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ĪSS PAMATOJUMS

Jonizējošais starojums rodas dabiski, taču to var iegūt arī mākslīgi. Darbinieki, pacienti un 
iedzīvotāji var tikt pakļauti tāda līmeņa emisijām, kas var radīt bojājumus orgānos. 

Tomēr radioaktīvo vielu un jonizējošā starojuma ģeneratoru izmantošana ir ļoti vajadzīga 
daudzās nozarēs ES, kurās turklāt tiek nodarbināta liela daļa iedzīvotāju, tāpēc 1959. gadā tika 
pieņemti darbinieku un iedzīvotāju aizsardzības pamatstandarti. 

Šobrīd spēkā esošie pasākumi, kuri ir noteikti Padomes Direktīvā 96/29/Euratom un kuros ir 
iekļauti Starptautiskās Pretradiācijas aizsardzības komisijas (ICRP) ieteikumi, ir aizstāti ar 
konkrētākiem tiesību aktiem vairākās jomās, un tie visi attiecas uz radioloģisko aizsardzību. 

Komisija 2011. gada septembrī izteica priekšlikumu jaunai direktīvai ar mērķi vienkāršot 
esošo kārtību radioloģiskās aizsardzības jomā, apvienojot visas esošās direktīvas jaunā 
Drošības pamatstandartu direktīvā (DPSD). DPSD ir paredzēts iekļaut jaunākos ICRP
ieteikumus un saskaņot ES režīmu ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) 
drošības pamatstandartiem.

Atzinuma sagatavotāja pārsvarā atbalsta Komisijas priekšlikumu īstenot saskaņotāku pieeju, 
tomēr uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu ievērota samērīga, risku izvērtējumā pamatota 
pieeja. 

Atzinuma sagatavotāja pauž bažas, ka, lai gan vienkāršošana ir svarīga, daži no priekšlikumā 
ierosinātajiem grozījumiem nesniedz papildu ieguvumus labākai darbinieku aizsardzībai, taču 
radīs nesamērīgu slogu dalībvalstīm saistībā ar to īstenošanu. Ir svarīgi norādīt, ka dalībvalstu 
regulatīvie režīmi būtiski atšķiras, tāpēc vienveidīga pieeja nav piemērota. Dalībvalstīm ir 
nepieciešama atbilstoša elastība, lai minēto tiesību aktu īstenotu saskaņā ar tajās iedibināto 
praksi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jācenšas atrast līdzsvaru starp svarīgām uzņēmējdarbības 
vajadzībām, arodriskiem un lielām bažām sabiedrībā. 

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ārējie darbinieki saņem tādu pašu 

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ārējie darbinieki saņem tādu pašu 
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aizsardzību kā apstarotie darbinieki, kurus 
uzņēmumi nodarbina darbā ar jonizējošā 
starojuma avotiem. Konkrētā kārtība ārējo 
darbinieku aizsardzībai, kas paredzēta 
Direktīvā 90/641/Euratom, būtu 
jāpaplašina, attiecinot tos arī uz darbu 
uzraudzības zonās.

aizsardzību kā apstarotie darbinieki, kurus 
uzņēmumi nodarbina darbā ar jonizējošā 
starojuma avotiem. Konkrētā kārtība ārējo 
darbinieku aizsardzībai, kas paredzēta 
Direktīvā 90/641/Euratom, attiecīgā 
gadījumā būtu jāpaplašina, attiecinot to arī 
uz darbu uzraudzības zonās.

Or. en

Pamatojums

Automātiski iekļaujot jomas, kurās ir zemāks risks, tiks radīts nevajadzīgs slogs, nesniedzot 
skaidrus ieguvumus veselības jomā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu nosaka drošības 
pamatstandartus darbinieku, iedzīvotāju, 
pacientu un citu medicīniskai apstarošanai 
pakļautu personu veselības aizsardzībai 
pret jonizējošā starojuma radītām 
briesmām, lai dalībvalstis šos standartus 
vienveidīgi īstenotu. 

1. Ar šo direktīvu nosaka drošības 
pamatstandartus darbinieku, iedzīvotāju, 
pacientu un citu medicīniskai apstarošanai 
pakļautu personu veselības aizsardzībai 
pret jonizējošā starojuma radītām 
briesmām, lai dalībvalstis šos standartus 
īstenotu.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvais režīms katrā dalībvalstī būtiski atšķiras, tāpēc nav reāli gaidīt, ka īstenošana 
dalībvalstīs būs vienveidīga. Šā ierosinātā tiesību akta vēlamos mērķus ir iespējams sasniegt 
bez vienveidīgas īstenošanas.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 38. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38) māceklis ir persona, kas uzņēmumā 
saņem apmācību vai instruktāžu, lai apgūtu 

38) māceklis ir persona vecumā no 
16 gadiem (tostarp praktikanti un 
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kādu īpašu prasmi; studenti), kas uzņēmumā saņem apmācību 
vai instruktāžu, lai apgūtu kādu īpašu 
prasmi, kas ietver darbības, kuras 
darbinieka gadījumā tiktu uzskatītas par 
darbu ar jonizējošo starojumu;

Or. en

Pamatojums

Praktikantu un studentu iekļaušana ir svarīga, lai šo punktu saskaņotu ar pārējo tiesību akta 
tekstu. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka tiesiskās prasības un 
atbilstošu regulatīvās kontroles režīmu, kas 
attiecībā uz visām apstarošanas situācijām 
atspoguļo sistēmu aizsardzībai pret 
jonizējoši starojumu, kas balstās uz šādiem
pamatošanas, optimizācijas un dozas 
limitēšanas principiem.

