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KORTFATTAD MOTIVERING

Joniserande strålning förekommer naturligt, men kan också framställas artificiellt. 
Arbetstagare, medicinska patienter och allmänheten kan utsättas för strålningsnivåer som kan 
orsaka organskador. 

Samtidigt är användningen av radioaktiva ämnen och strålningsgeneratorer en viktig del i 
många industrier över hela EU, vilka också bidrar stort till sysselsättning, och därför har det 
funnits grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarna och allmänheten ända 
sedan 1959. 

De nu gällande bestämmelserna fastställs i rådets direktiv 96/29/Euratom, som återger 
rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen, och har kompletterats 
med mer specifik lagstiftning på ett antal områden som alla påverkar strålskyddet. 

I september 2011 lade kommissionen fram ett nytt förslag till direktiv för att förenkla de 
nuvarande bestämmelserna för strålningsskydd och sammanföra alla existerande direktiv i ett 
nytt direktiv om grundläggande säkerhetsnormer. I detta direktiv försöker man införliva de 
senaste rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen och harmonisera 
EU:s styrning av de grundläggande säkerhetsnormerna från Internationella 
atomenergiorganet.

Samtidigt som föredraganden i stort stöder kommissionens förslag till ett mer samstämmigt 
förhållningssätt är hon alltjämt övertygad om vikten av att hålla fast vid en proportionerlig 
riskbaserad strategi.  

Samtidigt som det är viktigt med förenkling är föredraganden bekymrad över att vissa av de 
föreslagna ändringarna i förslaget inte leder till ytterligare fördelar i fråga om ökat skydd för 
arbetstagare, utan i stället kommer att medföra oproportionerliga bördor för medlemsstaterna i 
samband med genomförandet. Det är viktigt att notera att medlemsstaternas regelverk skiljer 
sig avsevärt sinsemellan och att någon enhetlig strategi därför inte är lämplig. 
Medlemsstaterna behöver tillräcklig flexibilitet för att genomföra lagstiftningen i enlighet 
med egen vedertagen praxis.

Föredraganden anser att vi måste uppnå en jämvikt mellan den nödvändiga industriella 
användningen, arbetsmiljöriskerna och de frågor som är viktiga ur samhällssynpunkt. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör sörja för att 
externa arbetstagare skyddas på samma sätt 
som arbetstagare som är anställda av 
företag som driver verksamheter där 
strålkällor ingår och där utsätts för 
strålning. Den särskilda överenskommelsen 
avseende externa arbetare i direktiv 
90/641/Euratom bör utvidgas till att även 
omfatta arbete i kontrollerade områden.

(24) Medlemsstaterna bör sörja för att 
externa arbetstagare skyddas på samma sätt 
som arbetstagare som är anställda av 
företag som driver verksamheter där 
strålkällor ingår och där utsätts för 
strålning. Den särskilda överenskommelsen 
avseende externa arbetare i direktiv 
90/641/Euratom bör där det är lämpligt
utvidgas till att även omfatta arbete i 
kontrollerade områden.

Or. en

Motivering
 Att automatiskt inkludera områden med lägre risk kommer att medföra onödiga bördor utan 
tydliga hälsovinster.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer de 
grundläggande säkerhetsnormerna för 
skydd av hälsan för arbetstagare, 
allmänheten, patienter och andra individer 
som utsätts för medicinsk strålning mot de 
faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning och syftar till att medlemsstaterna 
genomför dessa på ett enhetligt sätt. 

1. Detta direktiv fastställer de 
grundläggande säkerhetsnormerna för 
skydd av hälsan för arbetstagare, 
allmänheten, patienter och andra individer 
som utsätts för medicinsk strålning mot de 
faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning och syftar till att medlemsstaterna 
genomför dessa. 

Or. en

Motivering

Regelverket i varje medlemsstat skiljer sig avsevärt sinsemellan. Därför är det inte realistiskt 
att förvänta sig ett enhetligt genomförande. De önskade målen med den föreslagna 
lagstiftningen är möjliga att uppnå utan enhetligt genomförande.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) lärling: en person som får utbildning 
eller undervisning i ett företag i syfte att 
kunna utöva en särskild färdighet.

