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a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni 
védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
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(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke
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RÖVID INDOKOLÁS

Az ionizáló sugárzás előfordul a természetben, de mesterségesen is előidézhető. A 
munkavállalók, a betegek és a társadalom más tagjai olyan szintű kibocsátásoknak lehetnek 
kitéve, melyek szervkárosodást okozhatnak. 

Másrészről a radioaktív anyagok és a sugárzásgenerátorok használata számos olyan uniós 
iparág lényeges összetevőjét képezik, melyek viszont jelentős munkahelyforrást jelentenek, és 
emiatt a munkavállalók és a lakosság védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások 1959 
óta rendelkezésre állnak. 

A jelenleg hatályos rendelkezéseket a 96/29/Euratom tanácsi irányelv fekteti le, ezek tükrözik 
a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) ajánlásait, és időközben számos területen külön 
jogi aktusokkal egészültek ki, melyek mindegyike kihat a sugárvédelemre. 

2011 szeptemberében a Bizottság új irányelvtervezetet nyújtott be a sugárvédelemmel 
kapcsolatos meglévő rendelkezések egyszerűsítése érdekében, egyetlen új, az alapvető 
biztonsági előírásokat tartalmazó irányelvben egyesítve valamennyi létező irányelvet. Ezen 
irányelv célja az ICRP legújabb ajánlásainak beépítése és az uniós rendszer harmonizálása a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség alapvető biztonsági előírásaival.

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság koherensebb megközelítésre irányuló javaslatát, 
ugyanakkor továbbra is meggyőződése, hogy arányos kockázatalapú megközelítést kell 
követni.  

Az előadó szerint bár az egyszerűsítés fontos, a javaslatban szereplő néhány javasolt 
módosítás nem biztosít további előnyöket a munkavállalók fokozottabb védelme 
szempontjából, ellenben aránytalan terheket ró a tagállamokra a végrehajtás kapcsán. Fontos 
megjegyezni, hogy a tagállamok szabályozási rendszerei jelentős mértékben eltérnek 
egymástól, ezért az egységes megközelítés nem megfelelő. A tagállamoknak megfelelő 
rugalmasságra van szükségük a jogalkotási aktusok saját bevált gyakorlataiknak megfelelő 
végrehajtása érdekében.

Az előadó véleménye szerint meg kell találni az egyensúlyt az alapvető üzleti felhasználás, a 
foglalkozási kockázatok és a társadalom komoly aggodalma között.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a külső munkavállalók ugyanolyan 
védelemben részesüljenek, mint azok a 
sugárterhelésnek kitett munkavállalók, 
akiket a sugárforrásokkal kapcsolatos 
gyakorlati eljárásokat folytató 
vállalkozások maguk foglalkoztatnak. A 
90/641/Euratom irányelvnek a külső 
munkavállalókra vonatkozó speciális 
szabályait ki kell terjeszteni a felügyelt 
területeken történő munkavégzésre is.

(24) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a külső munkavállalók ugyanolyan 
védelemben részesüljenek, mint azok a 
sugárterhelésnek kitett munkavállalók, 
akiket a sugárforrásokkal kapcsolatos 
gyakorlati eljárásokat folytató 
vállalkozások maguk foglalkoztatnak. A 
90/641/Euratom irányelvnek a külső 
munkavállalókra vonatkozó speciális 
szabályait adott esetben ki kell terjeszteni a 
felügyelt területeken történő 
munkavégzésre is.

Or. en

Indokolás

Az alacsonyabb kockázati szintű területek automatikus bevonása szükségtelen terheket 
eredményez egyértelmű egészségügyi előnyök nélkül.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a munkavállalók, a 
lakosság, a betegek és az orvosi 
sugárterhelésnek kitett más személyek 
egészségének az ionizáló sugárzás 
veszélyeivel szembeni védelmét szolgáló 
alapvető biztonsági előírásokat határozza 
meg azzal a céllal, hogy azokat a 
tagállamok egységesen alkalmazzák.

(1) Ez az irányelv a munkavállalók, a 
lakosság, a betegek és az orvosi 
sugárterhelésnek kitett más személyek 
egészségének az ionizáló sugárzás 
veszélyeivel szembeni védelmét szolgáló 
alapvető biztonsági előírásokat határozza 
meg azzal a céllal, hogy azokat a 
tagállamok alkalmazzák.

Or. en
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Indokolás

Az egyes tagállamok szabályozási rendszere jelentősen eltér egymástól; ennélfogva nem reális 
egységes végrehajtást elvárni a tagállamoktól. A javasolt jogalkotási aktus kívánt 
célkitűzéseit egységes végrehajtás nélkül is el lehet érni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. „gyakornok”: adott szakmai készség 
begyakorlása céljából egy adott 
vállalkozásnál képzésben vagy oktatásban
részesített személy;

38. „gyakornok”: adott szakmai készség –
amely alkalmazott esetében ionizáló 
sugárzással történő munkavégzésnek 
minősülő műveletekre is kiterjed –
begyakorlása céljából egy adott 
vállalkozásnál képzésben vagy oktatásban
részesülő, legalább 16 éves személy
(beleértve a tanulókat és a diákokat is).

