
PR\921092FI.doc PE501.908v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0254(NLE)

20.12.2012

*
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta koskevien perusnormien 
vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Thomas Ulmer

Lausunnon valmistelija(*):

Anthea McIntyre, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla



PE501.908v01-00 2/16 PR\921092FI.doc

FI

PR_CNS_NLE-CN_am

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi turvallisuutta koskevien perusnormien 
vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0242),

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 artiklan, joiden mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0151/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
106 a artiklan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Väestön terveyden suojelussa otetaan 
huomioon radioaktiivisten aineiden 
esiintyminen ympäristössä. Suorien 
ympäristöaltistusreittien lisäksi olisi 
tarkasteltava myös ympäristön suojelua 
kokonaisuutena kattavassa ja 
johdonmukaisessa kehyksessä, johon 
sisältyy myös eliöiden altistus. Koska 

(16) Väestön terveyden suojelussa otetaan 
huomioon radioaktiivisten aineiden 
esiintyminen ympäristössä. Suorien 
ympäristöaltistusreittien lisäksi olisi 
tarkasteltava myös ympäristön suojelua 
kokonaisuutena kattavassa ja 
johdonmukaisessa kehyksessä. Koska 
ihmiset ovat osa ympäristöä, tällainen 
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ihmiset ovat osa ympäristöä, tällainen 
toimintatapa on pitkällä aikavälillä hyväksi 
terveyden suojelulle.

toimintatapa on pitkällä aikavälillä hyväksi 
terveyden suojelulle.

Or. de

Perustelu

Koska asiasta ei ole tieteellistä näyttöä, lienee liian aikaista sisällyttää tällainen kohta 
direktiiviin.

 Kasvien ja eläinten suojelu ja siten ihmisille aiheutuvien riskien vähentäminen on 
tavoiteltava päämäärä, johon on pyrittävä myös vastedes. Asiasta on kuitenkin ensin saatava 
tieteellistä näyttöä. Lain voimaan saattaminen edellyttää soveltuvien määrien ja arvojen 
vahvistamista.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan ympäristön 
suojelemiseen, kun ympäristöä pidetään 
reittinä radioaktiivisista lähteistä ihmisen 
altistumiseen, ja sitä täydennetään 
tapauksen mukaan ottamalla erityisesti 
huomioon eliöiden altistuminen 
ympäristössä kokonaisuutena katsottuna.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan ympäristön 
suojelemiseen, kun ympäristöä pidetään 
reittinä radioaktiivisista lähteistä ihmisen 
altistumiseen.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 75 kohta

Komission teksti Tarkistus

(75) 'toimenpideradiologialla' 
röntgensäteilyyn perustuvien 
kuvantamistekniikoiden käyttöä 

(75) ’toimenpideradiologialla’ 
röntgensäteilyyn perustuvien 
kuvantamistekniikoiden käyttöä 
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ultraääneen tai magneettiseen resonanssiin 
tai muihin ionisoimattomaan säteilyyn 
perustuvien kuvantamistekniikoiden 
lisäksi, jotta kehoon voidaan viedä 
ohjatusti diagnoosi- tai hoitolaitteita; 

ultraääneen tai magneettiseen resonanssiin 
tai muihin ionisoimattomaan säteilyyn 
perustuvien kuvantamistekniikoiden 
lisäksi, jotta kehoon voidaan viedä 
ohjatusti diagnoosi- tai hoitolaitteita; 
Direktiiviä sovelletaan kuitenkin vain 
sellaisiin laitteisiin, jotka luetaan 
kuuluviksi suuriannoksisiin laitteisiin. 
Niihin katsotaan kuuluviksi laitteet, 
joiden absorboitunut annos on yli 
100 Gy cm2.

Or. de

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
yrittäjä, joka aikoo valmistaa tai tuoda 
maahan tai viedä maasta uuden tyyppistä 
ionisoivaa säteilyä lähettävää laitetta tai 
tuotetta, toimittaa toimivaltaisille 
viranomaisille liitteessä III olevassa 
A jaksossa mainitut asiaan liittyvät tiedot, 
jotta viranomaiset voivat liitteessä III 
olevassa B jaksossa säädetyn tietojen 
arvioinnin perusteella päättää, voidaanko 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
yrittäjä, joka aikoo valmistaa tai tuoda 
maahan tai viedä maasta uuden tyyppistä 
ionisoivaa säteilyä lähettävää laitetta tai 
tuotetta, toimittaa sen maan
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
yrittäjän toimipaikka sijaitsee, liitteessä III 
olevassa A jaksossa mainitut asiaan 
liittyvät tiedot, jotta viranomaiset voivat 
liitteessä III olevassa B jaksossa säädetyn 
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laitteen tai tuotteen aiottu käyttö hyväksyä. tietojen arvioinnin perusteella päättää, 
voidaanko laitteen tai tuotteen aiottu käyttö 
hyväksyä.

