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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно определянето на основни 
норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на 
йонизиращо лъчение
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0242),

– като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Eвратом, съгласно които Съветът 
се е консултирал с него (C7-0151/2012),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2012),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 
106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на 
Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При здравната защита на 
населението се предвижда наличието на 
радиоактивни вещества в околната 
среда. В допълнение към преките 
начини на облъчване от околната среда 
следва да се отдели внимание на 

(16) При здравната защита на 
населението се предвижда наличието на 
радиоактивни вещества в околната 
среда. В допълнение към преките 
начини на облъчване от околната среда 
следва да се отдели внимание на 
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защитата на околната среда като цяло, 
включително облъчването на 
флората и фауната, в рамките на 
обстойна и съгласувана цялостна рамка. 
Доколкото хората са част от своята 
околна среда, тази политика допринася 
за дългосрочна защита на здравето. 

защитата на околната среда като цяло в 
рамките на обстойна и съгласувана 
цялостна рамка. Доколкото хората са 
част от своята околна среда, тази 
политика допринася за дългосрочна 
защита на здравето. 

Or. de

Обосновка

Тъй като липсват научни данни, в момента изглежда прибързано да се включва 
такава точка в настоящата директива. Целта да бъдат защитени флората и 
фауната и по този начин да бъде намалена опасността за човека е желателна и тя 
трябва да бъде преследвана и занапред. Като първа стъпка обаче трябва да се 
създаде научната основа за това. Въвеждането на един закон налага определянето на 
подходящи величини и стойности.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
защитата на околната среда като 
източник на радиационно облъчване на 
хората, допълнена, когато е 
необходимо, със специфично 
разглеждане на облъчването на 
флората и фауната в околната среда 
като цяло.

2. Настоящата директива се прилага за 
защитата на околната среда като 
източник на радиационно облъчване на 
хората.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 1.
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Изменение 3

Предложение за директива
Член 4 – точка 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) „Интервенционна радиология“ 
означава използването на методи за 
рентгенова образна диагностика, в 
допълнение към ултразвукова или 
магнитно-резонансна или други 
изследвания с нейонизиращи лъчения, 
за въвеждане и насочване на уреди в 
човешкото тяло с диагностични или 
лечебни цели; 

(75) „Интервенционна радиология“ 
означава използването на методи за 
рентгенова образна диагностика, в
допълнение към ултразвукова или 
магнитно-резонансна или други 
изследвания с нейонизиращи лъчения, 
за въвеждане и насочване на уреди в 
човешкото тяло с диагностични или 
лечебни цели; въпреки това 
директивата се отнася само за уреди 
от категорията на уредите с високи 
дози облъчване. Към тях спадат 
уреди, при които дозата на облъчване 
надхвърля 100 Gy*cm².

Or. de

Обосновка

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки задължават всяко 
предприятие, възнамеряващо да 
произвежда или внася или изнася нов 
вид апаратура или продукт, излъчващи 

1. Държавите членки задължават всяко 
предприятие, възнамеряващо да 
произвежда или внася или изнася нов 
вид апаратура или продукт, излъчващи 
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йонизиращо лъчение, да предоставя на 
компетентните органи необходимата 
информация, посочена в приложение III, 
раздел А, с цел органите да могат, въз 
основа на оценка на посочената в 
приложение III, раздел Б информация, 
да вземат решение дали целевото 
предназначение на апаратурата или на 
продукта може да бъде обосновано. 

йонизиращо лъчение, да предоставя на 
компетентните органи в страната, в 
която се намира седалището на 
предприятието, необходимата 
информация, посочена в приложение III, 
раздел А, с цел органите да могат, въз 
основа на оценка на посочената в 
приложение III, раздел Б информация, 
да вземат решение дали целевото 
предназначение на апаратурата или на 
продукта може да бъде обосновано. 

