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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0242),

– der henviser til artikel 31 og 32 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C7-0151/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse med artikel 106A i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Beskyttelsen af befolkningens 
sundhed tager hensyn til tilstedeværelsen af 
radioaktive stoffer i miljøet. Ud over 
direkte miljømæssige eksponeringsveje 
skal der tages hensyn til beskyttelsen af 
miljøet som helhed, herunder eksponering 

(16) Beskyttelsen af befolkningens 
sundhed tager hensyn til tilstedeværelsen af 
radioaktive stoffer i miljøet. Ud over 
direkte miljømæssige eksponeringsveje 
skal der tages hensyn til beskyttelsen af 
miljøet som helhed inden for en samlet og 
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af biota, inden for en samlet og konsistent 
overordnet ramme. Da menneskeheden er 
en del af sit miljø, vil denne politik gavne 
sundhedsbeskyttelsen på lang sigt. 

konsistent overordnet ramme. Da 
menneskeheden er en del af sit miljø, vil 
denne politik gavne sundhedsbeskyttelsen 
på lang sigt. 

Or. de

Begrundelse

Da det videnskabelige datagrundlag mangler, forekommer det i øjeblikket at være for tidligt 
at medtage et sådant punkt i det foreliggende direktiv. Målet om at beskytte planter og dyr og 
dermed begrænse risikoen for mennesker er et ønskværdigt mål, som man også fortsat skal 
forfølge. I et første skridt skal man dog tilvejebringe det videnskabelige grundlag på dette 
område. Indførelsen af en lov kræver, at der fastlægges egnede størrelser og værdier.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv gælder for beskyttelse af 
miljøet som en vej fra strålekilder til 
eksponering af mennesker, suppleret hvor 
det er hensigtsmæssigt med særlig 
hensyntagen til eksponering af biota i 
miljøet som helhed.

2. Dette direktiv gælder for beskyttelse af 
miljøet som en vej fra strålekilder til 
eksponering af mennesker.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) "interventionel radiologi": 
anvendelsen af 
røntgenbilleddannelsesteknikker samt 
teknikker, der involverer ultralyd, 
magnetisk resonansbilleddannelse eller 

(75) "interventionel radiologi": 
anvendelsen af 
røntgenbilleddannelsesteknikker samt 
teknikker, der involverer ultralyd, 
magnetisk resonansbilleddannelse eller 
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andre ikke-ioniserende strålingsteknikker, 
til at indføre og styre apparater i kroppen 
til diagnostiske eller behandlingsmæssige 
formål 

andre ikke-ioniserende strålingsteknikker, 
til at indføre og styre apparater i kroppen 
til diagnostiske eller behandlingsmæssige 
formål. Direktivet vedrører dog kun 
apparater, der kan henregnes til 
kategorien højdoserede apparater. Hertil 
hører apparater, der har en højere 
energidosis end 100 Gy*cm² 

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at enhver 
virksomhed, som påtænker at fremstille, 
importere eller eksportere en ny type 
apparat eller produkt, som udsender 
ioniserende stråling, skal give de 
kompetente myndigheder relevante 
oplysninger som angivet i bilag III, 
afdeling A, for at myndighederne på 
baggrund af en vurdering af oplysningerne 
i henhold til bilag III, afdeling B, kan 
beslutte, om den tilsigtede anvendelse af 
apparatet eller produktet er berettiget. 

1. Medlemsstaterne kræver, at enhver 
virksomhed, som påtænker at fremstille, 
importere eller eksportere en ny type 
apparat eller produkt, som udsender 
ioniserende stråling, skal give de 
kompetente myndigheder i det land, hvor 
virksomheden har sit hjemsted, relevante 
oplysninger som angivet i bilag III, 
afdeling A, for at myndighederne på 
baggrund af en vurdering af oplysningerne 
i henhold til bilag III, afdeling B, kan 
beslutte, om den tilsigtede anvendelse af 
apparatet eller produktet er berettiget. 

