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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0242),

– tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. és 32. cikkére, 
amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0151/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikke értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A lakosság egészségének védelme 
szempontjából nem közömbös a radioaktív 
anyagok környezeti jelenléte. A közvetlen 
környezeti sugárterhelési útvonalak 
figyelembevétele mellett egységes, átfogó 
keretet kell alkalmazni a környezet 
egészének védelmére és különösen a 
növény- és az állatvilág sugárterheléssel 
szembeni védelmére. Annyiban, 

(16) A lakosság egészségének védelme 
szempontjából nem közömbös a radioaktív 
anyagok környezeti jelenléte. A közvetlen 
környezeti sugárterhelési útvonalak 
figyelembevétele mellett egységes, átfogó 
keretet kell alkalmazni a környezet 
egészének védelmére. Annyiban, 
amennyiben az ember környezetének része, 
ez a megközelítés a hosszú távú 
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amennyiben az ember környezetének része, 
ez a megközelítés a hosszú távú 
egészségvédelem javát szolgálja.

egészségvédelem javát szolgálja.

Or. de

Indokolás

Tudományos adatok hiányában jelenleg korainak tűnik egy ilyen pont beillesztése a szóban 
forgó irányelvbe. A növények és az állatok védelme és ezáltal az embereket érintő veszély 
csökkentése kívánatos cél, amelynek elérésére a továbbiakban is törekedni kell. Első lépésként 
azonban ezt tudományosan is meg kell alapozni. Egy jogszabály bevezetése a megfelelő 
méretek és értékek megállapítását teszi szükségessé.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv a környezet védelmére 
annyiban vonatkozik, amennyiben az 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
sugárforrások az emberre nézve 
sugárterhelést okozzanak, ugyanakkor 
azonban – kiegészítésképpen – a növény-
és az állatvilág sugárterhelésének 
általánosabb kérdéseivel is foglalkozik.

(2) Ez az irányelv a környezet védelmére 
annyiban vonatkozik, amennyiben az 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
sugárforrások az emberre nézve 
sugárterhelést okozzanak.

Or. de

Indokolás

Ld. az 1. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 75 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) „intervenciós radiológia”: 
röntgensugaras képalkotó technikák 
alkalmazása ultrahangos vizsgálat, 
mágneses rezonanciavizsgálat vagy 

(75) „intervenciós radiológia”: 
röntgensugaras képalkotó technikák 
alkalmazása ultrahangos vizsgálat, 
mágneses rezonanciavizsgálat vagy 
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ionizáló sugárzást nem alkalmazó más 
vizsgálati technikák alkalmazása mellett 
abból a célból, hogy segítségével 
diagnosztikai vagy kezelési céllal a beteg 
testébe eszközöket vezessenek be és ott 
irányítsanak; 

ionizáló sugárzást nem alkalmazó más 
vizsgálati technikák alkalmazása mellett 
abból a célból, hogy segítségével 
diagnosztikai vagy kezelési céllal a beteg 
testébe eszközöket vezessenek be és ott 
irányítsanak. Az irányelv hatálya 
ugyanakkor csak a magas sugárdózisú 
eszközök körébe tartozó eszközökre terjed 
ki. Ide a 100 Gy*cm2-nél nagyobb 
energiadózisú eszközök tartoznak.

Or. de

Indokolás

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. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik 
mindazoktól a vállalkozásoktól, amelyek 
ionizáló sugárzást kibocsátó új típusú 
készüléket vagy terméket kívánnak 
gyártani, behozni vagy kivinni, hogy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságoknak átadják mindazokat a III.
melléklet A. szakaszában meghatározott 
információkat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az említett hatóságok az 
információknak a III. melléklet B. 
szakaszában meghatározott szempontok 
alapján végrehajtott értékelése keretében 
megítélhessék a kérdéses készülék vagy 

(1) A tagállamok megkövetelik 
mindazoktól a vállalkozásoktól, amelyek 
ionizáló sugárzást kibocsátó új típusú 
készüléket vagy terméket kívánnak 
gyártani, behozni vagy kivinni, hogy a 
vállalkozás székhelye szerinti ország
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságainak átadják mindazokat a III. 
melléklet A. szakaszában meghatározott 
vonatkozó információkat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az említett 
hatóságok az információknak a III. 
melléklet B. szakasza értelmében
végrehajtott értékelése keretében 
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termék tervezett felhasználásának 
indokoltságát.

megítélhessék a kérdéses készülék vagy 
termék tervezett felhasználásának 
indokoltságát.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy ezt az ellenőrzést ne kelljen minden tagállamban elvégezni, elegendő, 
ha csak egy országban végzik el. Ezen ellenőrzés eredményét ezután a többi tagállamban is el 
kell ismerni. E korlátozás a megkettőzött munkát hivatott elkerülni mind a hatáskörrel és 
illetőséggel rendelkező hatóságoknál, mind a vállalkozásoknál. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság az (1) bekezdés alapján 
megkapott információkat megosztja a többi 
tagállam hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságával annak érdekében, 
hogy ez utóbbi hatóságok saját maguk is 
megítélhessék a kérdéses készülék vagy 
termék tervezett felhasználásának 
indokoltságát.

