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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών κανόνων 
ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0242),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0151/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A7–0000/2012),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 α της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία της υγείας του 
πληθυσμού περιλαμβάνει την παρουσία 
ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον.
Πέραν των άμεσων οδών περιβαλλοντικής 
έκθεσης, θα πρέπει να εξεταστεί η 
προστασία του περιβάλλοντος συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης των 

(16) Η προστασία της υγείας του 
πληθυσμού περιλαμβάνει την παρουσία 
ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον.
Πέραν των άμεσων οδών περιβαλλοντικής 
έκθεσης, θα πρέπει να εξεταστεί η 
προστασία του περιβάλλοντος συνολικά 
εντός ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού 
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ζώντων οργανισμών, εντός ενός 
ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου.
Δεδομένου ότι το ανθρώπινο είδος είναι 
μέρος του περιβάλλοντός του, η πολιτική 
αυτή ωφελεί τη μακροπρόθεσμη 
προστασία της υγείας του.

πλαισίου. Δεδομένου ότι το ανθρώπινο 
είδος είναι μέρος του περιβάλλοντός του, η 
πολιτική αυτή ωφελεί τη μακροπρόθεσμη 
προστασία της υγείας του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά στοιχεία, φαίνεται να είναι πρόωρη 
αυτή τη στιγμή η ένταξη ενός τέτοιου σημείου στην παρούσα οδηγία. Ο στόχος της προστασίας 
των φυτών και των ζώων και του περιορισμού με αυτόν τον τρόπο του κινδύνου για τον 
άνθρωπο είναι επιθυμητός, και θα πρέπει να συνεχιστεί η επιδίωξή του. Ωστόσο, σε πρώτο 
στάδιο θα πρέπει να υπάρξει σχετική επιστημονική τεκμηρίωση. Για τη θέσπιση ενός νόμου 
απαιτείται καθορισμός κατάλληλων μεγεθών και τιμών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για την 
προστασία του περιβάλλοντος ως μιας 
οδού από τις πηγές ραδιενέργειας στην 
έκθεση του ανθρώπου, και 
συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με 
συγκεκριμένη μελέτη της έκθεσης των 
ζώντων οργανισμών στο περιβάλλον 
συνολικά.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για την 
προστασία του περιβάλλοντος ως μιας 
οδού από τις πηγές ραδιενέργειας στην 
έκθεση του ανθρώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας 1
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Παρεμβατική ακτινολογία: η χρήση 
τεχνικών απεικόνισης με ακτίνες Χ πέραν 
αυτών που περιλαμβάνουν απεικόνιση με 
υπερήχους ή μαγνητικό συντονισμό ή 
άλλες τεχνικές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας 
με σκοπό την εισαγωγή και καθοδήγηση 
διατάξεων στο σώμα για διαγνωστικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς·

(75) Παρεμβατική ακτινολογία: η χρήση 
τεχνικών απεικόνισης με ακτίνες Χ πέραν 
αυτών που περιλαμβάνουν απεικόνιση με 
υπερήχους ή μαγνητικό συντονισμό ή 
άλλες τεχνικές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας 
με σκοπό την εισαγωγή και καθοδήγηση 
διατάξεων στο σώμα για διαγνωστικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς· Η οδηγία αφορά, 
ωστόσο, μόνο τις διατάξεις που 
εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλής δόσης. 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
διατάξεις με δείκτη απορροφούμενης 
δόσης υψηλότερο από 100 Gy*cm².

Or. de

Αιτιολόγηση

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. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
επιχείρηση που σκοπεύει να κατασκευάσει 
ή να εισαγάγει ή εξαγάγει ένα νέο τύπο 
συσκευής ή προϊόντος που εκπέμπει 
ιονίζουσα ακτινοβολία να παρέχει στις 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
επιχείρηση που σκοπεύει να κατασκευάσει 
ή να εισαγάγει ή εξαγάγει ένα νέο τύπο 
συσκευής ή προϊόντος που εκπέμπει 
ιονίζουσα ακτινοβολία να παρέχει στις 
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αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Α, 
ώστε οι αρχές να είναι σε θέση, βάσει της 
εκτίμησης των πληροφοριών που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β, να 
αποφασίσουν εάν η σκοπούμενη χρήση της 
συσκευής ή του προϊόντος είναι 
αιτιολογημένη.

αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία 
εδρεύει η επιχείρηση, τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Α, 
ώστε οι αρχές να είναι σε θέση, βάσει της 
εκτίμησης των πληροφοριών που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β, να 
αποφασίσουν εάν η σκοπούμενη χρήση της 
συσκευής ή του προϊόντος είναι 
αιτιολογημένη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε μία χώρα, και όχι σε κάθε κράτος 
μέλος. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού θα πρέπει να αναγνωρίζεται στη συνέχεια και στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. Με τον περιορισμό αυτόν επιδιώκεται η αποφυγή της περιττής 
επανάληψης ενεργειών, τόσο σε επίπεδο αρμόδιων αρχών όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών ώστε αυτές να 
μπορούν να λάβουν τη δική τους 
απόφαση σχετικά με την αιτιολόγηση της 
σκοπούμενης χρήσης της συσκευής ή του 
προϊόντος.

2. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις 
πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στις αρμόδιες αρχές των 
άλλων κρατών μελών, προκειμένου να τις 
ενημερώσει σχετικά με την απόφασή της 
όσον αφορά τη σκοπούμενη χρήση της
συσκευής ή του προϊόντος. Οι αρμόδιες 
αρχές καθιστούν τις πληροφορίες αυτές 
προσβάσιμες για όλα τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων απαιτήσεων για την έγκριση σχετικά με την εμπορία του προϊόντος αυξάνει τα 
εμπόδια για την πρόσβαση στην αγορά, χωρίς να θέτει υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Υπάρχει 
κίνδυνος να θεσπιστούν διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο 
αυτόν, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών, 
προκειμένου να αποφεύγεται περιττή επανάληψη ενεργειών από πλευράς αρμόδιων αρχών και 
επιχειρήσεων. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά με 
τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών εντός έξι μηνών.

3. Η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά με 
τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών εντός τεσσάρων μηνών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη περίοδος συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία που 
αναμένει την έγκριση σχετικά με την εμπορία του προϊόντος. Δεδομένου ότι η επιβάρυνση αυτή 
είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θεωρείται σκόπιμο να 
συντομευθεί η διαδικασία.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) βιομηχανίες που περιλαμβάνουν 
φυσικά ραδιενεργά υλικά αναγνωρισμένα 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
24 και που ενδεχομένως να προκαλούν 
ενεργό δόση στο κοινό ίση ή ανώτερη των 
0,3 mSv ανά έτος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από την 
επιχείρηση να γνωστοποιεί αμέσως 
οποιοδήποτε σημαντικό συμβάν που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
έκθεση ενός ατόμου πέραν των 
λειτουργικών ορίων ή των συνθηκών 
λειτουργίας που προσδιορίζονται στις 
απαιτήσεις χορήγησης άδειας σχετικά με 
επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του 
κοινού ή όπως προσδιορίζεται από τις 
αρχές για την έκθεση για ιατρικούς 
λόγους.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από την 
επιχείρηση να γνωστοποιεί αμέσως 
οποιοδήποτε σημαντικό συμβάν που 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
έκθεση ενός ατόμου πέραν των 
λειτουργικών ορίων ή των συνθηκών 
λειτουργίας που προσδιορίζονται από τις 
αρχές στις απαιτήσεις χορήγησης άδειας 
σχετικά με επαγγελματική έκθεση ή 
έκθεση του κοινού.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
λειτουργούν με ιονίζουσα ακτινοβολία 
καλύπτονται από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ
περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων1. 
Οι πληροφορίες που προκύπτουν στο 
πλαίσιο της παραπάνω οδηγίας θα πρέπει 
να αξιοποιούνται πλήρως και να 
κοινοποιούνται στις υπόλοιπες αρμόδιες 
αρχές.
_________________
1 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 
της 12.7.1993, σ. 50).

Or. de

Αιτιολόγηση

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. 
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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.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) πριν από την πρώτη κλινική χρήση του 
εξοπλισμού, να πραγματοποιείται δοκιμή 
αποδοχής, με τη συμμετοχή του 
ιατροφυσικού εμπειρογνώμονα, στη 
συνέχεια δε, να πραγματοποιούνται 
τακτικές δοκιμές επιδόσεων καθώς και 
ύστερα από κάθε σημαντική διαδικασία 
συντήρησης.