Or. en

Indokolás

A diákok és tanulók bevonása fontos a szöveg többi részével történő összehangolás 
érdekében. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok jogi követelményeket 
léptetnek hatályba és megfelelő hatósági 
ellenőrzési rendszert alakítanak ki egy 
olyan sugárvédelmi rendszer létrehozása 
érdekében, amely valamennyi 
sugárterhelési helyzet vonatkozásban az 
indokoltság, az optimalizálás és a 

A tagállamok jogi követelményeket 
léptetnek hatályba és megfelelő hatósági 
ellenőrzési rendszert alakítanak ki egy 
olyan sugárvédelmi rendszer létrehozása 
érdekében, amely valamennyi 
sugárterhelési helyzet vonatkozásban az 
indokoltság, az optimalizálás és a 
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dóziskorlátozás alábbiakban 
meghatározott tartalmú elvén nyugszik:

dóziskorlátozás naprakész, szilárd 
tudományos bizonyítékokon alapuló 
elvein nyugszik:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy bármely új módosítás naprakész, szilárd tudományos bizonyítékokon alapuljon. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az indokoltság elve: a sugárforrás, 
sugárterhelési útvonal vagy tényleges 
sugárterhelés bevezetésére vagy 
módosítására vonatkozó döntéseknek 
indokoltnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy azzal a szándékkal kell 
őket meghozni, hogy a belőlük származó –
egyénre vetített vagy társadalmi szintű –
előnyök ellensúlyozzák esetleges káros 
következményeiket;

a) az indokoltság elve: az új osztályok vagy
gyakorlati eljárási típusok bevezetésére 
vagy módosítására vonatkozó döntéseknek 
indokoltnak kell lenniük abban az 
értelemben, hogy azzal a szándékkal kell 
őket meghozni, hogy a belőlük származó –
egyénre vetített vagy társadalmi szintű –
előnyök ellensúlyozzák esetleges káros 
következményeiket;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ne terjesszük ki az indokolás követelményét; ezért a „gyakorlati eljárási típust” 
fenn kell tartani. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szemlencsére meghatározott 
egyenértékdózis éves határértéke
20 mSv vagy – szükség esetén – az effektív 
dózishoz tartozó dózishatárral megegyező 

a) a szemlencsére meghatározott 
egyenértékdózis éves határértéke
150 mSv vagy – szükség esetén – az 
effektív dózishoz tartozó dózishatárral 
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érték; megegyező érték;

Or. en

Indokolás

 Fontos, hogy bármely új módosítás naprakész, szilárd tudományos bizonyítékokon alapuljon. 
Fontos, hogy a szóban forgó kockázattal arányos megközelítést kell alkalmazni. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szemlencsére meghatározott 
egyenértékdózis éves határértéke 20 mSv;

a) a szemlencsére meghatározott 
egyenértékdózis éves határértéke 50 mSv;

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ionizáló sugárzásból származó 
sugárterheléssel járó új gyakorlati
eljárások a jóváhagyás előtt meg legyenek
indokolva.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ionizáló sugárzásból származó 
sugárterheléssel járó valamennyi új osztály 
vagy gyakorlati eljárás a jóváhagyás előtt 
meg legyen indokolva.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szóban forgó kockázattal arányos és rugalmas megközelítést kell alkalmazni.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a gyakorlati eljárások 
jóváhagyott típusait jogszabályban vagy 
közigazgatási aktusban tételesen 
felsorolják.

(2) A tagállamok az osztályok vagy
gyakorlati eljárások jóváhagyott típusait 
jogszabályban vagy közigazgatási aktusban 
tételesen felsorolják.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szóban forgó kockázattal arányos és rugalmas megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyakorlati eljárások meglévő 
típusainak indokoltságát minden olyan 
esetben újból meg kell vizsgálni, amikor 
hatásosságukkal vagy lehetséges 
következményeikkel kapcsolatban 
lényeges új információk válnak ismertté.

(3) Az osztályok vagy gyakorlati eljárások 
meglévő típusainak indokoltságát minden 
olyan esetben újból meg lehet vizsgálni, 
amikor hatásosságukkal vagy lehetséges 
következményeikkel kapcsolatban 
lényeges új információk válnak ismertté.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szóban forgó kockázattal arányos és rugalmas megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a következő gyakorlati 
eljárások esetében tevékenységengedély 

A tagállamok a következő gyakorlati 
eljárások esetében adott esetben
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kiadásán alapuló engedélyezési eljárás 
lefolytatását követelik meg:

tevékenységengedély kiadásán alapuló 
engedélyezési eljárás lefolytatását 
követelik meg:

Or. en

Indokolás

A valamennyi területen történő kötelező engedélyezési eljárás szükségtelen költségeket és 
terheket vezetne be a munkavállalók védelmi szintjének növelése nélkül. A meglévő 
rendelkezések biztosítják a szükséges sugárvédelmi intézkedéseket a munkavállalók részére. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezés céljából a tagállamok 
csak a gyakorlati eljárás jellegével és a 
gyakorlati eljáráshoz társuló kockázatok 
mértékével arányos adatszolgáltatást
követelhetnek meg.

(1) Az engedélyezés céljából a tagállamok 
csak a gyakorlati eljárás jellegével és a 
gyakorlati eljáráshoz társuló kockázatok 
mértékével arányos adatszolgáltatást
kérhetnek.

Or. en

Indokolás

A valamennyi területre kiterjedő kötelező követelmények szükségtelen költségeket és terheket 
vezetnének be a munkavállalók védelmi szintjének növelése nélkül. A meglévő rendelkezések 
biztosítják a szükséges sugárvédelmi intézkedéseket a munkavállalók részére.


