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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu 
před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0242),

– s ohledem na články 31 a 32 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0151/2012 ),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2012),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 106a Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ochrana zdraví obyvatelstva počítá 
s výskytem radioaktivních látek v životním 
prostředí. Kromě přímých cest ozáření 
v životním prostředí by se pozornost měla 
věnovat ochraně životního prostředí jako 
celku, včetně expozice bioty,
v komplexním a soudržném celkovém 
rámci. Protože lidstvo je součástí tohoto 
prostředí, je tato politika přínosem pro 

(16) Ochrana zdraví obyvatelstva počítá 
s výskytem radioaktivních látek v životním 
prostředí. Kromě přímých cest ozáření 
v životním prostředí by se pozornost měla 
věnovat ochraně životního prostředí jako 
celku v komplexním a soudržném 
celkovém rámci. Protože lidstvo je součástí 
tohoto prostředí, je tato politika přínosem 
pro dlouhodobou ochranu zdraví.
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dlouhodobou ochranu zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že příslušné vědecké údaje nejsou k dispozici, zdá se, že zahrnutí tohoto 
bodu do stávajícího znění směrnice je v tuto chvíli předčasné. Ochrana bioty a s tím 
související omezování rizik pro člověka představuje cíl, jehož splnění je žádoucí, a musí být 
proto i nadále sledován. Přesto je v této věci nutné vytvořit nejprve vědecký základ.
K zavedení právního předpisu je nezbytné stanovení odpovídajících veličin a hodnot.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice se vztahuje na ochranu 
životního prostředí jako cesty od zdrojů 
záření k ozáření člověka a případně je 
doplněna zvláštními úvahami o expozici 
bioty v životním prostředí jako celku.

2. Směrnice se vztahuje na ochranu 
životního prostředí jako cesty od zdrojů 
záření k ozáření člověka.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) intervenční radiologií používání 
rentgenových zobrazovacích metod kromě 
metod zobrazování pomocí ultrazvuku 
nebo magnetické rezonance či jiných 
neionizujících metod záření s cílem zavést 
přístroje do těla a navádět je v něm pro 
diagnostické nebo léčebné účely;

(75) intervenční radiologií používání 
rentgenových zobrazovacích metod kromě 
metod zobrazování pomocí ultrazvuku 
nebo magnetické rezonance či jiných 
neionizujících metod záření s cílem zavést 
přístroje do těla a navádět je v něm pro 
diagnostické nebo léčebné účely; směrnice 
se nicméně vztahuje pouze na přístroje, 
které spadají do kategorie 
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vysokodávkových přístrojů. Patří mezi ně 
přístroje, jejichž dávky záření jsou vyšší 
než 100 Gy·cm².

Or. de

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požádají každého 
provozovatele, který hodlá vyrábět nebo 
dovážet či vyvážet nový typ přístroje nebo 
výrobku emitujícího ionizující záření, aby 
příslušným orgánům předložil příslušné 
informace uvedené v příloze III části A 
s cílem umožnit orgánům na základě 
posouzení informací uvedených v příloze 
III části B rozhodnout, zda zamýšlené 
použití přístroje nebo výrobku může být 
odůvodněno.

1. Členské státy požádají každého 
provozovatele, který hodlá vyrábět nebo 
dovážet či vyvážet nový typ přístroje nebo 
výrobku emitujícího ionizující záření, aby 
příslušným orgánům země, ve které má 
provozovatel své obchodní sídlo, předložil 
příslušné informace uvedené v příloze III 
části A s cílem umožnit orgánům na 
základě posouzení informací uvedených 
v příloze III části B rozhodnout, zda 
zamýšlené použití přístroje nebo výrobku 
může být odůvodněno.

Or. de

Odůvodnění

Tato kontrola by se měla konat pouze v jedné zemi, aby ji nebylo nutné provádět v každém 
členském státě. Výsledek této kontroly musí být následně uznán v ostatních členských státech.
Toto omezení má zabránit tomu, aby příslušné orgány i provozovatelé museli zbytečně 
opakovat svoji práci.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán sdělí informace 
obdržené podle odstavce 1 příslušným 
orgánům ostatních členských států, aby jim 
umožnil přijmout vlastní rozhodnutí o 
odůvodnění zamýšleného použití přístroje 
nebo výrobku.

