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LYHYET PERUSTELUT

Ionisoivaa säteilyä esiintyy luonnossa, mutta sitä voidaan tuottaa myös keinotekoisesti. 
Työntekijät, potilaat ja kansalaiset saattavat altistua niin suurille säteilypäästöille, että ne 
voivat aiheuttaa elinvaurioita.

Toisaalta radioaktiivisten aineiden käyttö ja säteilyä tuottavat laitteet ovat kaikkialla EU:ssa 
olennainen tekijä useilla teollisuudenaloilla, jotka puolestaan ovat huomattavia työllistäjiä. 
Tämän vuoksi työntekijöiden ja kansalaisten suojelemisen perusnormeja on laadittu vuodesta 
1959 lähtien.

Neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom on säädetty tällä hetkellä voimassa olevista 
toimenpiteistä, joissa otetaan huomioon Kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (ICRP) 
suositukset ja joita on täydennetty erityislainsäädännöllä lukuisilla aloilla, joista kaikilla on 
vaikutusta säteilysuojeluun. 

Syyskuussa 2011 komissio teki uuden ehdotuksen direktiiviksi, jolla yksinkertaistetaan 
nykyisiä säteilysuojelujärjestelyjä ja yhdistetään kaikki olemassa olevat direktiivit uudeksi 
perusnormidirektiiviksi. Direktiiviin pyritään sisällyttämään ICRP:n uusimmat suositukset ja 
sillä pyritään yhdenmukaistamaan EU:n järjestelmä turvallisuuteen liittyvien Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön (IAEA) perusnormien kanssa.

Valmistelija kannattaa laajalti komission ehdotuksen entistä yhdenmukaisempaa 
lähestymistapaa ja on vakuuttunut siitä, että on tärkeää varmistaa, että oikeasuhteista riskiin 
perustuvaa lähestymistapaa noudatetaan.

Valmistelija on huolissaan siitä, että vaikka yksinkertaistaminen on tärkeää, jotkut 
ehdotuksessa esitetyistä muutoksista eivät paranna työntekijöiden suojelua, vaan lisäävät 
suhteettomasti täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden rasitteita. On tärkeää panna 
merkille, että jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmät eroavat huomattavasti toinen toisistaan, 
minkä vuoksi yhdenmukainen lähestymistapa ei ole tarkoituksenmukainen. Jäsenvaltiot 
tarvitsevat asianmukaista joustavuutta voidakseen panna lainsäädännön täytäntöön omien 
vakiintuneiden käytäntöjensä mukaisesti.

Esittelijä katsoo, että olennaisten yrityskäytäntöjen, työperäisten riskien ja tärkeiden 
yhteiskunnallisten näkökohtien välille on löydettävä tasapaino.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ulkopuolisia työntekijöitä suojataan 
samalla tavalla kuin säteilylähteitä 
käyttävien yritysten palkkaamia säteilylle 
altistuvia työntekijöitä. Direktiivissä 
90/641/Euratom säädetyt ulkopuolisia 
työntekijöitä koskevat erityisjärjestelyt 
olisi laajennettava kattamaan myös 
tarkkailualueilla tehty työ.

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että ulkopuolisia työntekijöitä suojataan 
samalla tavalla kuin säteilylähteitä 
käyttävien yritysten palkkaamia säteilylle 
altistuvia työntekijöitä. Direktiivissä 
90/641/Euratom säädetyt ulkopuolisia 
työntekijöitä koskevat erityisjärjestelyt 
olisi tarvittaessa laajennettava kattamaan 
myös tarkkailualueilla tehty työ.

Or. en

Perustelu
Alhaisen riskin alueiden automaattinen mukaan ottaminen aiheuttaa tarpeetonta rasitetta 
ilman selvää terveydellistä hyötyä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 
perusnormit yhdenmukaisesti täytäntöön. 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
perusnormit työntekijöiden, väestön, 
potilaiden ja muiden lääketieteellisissä 
tarkoituksissa säteilylle altistuvien 
henkilöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 
ja pyritään siihen, että jäsenvaltiot panevat 
perusnormit täytäntöön.

Or. en

Perustelu
Eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi. Sen vuoksi ei ole 
realistista odottaa, että lainsäädännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa olisi yhdenmukaista. 
Ehdotetun lainsäädännön toivottujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ilman, että 
tarvitaan yhdenmukaista täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 38 kohta

Komission teksti Tarkistus

(38) 'harjoittelijalla' henkilöä, joka saa 
yrityksessä koulutusta tai opastusta tiettyyn 
taitoon;

(38) 'harjoittelijalla' vähintään 16-
vuotiasta henkilöä (harjoittelijat ja 
opiskelijat mukaan luettuina), joka saa 
yrityksessä koulutusta tai opastusta tiettyyn 
taitoon, johon sisältyy toiminta, jota
työntekijän tapauksessa pidettäisiin 
työskentelynä ionisoivan säteilyn parissa;