Or. de

Обосновка

Този контрол следва да се провежда само в една държава членка, за да се избегне 
извършването на една и съща работа във всички държави членки. Резултатите от 
този контрол трябва след това да бъдат признати в останалите държави членки. По 
този начин следва да се избегне дублирането на работата както за компетентните 
органи, така и за предприятията. 

Изменение 5

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган споделя 
информацията, получена в съответствие 
с изискванията на параграф 1, с 
компетентните органи на другите 
държави членки, за да им даде 
възможност да се произнесат, от 
своя страна, за обосноваността на 
целевото предназначение на 
апаратурата или на продукта.

2. Компетентният орган споделя 
информацията, получена в съответствие 
с изискванията на параграф 1, с 
компетентните органи на другите 
държави членки, за да ги информира 
относно своето решение за целевото 
предназначение на апаратурата или на 
продукта. Компетентните органи 
предоставят тази информация на 
всички останали държави членки.

Or. de

Обосновка

Новите изисквания за разрешенията за допускане до пазара правят по-труден 
достъпа до пазара, без да постигат по-високи стандарти за сигурност. Съществува 
риск държавите членки да въведат различни процедури за издаване на разрешения. 
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Поради това трябва да се извършва обмен на информация на равнището на 
държавите членки, така че да се избегне ненужното увеличаване на работата на 
органите и на предприятията.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предприятието бива информирано за 
решенията на компетентните органи на 
държавите членки в рамките на период 
от шест месеца.

3. Предприятието бива информирано за 
решенията на компетентните органи на 
държавите членки в рамките на период 
от четири месеца.

Or. de

Обосновка

За предприятие, което чака разрешение за допускане до пазара, шест месеца 
означават голяма финансова тежест. По-специално за малките и средните 
предприятия тази процедура представлява сериозна тежест, поради което е 
препоръчително срокът да се съкрати.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) отрасли, които използват 
естествени радиоактивни 
материали, определени от 
държавите членки съгласно 
изискванията на член 24, което може 
да доведе до ефективна доза на лице 
от населението, равна или 
надвишаваща 0,3 mSv за една година.

заличава се

Or. de

Обосновка

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
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Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изискват 
предприятието своевременно да 
уведомява за възникването на всяко 
значимо събитие, което води или би 
могло да доведе до облъчване на дадено 
лице извън рамките на 
експлоатационните граници или 
експлоатационните условия, посочени в 
лицензионните изисквания по 
отношение на професионалното 
облъчване или облъчването на 
населението, или определени от 
органите по отношение на 
медицинското облъчване.

5. Държавите членки изискват 
предприятието своевременно да 
уведомява за възникването на всяко 
значимо събитие, което води или би 
могло да доведе до облъчване на дадено 
лице извън рамките на 
експлоатационните граници или 
експлоатационните условия, посочени в 
лицензионните изисквания по 
отношение на професионалното 
облъчване или облъчването на 
населението, или определени от 
органите.

Медицински изделия, които работят 
с йонизиращо лъчение, се третират в 
съответствие с Директива 93/42/ЕИО 
относно медицинските изделия1. 
Трябва да бъдат предприети всички 
стъпки по обмен на информация 
съгласно горепосочената директива и 
да бъдат уведомени останалите 
компетентни органи.
_________________
1 Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 
14 юни 1993 г. относно медицинските 
изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 
50).

Or. de
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Обосновка

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 59 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се извършва приемателно изпитване с 
участието на експерта по медицинска 
физика преди първото пускане в 
действие на оборудването за клинични 
цели, и последващо периодично 
извършване на експлоатационни 
изпитвания, както и след всяка 
съществена процедура за поддръжка.