2. Příslušný orgán sdělí informace 
obdržené podle odstavce 1 příslušným 
orgánům ostatních členských států, aby je 
informoval o vlastním rozhodnutí ohledně 
zamýšleného použití přístroje nebo 
výrobku. Příslušné orgány zpřístupní tyto 
informace všem ostatním členským 
státům.

Or. de

Odůvodnění

Nové požadavky na schvalování zvyšují překážky týkající se přístupu na trh, ke zvýšení 
bezpečnostních standardů však nevedou. Hrozí riziko, že v různých členských státech budou 
zavedeny různé postupy schvalování. Na úrovni členských států proto musí probíhat výměna 
informací, aby orgány a provozovatelé nemuseli zbytečně vykonávat vícekrát tutéž práci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provozovatel je o rozhodnutích 
příslušných orgánů členských států 
informován do šesti měsíců.

3. Provozovatel je o rozhodnutích 
příslušných orgánů členských států 
informován do čtyř měsíců.

Or. de

Odůvodnění

Šest měsíců představuje pro provozovatele čekajícího na registraci značnou finanční zátěž.
Zatěžující je tento postup zejména pro malé a střední podniky, proto je žádoucí jej zkrátit.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odvětví zahrnující přírodní radioaktivní 
materiál a určená členskými státy podle 
požadavků článku 24, která mohou 
způsobit efektivní dávku ozáření 
jednotlivců z obyvatelstva ve výši nejméně
0,3 mSv ročně.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

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 
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.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy vyžadují, aby provozovatel 
neprodleně oznámil výskyt jakékoli 
závažné události, která vedla nebo mohla 
vést k ozáření jednotlivých osob 
překračujícímu provozní limity nebo 
podmínky provozu stanovené v licenčních 
požadavcích na profesní ozáření nebo 
ozáření obyvatelstva či na lékařské 
ozáření, jak stanoví orgány.

5. Členské státy vyžadují, aby provozovatel 
neprodleně oznámil výskyt jakékoli 
závažné události, která vedla nebo mohla 
vést k ozáření jednotlivých osob 
překračujícímu provozní limity nebo 
podmínky provozu stanovené v licenčních 
požadavcích na profesní ozáření nebo 
ozáření obyvatelstva, jak stanoví orgány.

Se zdravotnickými prostředky 
využívajícími ionizující záření se zachází 
ve smyslu směrnice 93/42/EHS o 
zdravotnických prostředcích.1 V souladu 
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s ustanovením výše uvedené směrnice 
musí být v nejvyšší míře využito 
informačního toku a musí být 
informovány i další příslušné orgány.
_________________
1 Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. 
června 1993 o zdravotnických 
prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 
50).

Or. de

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) za účasti lékařského fyzika je provedena 
přejímací zkouška před prvním použitím 
zařízení pro klinické účely a následně se 
pravidelně a po každé významné údržbě 
testuje jeho fungování.

d) za účasti lékařského fyzika je provedena 
přejímací zkouška před prvním použitím 
zařízení pro klinické účely a následně se 
pravidelně a po každé významné údržbě 
testuje jeho fungování. Členské státy se při 
tom řídí pokyny Evropské komise 
(zejména RP162) 1 a stávajícími 
evropskými a mezinárodními normami 
platnými pro lékařská radiologická 
zařízení (norma č. 62 technického výboru 
Mezinárodní elektrotechnické komise 
(IEC TC) o elektrických zařízeních 
ve zdravotnické praxi, normy Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii (IAEA), 
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pokyny Mezinárodní komise pro 
radiologickou ochranu (ICRP)).

_____________
1 Kritéria radiace pro přijatelnost 
zdravotnického radiologického zařízení 
používaného v diagnostické radiologii, 
jaderném lékařství a radioterapii (angl. 
Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy).