(δ) πριν από την πρώτη κλινική χρήση του 
εξοπλισμού, να πραγματοποιείται δοκιμή 
αποδοχής, με τη συμμετοχή του 
ιατροφυσικού εμπειρογνώμονα, στη 
συνέχεια δε, να πραγματοποιούνται 
τακτικές δοκιμές επιδόσεων καθώς και 
ύστερα από κάθε σημαντική διαδικασία 
συντήρησης. Τα κράτη μέλη τηρούν στο 
πλαίσιο αυτό τις κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδίως τα 
κριτήρια RP162)1, καθώς και τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα που 
ισχύουν επί του παρόντος για τον ιατρικό 
ακτινολογικό εξοπλισμό (IECTC62 
σχετικά με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στην 
ιατρική πρακτική, πρότυπα IAEA, 
κατευθυντήριες οδηγίες ICRP).
_____________
1 Κριτήρια αποδοχής του ιατρικού 
ακτινολογικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στη διαγνωστική 
ακτινολογία, την πυρηνική ιατρική και 
την ακτινοθεραπεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν βάσει του παρόντος άρθρου να θεσπίσουν δικούς τους ελέγχους 
αποδοχής. Το γεγονός αυτό θα συνεπαγόταν επιπλέον κόστος για την έγκριση και θέση σε 
λειτουργία, χωρίς να ενισχύεται η ασφάλεια. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος θα πρέπει να βασίζεται 
στα ήδη υφιστάμενα πρότυπα.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η επιχείρηση να δηλώνει το 
συντομότερο δυνατό στις αρμόδιες αρχές 
την εμφάνιση σημαντικών περιστατικών, 
όπως αυτά ορίζονται από τις αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
διορθωτικών μέτρων για την αποφυγή 
τέτοιου είδους περιστατικών. Οι αρμόδιες 
αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές
στις αρμόδιες αρχές για επίβλεψη μετά τη 
διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

(δ) η επιχείρηση να δηλώνει το 
συντομότερο δυνατό στις αρμόδιες αρχές 
την εμφάνιση σημαντικών περιστατικών, 
όπως αυτά ορίζονται από τις αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και των 
διορθωτικών μέτρων για την αποφυγή 
τέτοιου είδους περιστατικών. Για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η επιχείρηση 
ή ο χρήστης κοινοποιεί αμέσως όλες τις 
πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για 
επίβλεψη μετά τη διάθεση στην αγορά, 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Οι αρχές αυτές ενημερώνουν 
στη συνέχεια άλλες αρμόδιες αρχές,
εφόσον απαιτείται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας 8.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX διαγράφεται
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 76
Περιβαλλοντικά κριτήρια

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν, στο 
νομικό πλαίσιο που εφαρμόζουν για την 
ακτινοπροστασία και ιδίως εντός του 
γενικού συστήματος για την προστασία 
της υγείας του ανθρώπου, διατάξεις για 
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την προστασία των μη ανθρώπινων ειδών 
στο περιβάλλον από την ακτινοβολία. Το 
εν λόγω νομικό πλαίσιο θεσπίζει 
περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο την 
προστασία των πληθυσμών ευάλωτων ή 
αντιπροσωπευτικών μη ανθρώπινων 
ειδών λόγω της σημασίας τους ως μέρος 
του οικοσυστήματος. Κατά περίπτωση, 
αναγνωρίζονται πρακτικές για τις οποίες 
απαιτείται κανονιστικός έλεγχος με στόχο 
την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτού του 
νομικού πλαισίου και την εφαρμογή 
κατάλληλων κριτηρίων περιβαλλοντικής 
εκτίμησης. 

Άρθρο 77
Εγκεκριμένα όρια απορρίψεων

Κατά τη θέσπιση των εγκεκριμένων 
ορίων για την απόρριψη ραδιενεργών 
αποβλήτων, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 65 
παράγραφος 2, εξασφαλίζουν επίσης την 
κατάλληλη προστασία των μη 
ανθρώπινων ειδών. Για το σκοπό αυτό, 
δύναται να διενεργηθεί μια γενική 
εκτίμηση ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η 
τήρηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων.

Άρθρο 78
Απροσδόκητες εκλύσεις

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις να λαμβάνουν κατάλληλα 
τεχνικά μέτρα για την αποφυγή τυχόν 
σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας στην 
περίπτωση απροσδόκητης έκλυσης 
ραδιενέργειας ή για τον περιορισμό της 
έκτασης της εν λόγω ζημίας.

