημονικών 
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βελτιστοποίησης και του περιορισμού των 
δόσεων:

τεκμηρίων και των ακόλουθων αρχών της 
αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και του 
περιορισμού των δόσεων:

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό οι όποιες νέες αλλαγές να βασίζονται σε ενημερωμένα και ακράδαντα 
επιστημονικά τεκμήρια.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αιτιολογία: οι αποφάσεις για την 
εισαγωγή ή μεταβολή μιας πηγής 
ακτινοβολίας, μιας οδού έκθεσης ή των 
πραγματικών εκθέσεων πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες υπό την έννοια ότι οι εν 
λόγω αποφάσεις λαμβάνονται με πρόθεση 
να εξασφαλιστεί ότι το ατομικό ή 
κοινωνικό όφελος που προκύπτει από 
αυτές αντισταθμίζει τη βλάβη που δύναται 
να προκαλέσουν·

(α) αιτιολογία: οι αποφάσεις για την 
εισαγωγή νέων κατηγοριών ή ενός τύπου 
πρακτικής πρέπει να είναι αιτιολογημένες 
υπό την έννοια ότι οι εν λόγω αποφάσεις 
λαμβάνονται με πρόθεση να εξασφαλιστεί 
ότι το ατομικό ή κοινωνικό όφελος που 
προκύπτει από αυτές αντισταθμίζει τη
βλάβη που δύναται να προκαλέσουν·

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να μην διευρυνθεί το πεδίο για την απαιτούμενη αιτιολόγηση· συνεπώς, πρέπει 
να διατηρηθεί ο "τύπος πρακτικής". 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το όριο της ισοδύναμης δόσης για τους 
φακούς των οφθαλμών είναι 20 mSv ανά 
έτος ή, κατά περίπτωση, η ίδια τιμή που 
προσδιορίζεται για το όριο της ενεργού 
δόσης·

(α) το όριο της ισοδύναμης δόσης για τους 
φακούς των οφθαλμών είναι 150 mSv ανά 
έτος ή, κατά περίπτωση, η ίδια τιμή που 
προσδιορίζεται για το όριο της ενεργού 
δόσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό οι όποιες νέες αλλαγές να βασίζονται σε ενημερωμένα και ακράδαντα 
επιστημονικά τεκμήρια. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα υιοθετείται μία 
αναλογική προσέγγιση όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το όριο ισοδύναμης δόσης για τους 
φακούς των οφθαλμών είναι 20 mSv ανά 
έτος·

(α) το όριο ισοδύναμης δόσης για τους 
φακούς των οφθαλμών είναι 50 mSv ανά 
έτος·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νέοι 
τύποι πρακτικών που προκαλούν έκθεση 
σε ιονίζουσα ακτινοβολία αιτιολογούνται 
πριν από την έγκρισή τους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι
νέες κατηγορίες ή τύποι πρακτικών που 
προκαλούν έκθεση σε ιονίζουσα 
ακτινοβολία αιτιολογούνται πριν από την 
έγκρισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα υιοθετείται μία ευέλικτη και αναλογική προσέγγιση 
όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθετικές ή 
διοικητικές πράξεις που περιέχουν 
κατάλογο με τους εγκεκριμένους τύπους 
πρακτικών.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατηγορίες ή 
τύπους νομοθετικών ή διοικητικών
πράξεων που περιέχουν κατάλογο με τους 
εγκεκριμένους τύπους πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα υιοθετείται μία ευέλικτη και αναλογική προσέγγιση 
όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υφιστάμενοι τύποι πρακτικών 
ελέγχονται ως προς την αιτιολόγησή τους 
κάθε φορά που ανακύπτουν νέα και 
σημαντικά στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά τους ή με τις 
ενδεχόμενες συνέπειές τους.

3. Οι υφιστάμενες κατηγορίες ή τύποι 
πρακτικών είναι δυνατόν να ελέγχονται ως 
προς την αιτιολόγησή τους κάθε φορά που 
ανακύπτουν νέα και σημαντικά στοιχεία 
σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους ή 
με τις ενδεχόμενες συνέπειές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα υιοθετείται μία ευέλικτη και αναλογική 
προσέγγιση όσον αφορά τους ενεχόμενους κινδύνους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν τη χορήγηση 
άδειας για τις ακόλουθες πρακτικές:

Τα κράτη μέλη απαιτούν κατά περίπτωση
τη χορήγηση άδειας για τις ακόλουθες 
πρακτικές:

Or. en

Αιτιολόγηση
Η υποχρέωση λήψης άδειας σε όλους αυτούς τους τομείς θα εισαγάγει περιττά έξοδα και 
πρόσθετα εμπόδια χωρίς να προκύψει αύξηση του επιπέδου προστασίας για τους εργαζόμενους. 
Οι υφιστάμενες διευθετήσεις παρέχουν ήδη τα απαραίτητα μέτρα ακτινοπροστασίας για τους 
εργαζόμενους. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για σκοπούς έγκρισης, τα κράτη μέλη 
απαιτούν την παροχή πληροφοριών 
ανάλογων της φύσης της πρακτικής και 
των κινδύνων που εμπεριέχει. 

1. Για σκοπούς έγκρισης, τα κράτη μέλη 
είναι δυνατόν να απαιτήσουν την παροχή 
πληροφοριών ανάλογων της φύσης της 
πρακτικής και των κινδύνων που 
εμπεριέχει. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις θα εισαγάγουν περιττά έξοδα και πρόσθετα εμπόδια χωρίς να 
προκύψει αύξηση του επιπέδου προστασίας για τους εργαζόμενους. Οι υφιστάμενες διευθετήσεις 
παρέχουν ήδη τα απαραίτητα μέτρα ακτινοπροστασίας για τους εργαζόμενους.