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by na základě tohoto článku mohly provádět při přejímání své vlastní zkoušky.
Schválení zařízení a jejich uvedení na trh by tak bylo spojeno s vyššími náklady, avšak bez 
jakékoli přidané hodnoty z hlediska bezpečnosti. Zkouška by proto měla vycházet z již 
existujících norem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 62 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provozovatel oznámí co nejdříve 
příslušným orgánům, že došlo k závažné 
události specifikované orgány, včetně 
výsledků vyšetřování a nápravných 
opatření k zamezení takovým událostem.
Příslušné orgány sdělí tyto informace 
příslušným orgánům vykonávajícím 
dohled nad zdravotnickými prostředky po 
jejich uvedení na trh, stanovený ve 
směrnici Rady 93/42/EHS;

d) provozovatel oznámí co nejdříve 
příslušným orgánům, že došlo k závažné 
události specifikované orgány, včetně 
výsledků vyšetřování a nápravných 
opatření k zamezení takovým událostem.
Jedná-li se o zdravotnické prostředky, 
sdělí provozovatel nebo uživatel 
neprodleně veškeré informace příslušným 
orgánům vykonávajícím dohled po jejich 
uvedení na trh, stanovený ve směrnici 
Rady 93/42/EHS. Tyto orgány v případě 
potřeby informují další příslušné orgány.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 8.



PE501.908v01-00 12/15 PR\921092CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Kapitola IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IX vypouští se
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Článek 76
Environmentální kritéria

Členské státy zahrnou do svého právního 
rámce pro radiační ochranu a zejména 
do celkového systému ochrany lidského 
zdraví ustanovení o radiační ochraně 
subhumánních druhů v životním 
prostředí. Tento právní rámec zavede 
environmentální kritéria zaměřená na 
ochranu populací zranitelných nebo 
reprezentativních subhumánních druhů 
z hlediska jejich důležitosti jako součásti 
ekosystému. V případě potřeby se určí 
druhy činností, u nichž se vyžaduje 
regulační kontrola s cílem plnit požadavky 
tohoto právního rámce.

Článek 77
Povolené limity vypouštění

Příslušné orgány členských států při 
stanovení povolených limitů vypouštění 
radioaktivního odpadu v souladu s čl. 65 
odst. 2 rovněž zajistí odpovídající ochranu 
subhumánních druhů. Za tímto účelem 
může být provedeno obecné screeningové 
posouzení, aby se zabezpečilo, že 
environmentální kritéria jsou splněna.

Článek 78
Náhodné úniky

Členské státy vyžadují, aby provozovatelé 
učinili příslušná technická opatření 
k zamezení podstatným environmentálním 
škodám v případě náhodného úniku nebo 
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ke zmírnění rozsahu těchto škod.
Článek 79

Monitorování životního prostředí
Když příslušné orgány členských států 
stanoví programy monitorování životního 
prostředí nebo vyžadují, aby tyto 
programy byly prováděny, zahrnou 
v případě potřeby reprezentativní 
subhumánní druhy a také složky životního 
prostředí, které tvoří cestu ozáření pro 
jednotlivce z obyvatelstva.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že příslušné vědecké údaje nejsou k dispozici, zdá se, že zahrnutí tohoto 
bodu do stávajícího znění směrnice je v tuto chvíli předčasné. Ochrana bioty a s tím 
související omezování rizik pro člověka představuje cíl, jehož splnění je žádoucí, a musí být 
proto i nadále sledován. Přesto je v této věci nutné vytvořit nejprve vědecký základ.
K zavedení právního předpisu je nezbytné stanovení odpovídajících veličin a hodnot.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Předložený návrh nového znění směrnice Rady o základních normách je podle názoru 
zpravodaje dalším krokem ke zlepšení ochrany před expozicí ionizujícímu záření. Návrh 
v sobě na základě článku 31 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii spojuje směrnici o expozici z léčebných důvodů, směrnici o vysokoaktivních 
uzavřených zdrojích záření, směrnici o externích pracovnících, směrnici o informování 
obyvatelstva a směrnici 96/29/Euratom o základních bezpečnostních standardech.
Jedním z cílů tohoto nového znění je odstranit rozpory obsažené ve stávajících právních 
předpisech. Tohoto cíle se návrhu podařilo z větší části dosáhnout, takže je v tomto ohledu jen 
málo pozměňovacích návrhů. Řada aspektů ochrany před zářením, jimiž se zabývá směrnice o 
základních bezpečnostních standardech, funguje v praxi velmi dobře, což je známkou toho, že 
zde v této oblasti toho není mnoho, co je třeba měnit.