г) се извършва приемателно изпитване с 
участието на експерта по медицинска 
физика преди първото пускане в 
действие на оборудването за клинични 
цели, и последващо периодично 
извършване на експлоатационни 
изпитвания, както и след всяка 
съществена процедура за поддръжка. 
При това изпитване държавите 
членки се придържат към насоките 
на Комисията (по-специално RP162)1, 
както и към действащите към 
момента европейски и международни 
стандарти по отношение на 
медицинското радиологично 
оборудване (стандарт IEC/TC 62 
относно електрическото оборудване в 
медицинската практика, стандарти 
на МААЕ, насоки на Международната 
комисия за радиационна защита).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.
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Or. de

Обосновка

Въз основа на този член държавите членки биха могли да създават собствени 
процедури за тестване. Това би довело до допълнителни разходи за допускане и 
пускане в експлоатация, без да създава добавена стойност по отношение на 
сигурността. Поради това вече съществуващите стандарти следва да 
представляват основа за тестването.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 62 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предприятието уведомява възможно 
най-скоро компетентните органи за 
възникването на значими събития, както 
са определени от органите, включително 
резултатите от проучвания и 
коригиращите мерки с цел 
предотвратяване на такива събития. 
Компетентните органи предоставят 
тази информация на компетентните 
органи за следпазарно наблюдение, 
установени с Директива 93/42/ЕИО на 
Съвета относно медицинските изделия;

г) предприятието уведомява възможно 
най-скоро компетентните органи за 
възникването на значими събития, както 
са определени от органите, включително 
резултатите от проучвания и 
коригиращите мерки с цел 
предотвратяване на такива събития. В 
случай на медицински изделия 
предприятието или ползвателят 
предоставя незабавно цялата 
информация на компетентните органи 
за следпазарно наблюдение, установени 
с Директива 93/42/ЕИО на Съвета 
относно медицинските изделия; при 
необходимост тези органи 
уведомяват други компетентни 
органи.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 8.
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Изменение 11

Предложение за директива
Глава IX

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА IX заличава се
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Член 76
Екологични критерии

В своите правни рамки за 
радиационна защита, и по-специално 
в рамките на цялостната система за 
защита на човешкото здраве, 
държавите членки включват 
разпоредба за радиационна защита в 
околната среда на видове, различни 
от човека. С тази правна рамка се 
въвеждат екологични критерии, с 
които се цели да се осигури защита на 
популациите от уязвими или 
представителни непринадлежащи 
към човешкия род видове с оглед на 
тяхната значимост като част от 
екосистемата. Където е уместно, се 
определят видове практики, за които 
е оправдано въвеждането на 
регулаторен контрол с оглед 
изпълнение на изискванията на тази 
правна рамка. 

Член 77
Разрешени норми за изхвърляне на 

радиоактивни вещества
При определянето на разрешените 
норми за изхвърляне на радиоактивни 
отпадъчни флуиди в съответствие с 
член 65, параграф 2 компетентните 
органи на държавите членки 
осигуряват също така подходяща 
защита на непринадлежащите към 
човешкия род видове. За тази цел 
може да се извърши генерична 
скринингова оценка, за да се 
гарантира спазването на 



PE501.908v01-00 14/16 PR\921092BG.doc

BG

екологичните критерии.
Член 78

Случайно изпускане
Държавите членки задължават 
предприятията да предприемат 
подходящи технически мерки за 
предотвратяване на значителни 
екологични щети в случай на случайно 
изпускане или за намаляване на 
мащаба на тези щети.

Член 79
Мониторинг на околната среда

При изготвянето на програми за 
мониторинг на околната среда или 
когато се изисква изпълнението на 
такива програми, компетентните 
органи на държавите членки 
включват представителни видове, 
различни от човека, ако това е 
необходимо, както и компоненти на 
околната среда, които 
представляват начин на облъчване на 
лица от населението.

Or. de

Обосновка

Тъй като липсват научни данни, в момента изглежда прибързано да се включва 
такава точка в настоящата директива. Целта да бъдат защитени флората и 
фауната и по този начин да бъде намалена опасността за човека е желателна и тя 
трябва да бъде преследвана и занапред. Като първа стъпка обаче трябва да се 
създаде научната основа за това. Въвеждането на един закон налага определянето на 
подходящи величини и стойности.



