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LÜHISELGITUS

Ioniseerivat kiirgust esineb looduslikult, kuid selle allikas võib olla ka tehislik. Töötajatel, 
patsientidel ja elanikkonnal on tõenäosus kokku puutuda selliste kiirgusdoosidega, mis võivad 
kahjustada elundeid. 

Teisalt on radioaktiivsete ainete ja kiirgusgeneraatorite kasutamine tavapärane paljude ELi 
tööstusharude puhul, kes omakorda pakuvad arvukalt töökohti, ning seepärast kehtestati juba 
1959. aastal põhistandardid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks. 

Praegu kehtivaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu direktiiviga 96/29/Euratom ja mis 
kajastavad rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni soovitusi, on täiendatud täpsustavate 
õigusaktidega mitmes valdkonnas, mis kõik on seotud kiirguskaitsega. 

2011. aasta septembris esitas komisjon uue direktiivi eelnõu kehtiva kiirguskaitsekorra 
lihtsustamiseks, koondades kõik olemasolevad direktiivid uue põhilisi ohutusnorme käsitleva 
direktiivi alla (Basic Safety Standards Directive – BSSD). Põhilisi ohutusnorme käsitleva 
direktiivi ülesanne on võtta arvesse rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni soovitused ning 
ühtlustada ELi kord Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peamiste ohutusnormidega.

Toetades üldjoontes ühtsemat lähenemisviisi käsitlevat komisjoni ettepanekut, on arvamuse 
koostaja siiski veendunud, et proportsionaalse riskipõhise lähenemisviisi tagamine on oluline.

Arvamuse koostaja näeb probleemi selles, et kuigi lihtsustamine on tähtis, ei suurenda mõned 
ettepanekus kavandatud muudatused töötajate kaitstust, vaid pigem panevad rakendamisega 
seoses liikmesriikidele ebaproportsionaalselt suure koorma. Oluline on märkida, et 
reguleerimiskord on liikmesriikides üsnagi erinev ning seepärast ei ole ühtne lähenemisviis 
sobiv. Liikmesriigid vajavad paindlikkust, et rakendada õigusaktid vastavalt oma 
väljakujunenud tavadele.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et tuleb leida tasakaal olulise majandustegevuse, 
töökeskkonnariski ja ühiskondliku hoolivuse vahel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid tagama 
välistöötajatele samasuguse kaitse kui 

(24) Liikmesriigid peaksid tagama 
välistöötajatele samasuguse kaitse kui 
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kiirgusallikatega tegelevates ettevõtetes 
töötavatele kiirgustöötajatele. Direktiivis 
90/641/Euratom välistöötajate suhtes 
kehtestatud erikorda tuleks laiendada 
järelevalvepiirkondades töötamisele.

kiirgusallikatega tegelevates ettevõtetes 
töötavatele kiirgustöötajatele. Direktiivis 
90/641/Euratom välistöötajate suhtes 
kehtestatud erikorda tuleks vajaduse korral
laiendada järelevalvepiirkondades 
töötamisele.

Or. en

Selgitus

Väiksema ohuga piirkondade automaatne kaasamine tekitab tarbetut lisakoormust, kuid ei 
paranda tervishoiuga seotud olukorda.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna, patsientide ja muude 
meditsiinikiiritust saavate isikute tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest ja nähakse ette nende normide
ühetaoline rakendamine liikmesriikide 
poolt.

1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
põhilised ohutusnormid töötajate ja muu 
elanikkonna, patsientide ja muude 
meditsiinikiiritust saavate isikute tervise 
kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest ja nähakse ette nende normide 
rakendamine liikmesriikide poolt.

Or. en

Selgitus

Reguleerimiskord on liikmesriikides väga erinev; seepärast ei ole ühetaoline rakendamine 
liikmesriikide poolt realistlik. Kavandatud õigusakti soovitud eesmärgid on võimalik täita ka 
ühetaolise rakendamiseta. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) „praktikant” – isik, keda ettevõttes 
konkreetse elukutse jaoks koolitatakse või 

(38) „praktikant” – 16-aastane või vanem
isik (sealhulgas väljaõppe saajad või 
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välja õpetatakse; üliõpilased), keda ettevõttes konkreetse 
elukutse jaoks koolitatakse või välja 
õpetatakse, hõlmates tööülesandeid, mida 
tavatöötaja puhul käsitletaks ioniseeriva 
kiirgusega töötamisena;

Or. en

Selgitus

Väljaõppe saajate ja üliõpilaste lisamine on vajalik kõnealuse punkti ühtlustamiseks 
ülejäänud tekstiga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik kehtestab juriidilised nõuded ja 
asjakohase regulatiivse kontrolli korra, mis 
kõigis kiiritusolukordades kajastab 
põhjendatuse, optimeerituse ja doosi 
piiratuse põhimõtetele toetuvat 
kiirguskaitsesüsteemi:

Liikmesriik kehtestab juriidilised nõuded ja 
asjakohase regulatiivse kontrolli korra, mis 
kõigis kiiritusolukordades kajastab
kiirguskaitsesüsteemi, mis põhineb 
ajakohastatud ja veenvatel teaduslikel 
tõenditel ning järgib põhjendatuse, 
optimeerituse ja doosi piiratuse põhimõtet:

Or. en

Selgitus

Oluline on, et kõik edasised muudatused põhineksid ajakohastatud ja veenvatel teaduslikel 
tõenditel. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhjendatus: kiirgusallikaid, 
kiiritusradu või tegelikke kokkupuuteid
käsitlevate nõuete rakendamise või 

(a) põhjendatus: kiirgustegevuse uusi 
klasse või tüüpe käsitlevate nõuete 
rakendamise või muutmise otsuste 
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muutmise otsuste põhjendamisel lähtutakse 
seisukohast, et kui selline otsus tehakse, 
peab sellest saadav ühiskonnale või 
isikutele saadav kasu korvama 
kahjustused, mida otsusega võidakse 
põhjustada;

põhjendamisel lähtutakse seisukohast, et 
kui selline otsus tehakse, peab sellest 
saadav ühiskonnale või isikutele tulenev
kasu korvama kahjustused, mida otsusega 
võidakse põhjustada;

Or. en

Selgitus

Oluline on mitte suurendada selliste juhtumite arvu, mille puhul põhjendust nõutakse; seega 
tuleks säilitada „kiirgustegevus”.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) silmaläätse ekvivalentdoosi aastane 
piirmäär on 20 millisiivertit või, kui see on 
kohaldatav, siis sama väärtus, mis on 
määratud efektiivdoosi piirmääraks;

(a) silmaläätse ekvivalentdoosi aastane 
piirmäär on 150 millisiivertit või, kui see 
on kohaldatav, siis sama väärtus, mis on 
määratud efektiivdoosi piirmääraks;

Or. en

Selgitus

 Oluline on, et kõik edasised muudatused põhineksid ajakohastatud ja veenvatel teaduslikel 
tõenditel. Tagada tuleks võimalikule ohule vastav lähenemisviis.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) silmaläätse ekvivalentdoosi aastane 
piirmäär on 20 millisiivertit;

(a) silmaläätse ekvivalentdoosi aastane 
piirmäär on 50 millisiivertit;

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et uut tüüpi 
kiirgustegevus, millega kaasneb 
kokkupuude ioniseeriva kiirgusega, 
põhjendatakse enne selle heakskiitmist.

1. Liikmesriik tagab, et mis tahes uude 
klassi kuuluv või uut tüüpi kiirgustegevus, 
millega kaasneb kokkupuude ioniseeriva 
kiirgusega, põhjendatakse enne selle 
heakskiitmist.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada paindlik ja võimalikule ohule vastav lähenemisviis. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik loetleb oma õigus- ja 
haldusaktides heakskiidetud 
kiirgustegevuse tüübid.

2. Liikmesriik loetleb oma õigus- ja 
haldusaktides heakskiidetud 
kiirgustegevuse klassid või tüübid.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada paindlik ja võimalikule ohule vastav lähenemisviis. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olemasolevate kiirgustegevuse tüüpide
põhjendatus vaadatakse läbi, kui saadakse 

3. Olemasolevate kiirgustegevuse klasside 
või tüüpide põhjendatuse võib läbi
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uusi olulisi tõendeid nende tõhususe või 
tagajärgede kohta.

vaadata, kui saadakse uusi olulisi tõendeid 
nende tõhususe või tagajärgede kohta.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada paindlik ja võimalikule ohule vastav lähenemisviis. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik nõuab järgmise 
kiirgustegevuse litsentsimist:

Liikmesriik nõuab vajaduse korral
järgmise kiirgustegevuse litsentsimist:

Or. en

Selgitus

Kohustuslik litsentsimine kõigis nimetatud valdkondades toob kaasa tarbetu kulu ja 
halduskoorma töötajate kaitstust suurendamata. Kehtiva korraga on töötajatele vajalikud 
kiirguskaitsemeetmed tagatud.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevusloa väljastamiseks nõuab
liikmesriik teabe esitamist kiirgustegevuse 
laadi ja sellega seotud ohtude kohta.

1. Tegevusloa väljastamiseks võib
liikmesriik nõuda teabe esitamist 
kiirgustegevuse laadi ja sellega seotud 
ohtude kohta.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud nõuded toovad kaasa tarbetu kulu ja halduskoorma töötajate kaitstust 
suurendamata. Kehtiva korraga on töötajatele vajalikud kiirguskaitsemeetmed tagatud. 
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