Dalším cílem návrhu je zapracovat do stávajících právních předpisů nejnovější vědecké údaje 
a poznatky týkající se ochrany před zářením. Právní předpisy Evropského společenství pro 
atomovou energii (Euratom) v této oblasti vycházely vždy z doporučení Mezinárodní komise 
pro radiologickou ochranu (ICRP). Tato komise doporučila ve své publikaci č. 103 z roku 
2007 některé úpravy dosavadního systému ochrany před zářením, které nyní navrhovaná 
směrnice zohledňuje.

Dále mají být do směrnice o základních bezpečnostních standardech kvůli lepší ochraně 
obyvatelstva poprvé začleněny i přírodní zdroje záření. Tento krok nelze než uvítat.
V souvislosti s ukládáním odpadu však mohou vést stanovené registrační povinnosti ke 
konfliktům ohledně cílů týkajících se likvidace různých radioaktivních látek. Aby se těmto 
konfliktům předešlo, navrhuje zpravodaj změnu předlohy s ohledem na radioaktivní materiály 
vyskytující se volně v přírodě.

Co se týče lékařského ozáření, navrhuje zpravodaj několik menších změn, které umožní 
předejít zbytečnému opakování práce v oblasti zdravotnických prostředků emitujících 
ionizující záření. Je riziko, že na zdravotnické prostředky využívající ionizujícího záření se 
bude vztahovat jak směrnice o zdravotnických prostředcích, tak i právní předpisy směrnice o 
základních bezpečnostních standardech. Jelikož obě tyto směrnice mají odlišné těžiště, může 
se zprvu jevit jako rozumné, aby se oznamovací povinnosti obou směrnice rozšířily, pro 
výrobce a provozovatele těchto zařízení to však může znamenat zdržující byrokratické 
průtahy. Aby k tomu nedošlo, navrhuje zpravodaj, aby se se zdravotnickými prostředky 
zacházelo podle směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/ES), která již nyní obsahuje 
komplexní mechanismy kontroly a dohledu.

To, že směrnice nyní obsahuje kapitolu o ochraně životního prostředí, zpravodaj v zásadě 
vítá. Je tu však riziko, že dojde k nepodložené tvorbě právních předpisů. Cílem navržených 
ustanovení týkajících se environmentálních kritérií je zajistit prostřednictvím regulace 
ochrany subhumánních druhů také ochranu lidí. Jelikož ale ještě není možné vědecky 
doložitelným způsobem určit, jaké jsou účinky záření na subhumánní druhy, může se stát, že 
tato regulace nepovede ani ke zlepšení ochrany lidí. Ze strany Mezinárodní komise pro 
radiologickou ochranu (ICRP) nejsou k dispozici zatím žádné údaje ani hodnoty, které by 
mohly sloužit jako vědecký základ pro zavedení takovýchto environmentálních kritérií. Tato 
kapitola by proto měla být z předloženého právního předpisu vypuštěna. Zpravodaj je toho 
názoru, že jakmile budou k dispozici dostatečně spolehlivé údaje, je možné vypracovat 
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zvláštní právní akt o ochraně životního prostředí před ionizujícím zářením. Příslušný návrh by 
měl být v takovém případě předložen na základě cílů Lisabonské smlouvy v oblasti životního 
prostředí a měl by být projednán v rámci postupu spolurozhodování.