(38) lärling: en person, 16 år eller äldre 
(inklusive praktikanter och studenter)
som får utbildning eller undervisning i ett 
företag i syfte att kunna utöva en särskild 
färdighet, däribland arbetsuppgifter som, 
om det hade gällt en anställd, skulle 
betraktas som arbete där joniserande 
strålning ingår.

Or. en

Motivering

Att inkludera praktikanter och studenter är viktigt för att få detta att överensstämma med 
resten av texten. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav 
och en lämplig ordning för tillsynskontroll 
som i alla strålningssituationer avspeglar 
ett system för strålskydd som bygger på 
följande principer för berättigande, 
optimering och dosgränser.

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav 
och en lämplig ordning för tillsynskontroll 
som i alla strålningssituationer avspeglar 
ett system för strålskydd som bygger på
aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön 
och på följande principer för berättigande, 
optimering och dosgränser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att varje ny ändring bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön. 
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Motivering: beslut om införande eller 
ändring av en strålkälla, spridningsväg 
eller verklig bestrålning ska berättigas i 
den bemärkelse att sådana beslut ska fattas 
i avsikt att sörja för att de fördelar de 
innebär för enskilda personer och samhället 
säkert väger upp för de skador som de kan 
orsaka.

(a) Motivering: beslut om införande av nya 
kategorier eller en verksamhet ska 
berättigas i den bemärkelse att sådana 
beslut ska fattas i avsikt att sörja för att de 
fördelar de innebär för enskilda personer 
och samhället säkert väger upp för de 
skador som de kan orsaka.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inte bredda räckvidden för begäran om motivering. Därför bör 
”verksamhet” behållas. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 
ögonlinsen ska vara 20 mSv under ett år 
eller i tillämpliga fall samma värde som 
anges för gränsen för den effektiva dosen.

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 
ögonlinsen ska vara 150 mSv under ett år 
eller i tillämpliga fall samma värde som 
anges för gränsen för den effektiva dosen.

Or. en

Motivering

 Det är viktigt att varje ny ändring bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön. Det är 
viktigt att garantera ett proportionerligt förhållningssätt i förhållande till risken.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 
ögonlinsen ska vara 20 mSv per år.

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 
ögonlinsen ska vara 50 mSv per år.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att nya 
verksamheter som medför exponering för 
joniserande strålning berättigas före det att 
de godkänns.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla
nya kategorier eller verksamheter som
medför exponering för joniserande 
strålning berättigas före det att de 
godkänns.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera ett flexibelt och proportionerligt förhållningssätt i förhållande till 
risken.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föra in de 
godkända verksamheterna i lagstiftning 
eller administrativa handlingar.

2. Medlemsstaterna ska föra in de 
godkända kategorierna eller
verksamheterna i lagstiftning eller 
administrativa handlingar.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att garantera ett flexibelt och proportionerligt förhållningssätt i förhållande till 
risken.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Befintliga verksamheter kan ses över 
såvitt avser berättigandet när nya och 
viktiga fakta rörande deras effektivitet eller 
potentiella konsekvenser framkommer.

3. Befintliga kategorier eller verksamheter 
kan ses över såvitt avser berättigandet när 
nya och viktiga fakta rörande deras 
effektivitet eller potentiella konsekvenser 
framkommer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera ett flexibelt och proportionerligt förhållningssätt i förhållande till 
risken.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva licens för 
följande verksamheter:

Medlemsstaterna ska, när det är lämpligt,
kräva licens för följande verksamheter:

Or. en

Motivering

Obligatorisk licens inom alla dessa områden kommer att medföra onödiga kostnader och 
bördor utan någon som helst ökning av arbetstagarnas skydd. Gällande bestämmelser 
omfattar fullgoda strålskyddsåtgärder för arbetstagarna. 
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För utfärdande av tillstånd ska
medlemsstaterna kräva att information 
överlämnas som stämmer överens med 
verksamhetens karaktär och de risker den 
innebär.

1. För utfärdande av tillstånd kan
medlemsstaterna kräva att information
överlämnas som stämmer överens med 
verksamhetens karaktär och de risker den 
innebär.

Or. en

Motivering

Obligatoriska krav kommer att medföra onödiga kostnader och bördor utan någon som helst 
ökning av arbetstagarnas skydd. Gällande bestämmelser omfattar fullgoda 
strålskyddsåtgärder för arbetstagarna.