Dalībvalstis nosaka tiesiskās prasības un 
atbilstošu regulatīvās kontroles režīmu, kas 
attiecībā uz visām apstarošanas situācijām 
atspoguļo sistēmu aizsardzībai pret 
jonizējošo starojumu, kura balstās uz 
pamatotiem jaunākajiem zinātniskiem 
pierādījumiem un atbilst pamatošanas, 
optimizācijas un dozas limitēšanas 
principiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai visu jauno pārmaiņu pamatā būtu pamatoti jaunākie zinātniskie pierādījumi. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Pamatošana: lēmumus par jonizējošā 
starojuma avota, apstarošanas ceļa vai 
faktiskās apstarošanas ieviešanu vai
pārveidošanu jāpamato, proti, šādus 

a) Pamatošana: lēmumi par jaunu 
praktisko darbību klašu vai veidu 
ieviešanu jāpamato, proti, šādus lēmumus 
pieņem, lai nodrošinātu, ka labums, ko no 
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lēmumus pieņem, lai nodrošinātu, ka 
labums, ko no tiem gūst personas vai 
sabiedrība, atsver kaitējumu, ko tie var 
radīt.

tiem gūst personas vai sabiedrība, atsver 
kaitējumu, ko tie var radīt.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nepaplašināt pamatojuma pieprasīšanas jomu, tāpēc vajadzētu saglabāt 
formulējumu „praktisko darbību (..) veidu”. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekvivalentās dozas limits acs lēcai ir 
20 mSv gadā vai — attiecīgā gadījumā –
tāda pati kā efektīvās dozas limita vērtība;

a) ekvivalentās dozas limits acs lēcai ir 
150 mSv gadā vai — attiecīgā gadījumā —
tāda pati kā efektīvās dozas limita vērtība;

Or. en

Pamatojums

 Ir svarīgi, lai visu jauno pārmaiņu pamatā būtu pamatoti jaunākie zinātniskie pierādījumi. Ir 
svarīgi nodrošināt, lai attiecībā uz pastāvošo risku tiktu izmantota samērīga pieeja. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekvivalentās dozas limits acu lēcām ir 
20 mSv gadā;

a) ekvivalentās dozas limits acu lēcām ir 
50 mSv gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jauna veida 
praktiskas darbības, kas izraisa
apstarošanu ar jonizējošo starojumu, pirms 
apstiprināšanas tiek pamatotas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visas jaunās 
praktisko darbību klases vai veidi, kas 
izraisa apstarošanu ar jonizējošo starojumu, 
pirms apstiprināšanas tiek pamatotas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai attiecībā uz pastāvošo risku tiktu izmantota elastīga un samērīga 
pieeja.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis uzskaita apstiprinātos
praktisko darbību veidus tiesību aktos vai 
administratīvajos aktos.

2. Dalībvalstis uzskaita apstiprinātās
praktisko darbību klases vai veidus tiesību 
aktos vai administratīvajos aktos.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai attiecībā uz pastāvošo risku tiktu izmantota elastīga un samērīga 
pieeja.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Esošos praktisko darbību veidus 
pārskata attiecībā uz pamatojumu, ja ir 
iegūti jauni un svarīgi pierādījumi par to 
efektivitāti vai iespējamajām sekām.

3. Esošās praktisko darbību klases vai
veidus var pārskatīt attiecībā uz 
pamatojumu, ja ir iegūti jauni un svarīgi 
pierādījumi par to efektivitāti vai 
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iespējamajām sekām.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai attiecībā uz pastāvošo risku tiktu izmantota elastīga un samērīga 
pieeja.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, ka licencējamas ir 
šādas praktiskas darbības:

Dalībvalstis attiecīgā gadījumā nosaka, ka 
licencējamas ir šādas praktiskas darbības:

Or. en

Pamatojums

Obligāta licences saņemšana visās minētajās jomās radīs nevajadzīgas izmaksas un slogu, 
nepaaugstinot darbinieku aizsardzības līmeni. Pasākumi, kas vajadzīgi darbinieku 
aizsardzībai pret jonizējošo starojumu, ir paredzēti esošajā kārtībā. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas izsniegšanas nolūkos 
dalībvalstis pieprasa sniegt informāciju, 
kas samērojama ar praktisko darbību 
raksturu un saistītajiem riskiem. 

1. Atļaujas izsniegšanas nolūkos 
dalībvalstis var pieprasīt sniegt 
informāciju, kas samērojama ar praktisko 
darbību raksturu un saistītajiem riskiem. 

Or. en

Pamatojums

Obligātas prasības radīs nevajadzīgas izmaksas un slogu, nepaaugstinot darbinieku 
aizsardzības līmeni. Pasākumi, kas vajadzīgi darbinieku aizsardzībai pret jonizējošo 
starojumu, ir paredzēti esošajā kārtībā.
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