Άρθρο 79
Παρακολούθηση του περιβάλλοντος

Κατά τη θέσπιση προγραμμάτων 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης ή 
κατά την απαίτηση εκτέλεσής τους, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά μη 
ανθρώπινα είδη, εάν απαιτείται, καθώς 
και περιβαλλοντικά μέσα τα οποία 
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συνιστούν οδούς έκθεσης για το κοινό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά στοιχεία, φαίνεται να είναι πρόωρη 
αυτή τη στιγμή η ένταξη ενός τέτοιου σημείου στην παρούσα οδηγία. Ο στόχος της προστασίας 
των φυτών και των ζώων και του περιορισμού με αυτόν τον τρόπο του κινδύνου για τον 
άνθρωπο είναι επιθυμητός, και θα πρέπει να συνεχιστεί η επιδίωξή του. Ωστόσο, σε πρώτο 
στάδιο θα πρέπει να υπάρξει σχετική επιστημονική τεκμηρίωση. Για τη θέσπιση ενός νόμου 
απαιτείται καθορισμός κατάλληλων μεγεθών και τιμών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας του Συμβουλίου για τους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας αποτελεί, σύμφωνα με τον εισηγητή, ένα περαιτέρω βήμα για τη βελτίωση της 
προστασίας από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Με την 
πρόταση συνδυάζονται, βάσει του άρθρου 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, η οδηγία για την 
έκθεση για ιατρικούς λόγους, η οδηγία για τις κλειστές πηγές ραδιενέργειας, η οδηγία για 
τους εξωτερικούς εργαζομένους και η οδηγία για την ενημέρωση του κοινού, με την οδηγία
96/29/Ευρατόμ για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Με την αναδιατύπωση επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η άρση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των 
υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί στο μεγαλύτερο μέρος 
της πρότασης, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται ιδιαίτερες τροποποιήσεις. Πολλές από τις 
πτυχές της ακτινοπροστασίας που καλύπτονται από την οδηγία για τους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας λειτουργούν στην πράξη με επιτυχία, γεγονός που αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι 
δεν ήταν απαραίτητες ιδιαίτερες τροποποιήσεις.

Περαιτέρω στόχος της πρότασης είναι η ενσωμάτωση στην τρέχουσα νομοθεσία των πλέον 
πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων και εμπειριών σχετικά με την ακτινοπροστασία. Οι 
διατάξεις της Ευρατόμ ακολουθούσαν εν προκειμένω ανέκαθεν τις επιστημονικές συστάσεις 
της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP). Στην πρόταση οδηγίας λαμβάνονται 
υπόψη οι προσαρμογές του υφιστάμενου συστήματος ακτινοπροστασίας τις οποίες 
συνέστησε η ICRP με τη δημοσίευση 103 του 2007.

Επιπλέον, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται οι φυσικές πηγές ακτινοβολίας στην οδηγία για 
τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του 
πληθυσμού. Η προσέγγιση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, στον τομέα της διάθεσης 
αποβλήτων, οι προβλεπόμενες απαιτήσεις καταχώρισης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αλληλοσυγκρουόμενους στόχους όσον αφορά την απόρριψη διαφορετικών ραδιενεργών 
υλικών. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, ο εισηγητής προβλέπει την τροποποίηση των 
απαιτήσεων όσον αφορά τα φυσικά ραδιενεργά υλικά. 
Στον τομέα της έκθεσης για ιατρικούς λόγους, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες μικρές 
αλλαγές για την αποφυγή περιττής επανάληψης ενεργειών όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που εκπέμπουν ιονίζουσα ακτινοβολία. Εν προκειμένω υπάρχει κίνδυνος τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εκπέμπουν ιονίζουσα ακτινοβολία να εμπίπτουν τόσο στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων όσο και στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Δεδομένου ότι οι δύο οδηγίες 
έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, με μια πρώτη ματιά θα φαινόταν σκόπιμο να ισχύουν οι 
υποχρεώσεις αναφοράς και των δύο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για τους κατασκευαστές και τους φορείς εκμετάλλευσης 
τέτοιων συσκευών. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, ο εισηγητής προτείνει την ένταξη 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (93/42/ΕΟΚ), η οποία προβλέπει ήδη ολοκληρωμένα όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου. 

Η εισαγωγή κεφαλαίου για την προστασία του περιβάλλοντος στην οδηγία αντιμετωπίζεται 
κατ’ αρχήν θετικά από τον εισηγητή. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος η επιδιωκόμενη ρύθμιση να 
έχει προληπτικό χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικών κριτηρίων 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προστασίας του ανθρώπου μέσω ρυθμίσεων για την 
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προστασία των μη ανθρώπινων ειδών. Δεδομένου, όμως, ότι δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί σε τεκμηριωμένη επιστημονική βάση η επίδραση της ακτινοβολίας στα μη 
ανθρώπινα είδη, δεν μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη προστασία του ανθρώπου με ρυθμίσεις 
αυτού του είδους. Παράλληλα, ούτε η ICRP δεν διαθέτει δεδομένα ή τιμές τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη θέσπιση τέτοιων περιβαλλοντικών 
κριτηρίων. Κατά συνέπεια, το σχετικό κεφάλαιο θα πρέπει να διαγραφεί από την παρούσα 
νομοθετική διάταξη. Ο εισηγητής θεωρεί ότι μπορεί να θεσπιστεί ανεξάρτητη νομική πράξη 
για την περιβαλλοντική προστασία όσον αφορά την ιονίζουσα ακτινοβολία, μόλις 
συγκεντρωθούν επαρκή αξιόπιστα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί 
αντίστοιχη πρόταση βάσει των περιβαλλοντικών στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η 
οποία θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης.