Or. en

Perustelu
Harjoittelijoiden ja opiskelijoiden mukaan ottaminen on tärkeää tämän kohdan saattamiseksi 
yhdenmukaiseksi muun tekstin kanssa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia oikeutusta, optimointia ja 
annosrajoituksia koskevia periaatteita, ja 
vahvistettava sitä koskevat oikeudelliset 
vaatimukset:

Jäsenvaltioiden on perustettava 
asianmukainen viranomaisten valvoma 
säteilysuojelujärjestelmä, jossa noudatetaan 
kaikenlaisia säteilyaltistustilanteita varten 
seuraavia ajantasaisia ja vahvaan 
tieteelliseen näyttöön perustuvia 
oikeutusta, optimointia ja annosrajoituksia 
koskevia periaatteita, ja vahvistettava sitä 
koskevat oikeudelliset vaatimukset:

Or. en
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Perustelu
On tärkeää, että kaikki uudet muutokset perustuvat ajantasaiseen ja vahvaan tieteelliseen 
näyttöön. 

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oikeutus: päätökset, joilla otetaan 
käyttöön tai muutetaan säteilylähdettä, 
altistusreittiä tai varsinaisia altistuksia, on 
perusteltava siinä mielessä, että päätöksillä 
on tarkoitus varmistaa, että niistä 
henkilöille tai yhteiskunnalle koituva hyöty 
on suurempi kuin niistä mahdollisesti 
aiheutuva haitta;

(a) oikeutus: päätökset, joilla otetaan 
käyttöön uusia luokkia tai uusi
toimintatapa, on perusteltava siinä 
mielessä, että päätöksillä on tarkoitus 
varmistaa, että niistä henkilöille tai 
yhteiskunnalle koituva hyöty on suurempi 
kuin niistä mahdollisesti aiheutuva haitta;

Or. en

Perustelu
On tärkeää olla laajentamatta perusteluja edellyttävää soveltamisalaa. Siksi "toimintatyyppi" 
on säilytettävä. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää 20 mSv vuodessa tai tapauksen 
mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 
efektiivisen annoksen rajalle;

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää 150 mSv vuodessa tai tapauksen 
mukaan samaa arvoa, joka on säädetty 
efektiivisen annoksen rajalle;

Or. en

Perustelu
 On tärkeää, että kaikki uudet muutokset perustuvat ajantasaiseen ja vahvaan tieteelliseen 
näyttöön. On tärkeää varmistaa, että omaksutaan altistumisvaaraa koskeva oikeasuhteinen 
lähestymistapa. 
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 20 mSv vuodessa;

(a) silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
ylittää arvoa 50 mSv vuodessa;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uuden tyyppiset toiminnot, joissa aiheutuu 
altistusta ionisoivalle säteilylle, 
perustellaan ennen kuin ne hyväksytään.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki uudet luokat tai uuden tyyppiset 
toiminnot, joissa aiheutuu altistusta 
ionisoivalle säteilylle, perustellaan ennen 
kuin ne hyväksytään.

Or. en

Perustelu
On tärkeää varmistaa, että omaksutaan altistumisvaaraa koskeva joustava ja oikeasuhteinen 
lähestymistapa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 
hyväksytyistä toiminnoista lainsäädännössä 
tai hallinnollisissa määräyksissä.

2. Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 
hyväksytyistä luokista tai toiminnoista 
lainsäädännössä tai hallinnollisissa 
määräyksissä.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että omaksutaan altistumisvaaraa koskeva joustava ja oikeasuhteinen 
lähestymistapa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jo käytössä olevien toimintojen 
oikeutusta on tarkasteltava uudelleen aina, 
kun niiden tehokkuudesta tai mahdollisista 
seurauksista saadaan uutta tärkeätä tietoa.

3. Jo käytössä olevien luokkien tai 
toimintojen oikeutusta voidaan tarkastella 
uudelleen aina, kun niiden tehokkuudesta 
tai mahdollisista seurauksista saadaan uutta 
tärkeätä tietoa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että omaksutaan altistumisvaaraa koskeva joustava ja oikeasuhteinen 
lähestymistapa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimilupa vaaditaan seuraaville 
toiminnoille:

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
edellytettävä, että toimilupa vaaditaan 
seuraaville toiminnoille:

Or. en

Perustelu
Pakolliset toimiluvat kaikilla näillä aloilla aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja rasitteita 
parantamatta mitenkään työntekijöiden suojelun tasoa. Nykyisillä järjestelyillä saadaan 
toteutettua tarvittavat työtekijöiden säteilysuojelutoimenpiteet. 
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luvan antamista varten toimitetaan tietoja, 
jotka ovat suhteessa toiminnan luonteeseen 
ja siihen liittyviin riskeihin. 

1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että luvan 
antamista varten toimitetaan tietoja, jotka 
ovat suhteessa toiminnan luonteeseen ja 
siihen liittyviin riskeihin. 

Or. en

Perustelu

Pakolliset vaatimukset aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja rasitteita parantamatta 
mitenkään työntekijöiden suojelun tasoa. Nykyisillä järjestelyillä saadaan toteutettua 
tarvittavat työtekijöiden säteilysuojelutoimenpiteet.