PR\921092BG.doc 15/16 PE501.908v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По мнението на докладчика предложението за преразглеждане на директивата на 
Съвета, с която се определят основните стандарти за сигурност, представлява следваща 
стъпка за подобряване на защитата от излагане на йонизиращо лъчение. На основание 
член 31 от Договора за Евратом в предложението се обединяват директивата за 
медицинското облъчване, директивата относно контрола на високоактивните закрити 
радиоактивни източници, директивата за външните работници и директивата за 
обществената информация с Директива 96/29 на Евратом за установяване на основни 
норми на безопасност.
Една от целите на преразглеждането е да бъдат премахнати противоречията в 
съществуващите правни разпоредби. Тази цел е до голяма степен постигната в 
предложението, така че не са необходими големи промени. Много от аспектите, 
разглеждани в директивата за установяване на основни норми на безопасност 
функционират в практиката много добре, което също така показва, че не е необходимо 
да се правят сериозни промени.
Друга цел на предложението е да бъдат включени най-новите научни данни и опит във 
връзка с радиационната защита в действащото законодателство. Разпоредбите на 
Евратом винаги са следвали научните препоръки на Международната комисия за 
радиационна защита (МКРЗ). В публикация 103 от 2007 г. МКРЗ препоръча промени в 
досегашната система за радиационна защита, които са взети предвид в предложението 
за директива.
Освен това за първи път в приложното поле на директивата за установяване на основни 
норми на безопасност ще бъдат включени естествените източници на радиация, за да се 
гарантира по-добра защита на населението. Това следва да се приветства. В областта на 
депонирането обаче предвидените задължения за регистриране може да доведат до 
взаимно противоречащи си цели по отношение на обезвреждането на различни 
радиоактивни вещества. За да се избегне това, докладчикът предлага изменение на 
изискванията по отношение на естествените радиационни материали.

В областта на медицинското облъчване докладчикът предлага малки изменения с цел 
да се избегне дублирането на работата при медицинските изделия, работещи с 
йонизиращо лъчение. В случая има риск медицинските изделия, работещи с 
йонизиращо лъчение, да попаднат в приложното поле както на директивата за 
медицинските изделия, така и на правните разпоредби на директивата за установяване 
на основни норми на безопасност. Тъй като двете директиви имат различна основна 
насоченост, на пръв поглед изглежда подходящо да се запазят задълженията за 
докладване и на двете директиви. Това обаче може да доведе до бюрократични 
закъснения за производителите и операторите на такова оборудване. За да се избегне 
това, докладчикът предлага по отношение на тези медицински изделия да се прилага 
Директивата за медицинските изделия (93/42/ЕИО), в която вече са предвидени 
обширни инструменти за контрол и надзор.

Докладчикът приветства по принцип въвеждането на главата за опазване на околната 
среда в директивата. Ту обаче съществува риск за създаване на изпреварващо 
законодателство. Предложените разпоредби относно критериите, свързани с околната 
среда, имат за цел да гарантират защитата на хората чрез уреждане на защитата на 
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растителните и животинските видове. Тъй като обаче все още не е възможно 
въздействието на излъчването върху растителните и животинските видове да бъде 
установено на обоснована научна база, хората не могат да бъдат защитени по-добре 
посредством такива разпоредби. МКРЗ също така все още не е предоставила данни и 
стойности, които да могат да бъдат използвани като научна основа за въвеждането на 
такива критерии, свързани с околната среда. Поради това тази глава следва да бъде 
заличена от настоящото предложение. Докладчикът счита, че може да бъде изготвен 
самостоятелен правен акт относно опазването на околната среда по отношение на 
йонизиращото лъчение, когато бъдат на разположение достатъчно надеждни данни. 
Съответното предложение следва да бъде представено тогава на основата на целите, 
свързани с околната среда, определени в Договора от Лисабон, и то следва да бъде 
разгледано съгласно процедурата за съвместно вземане на решение.