Or. de

Perustelu

Jotta tätä tarkastusta ei tarvitse suorittaa jokaisessa jäsenvaltiossa, se on suoritettava vain 
yhdessä maassa. Tarkastuksen tulokset on sen jälkeen tunnustettava muissa jäsenvaltioissa. 
Tällä rajoituksella pyritään välttämään sekä toimivaltaisten viranomaisten että yritysten 
päällekkäistä työtä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava 1 kohdan mukaisesti saamansa 
tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne 
voivat tehdä omat päätöksensä laitteen tai 
tuotteen aiotun käytön oikeutuksesta.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava 1 kohdan mukaisesti saamansa 
tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
tiedottaakseen näille laitteen tai tuotteen 
aiotun käytön oikeutusta koskevasta 
omasta päätöksestään. Toimivaltaiset 
viranomaiset asettavat nämä tiedot 
kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville.

Or. de

Perustelu

Myyntilupaa koskevat uudet vaatimukset vaikeuttavat markkinoille pääsyä 
turvallisuusnormien kuitenkaan parantumatta. On olemassa vaara, että jäsenvaltioissa 
aletaan käyttää erilaisia lupamenettelyjä. Jäsenvaltioiden on siksi vaihdettava tietoja 
keskenään viranomaisten ja yritysten päällekkäisen työn välttämiseksi.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yritykselle ilmoitetaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten päätöksistä 
kuuden kuukauden sisällä.

3. Yritykselle ilmoitetaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten päätöksistä 
neljän kuukauden sisällä.

Or. de

Perustelu

Kuusi kuukautta merkitsee myyntilupaa odottavalle yritykselle suurta taloudellista rasitusta. 
Tällainen menettely rasittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja siksi ehdotetaan 
määräajan lyhentämistä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäsenvaltioiden 24 artiklan mukaisesti 
yksilöimät teollisuudenalat, joissa esiintyy 
luonnon radioaktiivista materiaalia ja 
joissa väestölle voi aiheutua vähintään 
0,3 mSv:n efektiivinen vuosiannos.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritys 
ilmoittaa nopeasti kaikista sellaisista 
merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta 
henkilö altistuu tai voi altistua tavalla, joka 
ylittää toimilupavaatimuksissa mainitut 
operatiiviset rajat tai käyttöehdot. Tämä 
koskee työntekijöiden tai väestön altistusta 
tai viranomaisten määrittelemää 
lääketieteellistä altistusta.

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritys 
ilmoittaa nopeasti kaikista sellaisista 
merkittävistä tapahtumista, joiden johdosta 
henkilö altistuu tai voi altistua tavalla, joka 
ylittää toimilupavaatimuksissa mainitut 
operatiiviset rajat tai käyttöehdot. Tämä 
koskee työntekijöiden tai väestön altistusta 
tai viranomaisten määrittelemää altistusta.

Ionisoivaa säteilyä käyttäviin 
lääkinnällisiin laitteisiin sovelletaan 
lääkinnällisistä laitteista annettua 
neuvoston direktiiviä 93/42/ETY. 
Mainitussa direktiivissä tarkoitettu 
tietojenvaihto on hyödynnettävä 
täysimääräisesti, ja tiedot on ilmoitettava 
muille toimivaltaisille viranomaisille.
_________________
1Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 
14 päivänä kesäkuuta 1993, 
lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 
12.7.1993, s. 50).

Or. de

Perustelu

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.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ennen laitteen ensimmäistä käyttöä 
kliinisiin tarkoituksiin tehdään 
vastaanottotestaus, johon lääketieteellisen 
fysiikan asiantuntija osallistuu, ja tämän 
jälkeen testataan suorituskyky 
säännöllisesti ja aina merkittävien 
huoltotoimenpiteiden jälkeen.