Or. de
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Begrundelse

For at denne kontrol ikke skal foretages i hver medlemsstat, skal den kun finde sted i ét land. 
Resultatet af denne kontrol skal derpå anerkendes i de andre medlemsstater. Denne 
begrænsning skal medvirke til, at dobbeltarbejde forebygges både hos de kompetente 
myndigheder og i virksomhederne. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed videregiver 
de oplysninger, den modtager i henhold til 
stk. 1, til de kompetente myndigheder i de 
andre medlemsstater, så de selv kan træffe
beslutning om berettigelsen af den 
tilsigtede anvendelse af apparatet eller 
produktet.

2. Den kompetente myndighed videregiver 
de oplysninger, den modtager i henhold til 
stk. 1, til de kompetente myndigheder i de 
andre medlemsstater med henblik på at 
informere disse om den kompetente 
myndigheds beslutning om den tilsigtede 
anvendelse af apparatet eller produktet. De 
kompetente myndigheder gør disse 
oplysninger tilgængelige for alle andre 
medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Nye krav til markedsføringstilladelserne øger hindringerne for markedsadgangen, uden at der 
opnås højere sikkerhedsstandarder. Der er risiko for, at der indføres forskellige 
godkendelsesprocedurer i medlemsstaterne. Derfor skal det sikres, at der sker en udveksling 
af oplysninger mellem medlemsstaterne, således at unødvendigt dobbeltarbejde i 
forvaltningerne og virksomhederne undgås. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Virksomheden underrettes om 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheders beslutninger inden for en 
periode på seks måneder.

3. Virksomheden underrettes om 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheders beslutninger inden for en 
periode på fire måneder.
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Or. de

Begrundelse

For en virksomhed, der venter på en markedsføringstilladelse, betyder seks måneder en stor 
økonomisk belastning. Netop for små og mellemstore virksomheder er denne procedure 
belastende, således at en kortere frist er påkrævet.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) industrier, der indebærer naturligt 
forekommende radioaktivt materiale, som 
identificeres af medlemsstaterne som 
fastsat i artikel 24, og som fører til 
eksponering af enkeltpersoner i 
offentligheden for en effektiv dosis, som 
er lig med eller overstiger 0,3 mSv pr. år.

udgår

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kræver, at 
virksomheden skal foretage underretning 
straks om forekomst af enhver vigtig 
hændelse, som resulterer i eller som kan 

5. Medlemsstaterne kræver, at 
virksomheden skal foretage underretning 
straks om forekomst af enhver vigtig 
hændelse, som resulterer i eller som kan 
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resultere i eksponering af en person ud 
over de driftsgrænser eller 
driftsbetingelser, der er fastsat i tilladelsens 
krav med hensyn til erhvervsmæssig eller 
offentlig bestråling, eller som er defineret 
af myndighederne for medicinsk 
bestråling.

resultere i eksponering af en person ud 
over de driftsgrænser eller 
driftsbetingelser, der er fastsat i tilladelsens 
krav med hensyn til erhvervsmæssig eller 
offentlig bestråling.

Medicinske produkter, der arbejder med 
ioniserende stråling, behandles i henhold 
til direktiv 93/42/EØF om medicinske 
anordninger1. Informationsudvekslingen i 
medfør af ovennævnte direktiv skal 
gennemføres i fuldt omfang, og andre 
kompetente myndigheder skal underrettes.
_________________
1Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 
1993 om medicinske anordninger (EFT L 
169 af 12.7.1993, s. 50).

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) der udføres modtagekontrol under 
inddragelse af den mediko-fysiske ekspert 
inden første anvendelse af udstyret til 
kliniske formål, efterfulgt af regelmæssig 
kontrol af præstationen, og efter ethvert 

(d) der udføres modtagekontrol under 
inddragelse af den mediko-fysiske ekspert 
inden første anvendelse af udstyret til 
kliniske formål, efterfulgt af regelmæssig 
kontrol af præstationen, og efter ethvert 
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større vedligeholdelsesarbejde. større vedligeholdelsesarbejde. 
Medlemsstaterne følger i denne 
forbindelse Europa-Kommissionens 
retningslinjer (navnlig RP162)1 og 
europæiske og internationale standarder, 
der i øjeblikket gælder for medicinsk-
radiologisk udstyr (IECTC62 on 
Electrical equipment in medical practice, 
IAEA's standarder og ICRP's 
retningslinjer).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.

