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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jonizuojančioji spinduliuotė yra gamtinės kilmės, tačiau ją galima sukelti ir dirbtinai. 
Darbuotojai, pacientai ir visuomenės nariai gali patirti tokią spinduliuotę, kuri gali pažeisti 
organus. 

Kita vertus, radioaktyviųjų medžiagų ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių 
naudojimas yra itin svarbus daugeliui ES pramonės subjektų, kurie savo ruožtu taip pat 
sukuria daugybę darbo vietų, todėl 1959 m. buvo nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir 
visuomenės apsaugos standartai. 

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurios buvo nustatytos Tarybos direktyvoje 
96/29/Euratomas ir pagrįstos Tarptautinės radiologinės saugos komisijos (TRSK) 
rekomendacijomis, buvo papildytos konkretesniais kai kurių sričių, darančių poveikį 
radiacinei saugai, teisės aktais. 

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė naujos direktyvos projektą, kuriuo siekiama 
supaprastinti esamą radiacinės saugos tvarką sujungiant visas esamas direktyvas į naują 
Pagrindinių saugos standartų direktyvą. Siekiama į Pagrindinių saugos standartų direktyvą 
įtraukti naujausias TRSK rekomendacijas ir joje ES tvarką suderinti su Tarptautinė atominės 
energijos agentūros (TATENA) pagrindiniais saugos standartais.

Visapusiškai remdama Komisijos pasiūlymą dėl nuoseklesnio požiūrio, pranešėja tebemano, 
jog svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi suderinto rizika pagrįsto požiūrio.  

Pranešėja susirūpinusi tuo, kad, nors supaprastinimas ir yra svarbu, kai kurie pasiūlyme 
pateikiami pakeitimai neužtikrina didesnės darbuotojų apsaugos, o dėl jų valstybėms narėms 
tenka neproporcinga našta, susijusi su įgyvendinimu. Svarbu pažymėti, kad valstybių narių 
reguliavimo tvarka labai skiriasi, todėl vienodas požiūris nėra tinkamas. Valstybėms narėms 
reikia užtikrinti galimybę lanksčiai įgyvendinti teisės aktus vadovaujantis jų pačių 
nusistovėjusia praktika.

Pranešėja mano, kad turime suderinti būtiną naudojimą komerciniais tikslais, profesinę riziką 
ir didelį visuomenės susirūpinimą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti tokią (24) valstybės narės turėtų užtikrinti tokią 
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pačią komandiruotų darbuotojų saugą kaip 
apšvitos veikiamų darbuotojų, kuriuos 
įdarbina visų rūšių veiklą su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
vykdančios įmonės. Direktyvoje 
90/641/Euratomas nustatytas konkrečias 
komandiruotiems darbuotojams taikomas 
priemones reikia praplėsti, kad jas taip pat 
būtų galima taikyti kontroliuojamose 
zonose atliekamiems darbams;

pačią komandiruotų darbuotojų saugą kaip 
apšvitos veikiamų darbuotojų, kuriuos 
įdarbina visų rūšių veiklą su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
vykdančios įmonės. Direktyvoje 
90/641/Euratomas nustatytas konkrečias 
komandiruotiems darbuotojams taikomas 
priemones prireikus reikia praplėsti, kad 
jas taip pat būtų galima taikyti 
kontroliuojamose zonose atliekamiems 
darbams;

Or. en

Pagrindimas
Automatiškai įtraukus mažesnės rizikos sritis atsiras nereikalinga našta, o aiškios naudos 
sveikatai nebus jokios.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatyti darbuotojų, 
gyventojų, pacientų ir kitų asmenų, 
patiriančių medicininę apšvitą, sveikatos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamų pavojų bendrieji 
saugos standartai, siekiant juos vienodai 
įgyvendinti valstybėse narėse. 

1. Šioje direktyvoje nustatyti darbuotojų, 
gyventojų, pacientų ir kitų asmenų, 
patiriančių medicininę apšvitą, sveikatos 
apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamų pavojų bendrieji 
saugos standartai, siekiant juos įgyvendinti 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas
Reguliavimo tvarka valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl nerealu tikėtis vienodo 
įgyvendinimo valstybėse narėse. Siūlomame teisės akte nustatytus norimus tikslus įmanoma 
pasiekti be būtinybės užtikrinti vienodą įgyvendinimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Praktikantas – įmonėje mokomas ir 
lavinamas asmuo, siekiant jam suteikti 
konkrečią kvalifikaciją;

(38) Praktikantas – 16 metų amžiaus ar 
vyresnis asmuo (įskaitant stažuotojus ir 
studentus), mokomas ir lavinamas įmonėje
siekiant jam suteikti konkrečią 
kvalifikaciją, kurią sudaro gebėjimas 
atlikti operacijas, kurios, atliekamos 
darbuotojo, laikomos darbu su 
jonizuojančiąja spinduliuote;

Or. en

Pagrindimas
Svarbu įtraukti stažuotojus ir studentus, kad ši nuostata būtų suderinta su visu tekstu. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės parengia teisinius 
reikalavimus ir atitinkamą teisės aktais 
nustatytos kontrolės tvarką, kurie atitiktų 
visoms apšvitos situacijoms taikomą 
radiacinės saugos sistemą, grindžiamą 
toliau aprašytais pagrįstumo, optimizavimo 
ir dozės ribojimo principais:

Valstybės narės parengia teisinius 
reikalavimus ir atitinkamą teisės aktais 
nustatytos kontrolės tvarką, kurie atitiktų 
visoms apšvitos situacijoms taikomą 
radiacinės saugos sistemą, grindžiamą 
naujausiais tvirtais moksliniais įrodymais, 
vadovaudamosi toliau aprašytais 
pagrįstumo, optimizavimo ir dozės 
ribojimo principais:

Or. en

Pagrindimas
Svarbu, kad bet kokie nauji pakeitimai būtų grindžiami naujausiais tvirtais moksliniais 
įrodymais. 
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagrįstumas; sprendimai naudoti ar 
keisti jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinį, apšvitos trasą arba faktines 
apšvitas yra pagrįsti, jei šie sprendimai 
priimami siekiant užtikrinti, kad nauda 
asmenims ar gyventojams juos priėmus yra 
didesnė už žalą, kuri galėtų būti padaryta 
priėmus tokius sprendimus;

(a) pagrįstumas; sprendimai naudoti 
naujus praktinės veiklos tipus arba rūšis
yra pagrįsti, jei šie sprendimai priimami 
siekiant užtikrinti, kad nauda asmenims ar 
gyventojams juos priėmus yra didesnė už 
žalą, kuri galėtų būti padaryta priėmus 
tokius sprendimus;

Or. en

Pagrindimas
Svarbu neplėsti reikalaujamo pagrindimo apimties. Todėl reikėtų palikti „praktinės veiklos 
tipus“. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) akies lęšiukui nustatoma 20 mSv 
lygiavertė metinė ribinė dozė arba, jeigu 
taikoma, ta pati kaip efektinei ribinei dozei 
nustatytoji vertė;

(a) akies lęšiukui nustatoma 150 mSv 
lygiavertė metinė ribinė dozė arba, jeigu 
taikoma, ta pati kaip efektinei ribinei dozei 
nustatytoji vertė;

Or. en

Pagrindimas
 Svarbu, kad bet kokie nauji pakeitimai būtų grindžiami naujausiais tvirtais moksliniais 
įrodymais. Svarbu užtikrinti, kad susijusios rizikos atžvilgiu būtų laikomasi proporcingo 
požiūrio. 
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) akies lęšiukui nustatoma 20 mSv 
metinė lygiavertė ribinė dozė;

(a) akies lęšiukui nustatoma 50 mSv 
metinė lygiavertė ribinė dozė;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad su apšvita 
jonizuojančiąja spinduliuote susijusi nauja 
veikla, prieš suteikiant leidimą ją vykdyti, 
būtų pagrindžiama.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visi su 
apšvita jonizuojančiąja spinduliuote susiję 
nauji praktinės veiklos tipai ar rūšys, prieš 
suteikiant leidimą vykdyti tą veiklą, būtų 
pagrindžiami.

Or. en

Pagrindimas
Svarbu užtikrinti, kad susijusios rizikos atžvilgiu būtų laikomasi lankstaus ir proporcingo 
požiūrio.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rūšis, kurias vykdyti suteiktas 
leidimas, valstybės narės įtraukia į teisės 
aktus ar administracinius aktus.

2. Veiklos tipus ir rūšis, kurias vykdyti 
suteiktas leidimas, valstybės narės įtraukia 
į teisės aktus ar administracinius aktus.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad susijusios rizikos atžvilgiu būtų laikomasi lankstaus ir proporcingo 
požiūrio.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdomos veiklos rūšių pagrįstumas 
persvarstomas kiekvieną kartą gavus naujų 
ir svarbių šių veiklos rūšių veiksmingumo 
ar galimų jų padarinių įrodymų.

3. Vykdomos veiklos tipų ar rūšių 
pagrįstumas persvarstomas kiekvieną kartą 
gavus naujų ir svarbių šių veiklos rūšių 
veiksmingumo ar galimų jų padarinių 
įrodymų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad susijusios rizikos atžvilgiu būtų laikomasi lankstaus ir proporcingo 
požiūrio.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja gauti licenciją 
šių rūšių veiklai:

Valstybės narės, prireikus, reikalauja gauti 
licenciją šių rūšių veiklai:

Or. en

Pagrindimas
Nustačius privalomą reikalavimą gauti licenciją bus patiriamos nereikalingos sąnaudos ir 
našta, o darbuotojų apsauga nepagerės. Esama tvarka užtikrina būtinas darbuotojų 
radiacinės saugos priemones. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad siekiant 
gauti leidimą vykdyti veiklą būtų 
pateikiama veiklos pobūdžiui ir susijusiai 
rizikai proporcinga informacija. 

1. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
siekiant gauti leidimą vykdyti veiklą būtų 
pateikiama veiklos pobūdžiui ir susijusiai 
rizikai proporcinga informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Nustačius privalomus reikalavimus bus patiriamos nereikalingos sąnaudos ir našta, o 
darbuotojų apsauga nepagerės. Esama tvarka užtikrina būtinas darbuotojų radiacinės saugos 
priemones.