(d) ennen laitteen ensimmäistä käyttöä 
kliinisiin tarkoituksiin tehdään 
vastaanottotestaus, johon lääketieteellisen 
fysiikan asiantuntija osallistuu, ja tämän 
jälkeen testataan suorituskyky 
säännöllisesti ja aina merkittävien 
huoltotoimenpiteiden jälkeen. 
Jäsenvaltioiden on noudatettava tällöin 
Euroopan komission antamia 
suuntaviivoja (erityisesti 
RP162-kriteeriä)1 sekä lääketieteellisen 
radiologian laitteistoon nykyisin 
sovellettavia eurooppalaisia ja 
kansainvälisiä standardeja 
(lääketieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä 
sähkölaitteita koskeva 
IECTC62-standardi, IAEA-standardit ja 
Kansainvälisen 
säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) 
antamat suuntaviivat).
_____________
1Diagnostiseen radiologiaan, 
isotooppilääketieteeseen ja radiologiseen 
terapiaan käytetyn lääketieteellisen 
radiologian laitteiston hyväksyntäkriteerit.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan perusteella laatia omat vastaanottotestauksensa. Tämä 
johtaisi siihen, että myyntiluvista ja käyttöönotosta aiheutuisi lisäkustannuksia turvallisuuden 
kuitenkaan paranematta. Testauksen perustana olisi siksi käytettävä jo olemassa olevia 
standardeja.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) yritys ilmoittaa mahdollisimman pian 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
määrittelemät merkittävät poikkeustilanteet 
samoin kuin tutkinnan tulokset ja tällaisten 
tilanteiden estämiseksi toteutetut korjaavat 
toimenpiteet. Toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava nämä tiedot 
lääkinnällisistä laitteista annetulla 
neuvoston direktiivillä 93/42/ETY 
perustetuille markkinoille saattamisen 
jälkeisestä valvonnasta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille;

(d) yritys ilmoittaa mahdollisimman pian 
toimivaltaisille viranomaisille näiden 
määrittelemät merkittävät poikkeustilanteet 
samoin kuin tutkinnan tulokset ja tällaisten 
tilanteiden estämiseksi toteutetut korjaavat 
toimenpiteet. Yritys tai käyttäjä ilmoittaa 
kaikki lääkinnällisiä laitteita koskevat 
tiedot välittömästi direktiivillä 93/42/ETY 
perustetuille markkinoille saattamisen 
jälkeisestä valvonnasta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille. 
Viranomaiset ilmoittavat tiedot tarpeen 
mukaan muille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. de

Perustelu

Ks. tarkistuksen 8 perustelu.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
IX LUKU

Komission teksti Tarkistus

IX LUKU Poistetaan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU

76 artikla
Ympäristöön liittyvät arviointiperusteet

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
säteilysuojelua koskevaan 
lainsäädäntöönsä ja erityisesti ihmisten 
terveyden suojelua koskevaan yleiseen 
järjestelmään säännöksiä, jotka koskevat 
muiden lajien kuin ihmisten suojelua 
säteilyltä ympäristössä. Tällaisessa 
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oikeudellisessa kehyksessä on otettava
käyttöön ympäristöön liittyviä 
arviointiperusteita, joiden tarkoituksena 
on haavoittuvien tai edustavien muiden 
lajien kuin ihmisten populaatioiden 
suojelu niiden merkityksen vuoksi 
ekosysteemissä. Tarvittaessa on 
yksilöitävä toimintatyyppejä, joiden 
viranomaisvalvonta on tarpeen mainitun 
oikeudellisen kehyksen vaatimusten 
noudattamiseksi.

77 artikla
Sallitut päästörajat

Vahvistaessaan radioaktiivisten päästöjen 
sallittuja määriä 65 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on myös huolehdittava 
muiden lajien kuin ihmisten riittävästä 
suojelusta. Tätä varten voidaan 
ympäristöön liittyvien arviointiperusteiden 
noudattaminen todeta yleisillä 
kartoituksilla.

78 artikla
Vahinkopäästöt

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yritykset toteuttavat sopivia teknisiä 
toimenpiteitä, jotta vältettäisiin merkittävä 
ympäristövahinko vahinkopäästön 
sattuessa tai jotta tällaisen vahingon 
laajuutta voidaan rajoittaa.

79 artikla
Ympäristönseuranta

Vahvistaessaan 
ympäristönseurantaohjelmia tai 
vaatiessaan sellaisten ohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
ohjelmiin tarvittaessa mukaan edustavia 
eliölajeja ja myös ympäristön osa-alueita, 
jotka muodostavat reitin väestön 
altistukselle.

Or. de
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Perustelu

Koska asiasta ei ole tieteellistä näyttöä, lienee liian aikaista sisällyttää tällainen kohta 
direktiiviin. Kasvien ja eläinten suojelu ja siten ihmisille aiheutuvien riskien vähentäminen on 
tavoiteltava päämäärä, johon on pyrittävä myös vastedes. Asiasta on kuitenkin ensin saatava 
tieteellistä näyttöä. Lain voimaan saattaminen edellyttää soveltuvien määrien ja arvojen 
vahvistamista.
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PERUSTELUT

Tämä ehdotus neuvoston perusnormidirektiivin uudelleen laatimiseksi on esittelijän mielestä 
askel ionisoivalta säteilyltä suojelun parantamiseksi entisestään. Ehdotuksessa yhdistetään 
Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla lääketieteellinen direktiivi, 
korkea-aktiivisia lähteitä koskeva direktiivi, ulkopuolisia työntekijöitä koskeva direktiivi ja 
tiedotusdirektiivi perusnormidirektiiviin 96/29/Euratom.