Or. de

Begrundelse

På grundlag af denne artikel ville medlemsstaterne kunne indføre deres egen modtagekontrol. 
Dette ville medføre yderligere udgifter til godkendelse og ibrugtagning, uden at sikkerheden 
ville blive øget. Allerede eksisterende standarder bør derfor danne grundlag for kontrollen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 62 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) virksomheden snarest muligt meddeler 
de kompetente myndigheder, når 
væsentlige hændelser finder sted, som 
fastsat af myndighederne, herunder 
resultaterne af undersøgelsen og de 
korrigerende foranstaltninger for at undgå 
sådanne hændelser. De kompetente 
myndigheder deler disse oplysninger med
de kompetente myndigheder for kontrol 
efter markedsføringen som fastlagt i Rådets 
direktiv 93/42/EØF om medicinske 
anordninger

(d) virksomheden snarest muligt meddeler 
de kompetente myndigheder, når 
væsentlige hændelser finder sted, som 
fastsat af myndighederne, herunder 
resultaterne af undersøgelsen og de 
korrigerende foranstaltninger for at undgå 
sådanne hændelser. For medicinske 
produkter meddeler virksomheden eller 
brugeren straks alle oplysninger til de 
kompetente myndigheder for kontrol efter 
markedsføringen som fastlagt i Rådets 
direktiv 93/42/EØF om medicinske 
anordninger. Myndighederne underretter 
om nødvendigt andre kompetente 
myndigheder
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Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Kapitel IX

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IX udgår
MILJØBESKYTTELSE

Artikel 76
Miljøkriterier

Medlemsstaterne sørger for at medtage 
foranstaltninger til strålebeskyttelse af 
andre arter end mennesket i miljøet i 
deres regelsæt for strålebeskyttelse og 
især i det overordnede system til 
beskyttelse af menneskers sundhed. Dette 
regelsæt skal indføre miljøkriterier med 
henblik på at beskytte populationer af 
sårbare eller repræsentative arter andre 
end mennesket i lyset af deres betydning 
som en del af økosystemet. Om nødvendigt 
identificeres de typer aktiviteter, som 
kræver myndighedskontrol, for at kravene 
i dette regelsæt kan gennemføres. 

Artikel 77
Godkendte grænser for udslip

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal, når de fastsætter 
godkendte grænser for udslip af 
radioaktivt affald, også sikre tilstrækkelig 
beskyttelse af andre arter end mennesket i 
henhold til artikel 65, stk. 2. Til dette 
formål kan en generisk 
screeningsvurdering foretages for at sikre, 
at de miljømæssige kriterier er opfyldt.

Artikel 78
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Utilsigtede udslip
Medlemsstaterne kræver, at virksomheder 
træffer passende tekniske foranstaltninger 
for at undgå væsentlige miljøskader i 
tilfælde af et utilsigtet udslip eller for at 
mindske omfanget af sådanne skader.

Artikel 79
Miljøovervågning

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal, når de etablerer 
miljøovervågningsprogrammer eller 
kræver, at sådanne programmer 
gennemføres, om nødvendigt inddrage 
andre arter end mennesket og ligeledes 
miljømedier, som udgør en 
eksponeringsvej for enkeltpersoner i 
offentligheden.

Or. de

Begrundelse

Da det videnskabelige datagrundlag mangler, forekommer det i øjeblikket at være for tidligt 
at medtage et sådant punkt i det foreliggende direktiv. Målet om at beskytte planter og dyr og 
dermed begrænse risikoen for mennesker er et ønskværdigt mål, som man også fortsat skal 
forfølge. I et første skridt skal man dog tilvejebringe det videnskabelige grundlag på dette 
område. Indførelsen af en lov kræver, at der fastlægges egnede størrelser og værdier.