Yksi uudelleenlaadinnan tavoitteista on nykyisissä säädöksissä olevien ristiriitaisuuksien 
poistaminen. Tämä on ehdotuksessa suurelta osin onnistunut, joten sitä ei ole tarpeen muuttaa 
kovin paljon. Monet perusnormidirektiivissä käsitellyt säteilysuojelua koskevat näkökohdat 
toimivat käytännössä erittäin hyvin, mikä osoittaa myös, ettei muutoksiin ole kovin suurta 
tarvetta.
Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on sisällyttää uusimmat säteilysuojelua koskevat tieteelliset 
tiedot ja kokemukset nykyiseen lainsäädäntöön. Euratom-määräyksissä noudatetaan 
perinteisesti kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) tieteellisiä suosituksia. Se on 
suosittanut julkaisussaan 103 vuodelta 2007 mukautuksien tekemistä tähänastiseen 
säteilysuojelujärjestelmään, ja nämä mukautukset otetaan huomioon direktiiviehdotuksessa.

Lisäksi on määrä ensimmäistä kertaa sisällyttää luonnolliset säteilylähteet 
perusnormidirektiiviin väestön suojelun parantamiseksi. Tämä ehdotus on tervetullut. 
Ehdotetut rekisteröintivelvoitteet voivat tosin jätteiden säilytyksen kyseessä ollessa johtaa 
erilaisten radioaktiivisten aineiden loppusäilytystä koskeviin kiistoihin. Tämän välttämiseksi 
esittelijä esittää tarkistuksen luonnossa esiintyviä radioaktiivisia aineita koskeviin 
säännöksiin.

Lääketieteellistä altistusta koskeviin säännöksiin esittelijä esittää pienehköjä tarkistuksia 
päällekkäisen työn välttämiseksi, kun on kyse ionisoivaa säteilyä tuottavista lääkinnällisistä 
laitteista. Tässä on olemassa vaara, että ionisoivaa säteilyä käyttävät lääkinnälliset laitteet 
luetaan kuuluviksi sekä lääkinnällisistä laitteista annettuun direktiiviin että 
perusnormidirektiiviin. Koska näiden kahden direktiivin painopisteet ovat erilaiset, vaikuttaa 
kuitenkin ensi näkemältä tarkoituksenmukaiselta, että kertomuksenantovelvollisuus koskee 
molempia direktiivejä. Tästä saattaa tosin aiheutua viivästyksiä asian käsittelyssä byrokratian 
rattaissa, mistä voi koitua haittaa näiden laitteiden valmistajille ja käyttäjille. Tämän 
välttämiseksi esittelijä ehdottaa näiden lääkinnällisten laitteiden sisällyttämistä lääkinnällisistä 
laitteista annettuun direktiiviin (93/42/ETY), jossa säädetään jo laajalti tarkastus- ja 
valvontavälineistä.
Esittelijä pitää ympäristönsuojelua koskevan luvun sisällyttämistä direktiiviin periaatteessa 
myönteisenä. Tässä on kuitenkin olemassa "varalainsäädännön" vaara. Ympäristökriteerejä 
koskevien ehdotettujen säännösten tavoitteena on taata muiden lajien kuin ihmisen suojelua 
koskevilla säännöksillä myös ihmisten suojelu. Koska vielä ei kuitenkaan ole mahdollista 
todeta tieteellisesti säteilyn vaikutuksia muihin lajeihin kuin ihmisiin, ei myöskään ihmisten 
suojelua voida parantaa tällaisilla säännöksillä. Kansainvälinen säteilysuojelutoimikuntakaan 
ei ole vielä vahvistanut tietoja ja arvoja, joita voitaisiin käyttää tieteellisenä perusteena 
tällaisten ympäristökriteerien sisällyttämiselle direktiiviin. Tämä luku on siksi poistettava 
direktiiviehdotuksesta. Esittelijä katsoo, että voidaan antaa erillinen säädös 
ympäristönsuojelusta ionisoivan säteilyn yhteydessä heti kun käytettävissä on riittävästi 
varmoja tietoja. Vastaava ehdotus olisi silloin esitettävä Lissabonin sopimuksen 
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ympäristöpoliittisten tavoitteiden pohjalta ja käsiteltävä yhteispäätösmenettelyssä.