PE501.908v01-00 14/15 PR\921092DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Det foreliggende forslag til omarbejdning af Rådets direktiv om grundlæggende 
sikkerhedsnormer er efter ordførerens opfattelse et yderligere skridt til forbedring af 
beskyttelsen mod eksponering for ioniserende stråling. På grundlag af Euratomtraktatens 
artikel 31 indebærer forslaget, at direktivet om medicinsk bestråling, direktivet om 
højradioaktive lukkede strålekilder, direktivet om eksterne arbejdstagere og direktivet om 
oplysning af befolkningen skrives sammen med direktiv 96/28/Euratom om grundlæggende 
sikkerhedsnormer.
Et af målene med omarbejdningen er at fjerne uoverensstemmelser i de eksisterende 
retsforskrifter. Dette er lykkedes i store dele af forslaget, således at der på dette område ikke 
er behov for større ændringer. Mange af de aspekter omkring strålingsbeskyttelse, der er 
behandlet i direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer, fungerer i praksis udmærket, 
hvilket ligeledes er et tegn på, at der ikke er behov for større ændringer i denne henseende.

Et yderligere mål med forslaget er, at de nyeste videnskabelige data og erfaringer med hensyn 
til strålingsbeskyttelse skal medtages i den aktuelle lovgivning. Euratoms lovgivning har altid 
fulgt anbefalingerne fra Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse (ICRP). Denne 
har i publikation 103 fra 2007 anbefalet justeringer i det hidtidige strålebeskyttelsessystem, 
som der nu tages hensyn til i det foreslåede direktiv.
Desuden skal de naturlige strålekilder for første gang medtages i direktivet om de 
grundlæggende sikkerhedsnormer for at sikre en bedre beskyttelse af befolkningen. Denne 
fremgangsmåde må hilses velkommen. Med hensyn til affaldsdeponering kan de fastsatte 
registreringskrav dog føre til målkonflikter vedrørende bortskaffelse af forskellige radioaktive 
stoffer. For at undgå dette foreslår ordføreren en ændring af bestemmelserne om naturligt 
forekommende radioaktive materialer. 
Hvad angår eksponering for medicinsk stråling foreslår ordføreren mindre ændringer for at 
undgå overlapninger i forbindelse med medicinske produkter, der afgiver ioniserende stråling. 
Her er der fare for, at medicinske produkter, der arbejder med ioniserende stråling, både falder 
ind under direktivet om medicinske anordninger og vil være omfattet af retsforskrifterne i 
direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer. Da indsatsområderne i de to direktiver er 
prioriteret på forskellig måde, synes det ved første øjekast hensigtsmæssigt, at 
rapporteringskravene i de to direktiver finder anvendelse. Dette kan dog føre til forsinkelser i 
det bureaukratiske maskineri til skade for producenterne og brugerne af sådanne apparater. 
For at undgå dette foreslår ordføreren, at medicinske produkter behandles i henhold til 
direktivet om medicinske anordninger (93/42/EØF), der allerede indeholder omfattende 
kontrol- og overvågningsredskaber. 

Ordføreren er i princippet positiv over for, at der indskrives et kapitel om miljøbeskyttelse i 
direktivet. Her er der dog fare for, at man så at sige lovgiver på forskud. Formålet med de 
foreslåede bestemmelser om miljøkriterier er via bestemmelser om beskyttelse af andre arter 
end mennesket også at sikre beskyttelsen af mennesker. Da det imidlertid endnu ikke er 
muligt på et velbegrundet videnskabeligt grundlag at fastslå, hvilke virkninger stråling har for 
andre arter end mennesket, kan man heller ikke beskytte mennesker bedre ved hjælp af 
sådanne ordninger. Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse råder heller ikke 
over nogen data og værdier, som man ville kunne anvende som videnskabeligt grundlag for 
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indførelsen af sådanne miljøkriterier. Dette kapitel bør derfor udgå i det foreliggende 
direktivforslag. Ordføreren er af den opfattelse, at der kan udarbejdes en selvstændig retsakt 
om miljøbeskyttelse vedrørende ioniserende stråling, så snart der er adgang til tilstrækkelig 
pålidelige data. Et tilsvarende forslag bør til den tid også forelægges på grundlag af de 
miljøpolitiske mål i Lissabontraktaten og behandles efter den fælles beslutningsprocedure.