(2) A hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság az (1) bekezdés alapján 
megkapott információkat megosztja a többi 
tagállam hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságával annak érdekében, 
hogy ez utóbbi hatóságokat tájékoztassák
a kérdéses készülék vagy termék tervezett
felhasználásáról. A hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságok ezen 
információkat az összes többi tagállam 
rendelkezésére bocsátják.

Or. de

Indokolás

A forgalomba hozatallal kapcsolatos új követelmények növelik a piacra jutás akadályait 
anélkül, hogy a biztonsági normák szintje emelkedne. Fennáll a veszélye, hogy a 
tagállamokban különböző jóváhagyási eljárások jönnek létre. Ezért tagállami szinten 
biztosítani kell az információk megosztását annak érdekében, hogy elkerüljük a hatóságok és 
a vállalkozások munkájának megkettőzését. 
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságai által e 
tárgyban meghozott döntésről a 
vállalkozást hat hónapon belül tájékoztatni 
kell.

(3) A tagállamok hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságai által e 
tárgyban meghozott döntésről a 
vállalkozást négy hónapon belül 
tájékoztatni kell.

Or. de

Indokolás

A piacra jutásra váró vállalkozás számára hat hónap nagy anyagi megterhelést jelent. Ez az 
eljárás különösen a kis- és középvállalkozások számára megterhelő, így a határidő 
lerövidítését javasoljuk.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a természetes előfordulású radioaktív 
anyagokat felhasználó, a tagállamok által 
a 24. cikk alapján azonosított olyan 
tevékenységek, amelyek a lakosság 
bármely tagjában évi 0,3 mSv vagy annál 
nagyobb effektív dózist okozhatnak.

törölve

Or. de

Indokolás

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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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megkövetelik a 
vállalkozástól, hogy haladéktalanul 
jelentsen be minden olyan jelentős 
eseményt, amely bárkinek a 
tevékenységengedélyben a foglalkozási 
vagy lakossági sugárterhelés 
vonatkozásában engedélyezett vagy a 
hatóságok által az orvosi sugárterhelés 
vonatkozásában meghatározott 
üzemeltetési korlátokból és feltételekből 
fakadó sugárterhelésnél nagyobb mértékű 
sugárterhelést okoz vagy okozhat.

(5) A tagállamok megkövetelik a 
vállalkozástól, hogy haladéktalanul 
jelentsen be minden olyan jelentős 
eseményt, amely bárkinek a 
tevékenységengedélyben a foglalkozási 
vagy lakossági sugárterhelés 
vonatkozásában engedélyezett vagy a 
hatóságok által meghatározott üzemeltetési 
korlátokból és feltételekből fakadó 
sugárterhelésnél nagyobb mértékű 
sugárterhelést okoz vagy okozhat.

Az ionizáló sugárzással működő 
orvostechnikai eszközöket az 
orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK irányelvvel1 összhangban kell 
kezelni. Az információáramlást a fent 
nevezett irányelvben meghatározott 
módon ki kell használni, és a többi 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságot értesíteni kell.
_________________
A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. 
június 14.) az orvostechnikai eszközökről 
(HL L 169., 1993.7.12., 50. o.).

Or. de

Indokolás

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 



PR\921092HU.doc 11/16 PE501.908v01-00

HU

Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a felszerelésen orvosfizikai szakértő 
részvételével a klinikai célra történő első 
használatba vétel előtt átvételi vizsgálatot, 
később pedig rendszeresen és minden 
nagyobb karbantartás után üzemképességi 
vizsgálatot hajtsanak végre.

d) a felszerelésen orvosfizikai szakértő 
részvételével a klinikai célra történő első 
használatba vétel előtt átvételi vizsgálatot, 
később pedig rendszeresen és minden 
nagyobb karbantartás után üzemképességi 
vizsgálatot hajtsanak végre. A tagállamok 
ennek során betartják az Európai 
Bizottság iránymutatásait (különösen az 
RP162. számú iránymutatást1), valamint 
az radiológiai orvosi felszerelésekre 
érvényes, mindenkori európai és 
nemzetközi szabványokat (a gyógyászati 
villamos berendezésekről szóló IEC TC 
62-t, az IAEA szabványait és az ICRP 
iránymutatásait).
_____________
1 A radiológiai diagnosztikában, a 
nukleáris gyógyászatban és a 
radioterápiában alkalmazott radiológiai 
orvosi felszerelések elfogadhatóságának 
kiritériumai.

Or. de

Indokolás

E cikk alapján a tagállamok külön-külön kialakíthatnák saját átvételi vizsgálataikat. Ez a 
jóváhagyás és a használatba vétel esetében további költségeket vonna maga után anélkül, 
hogy a biztonság tekintetében hozzáadott értéket teremtene. Ezért a vizsgálat alapját a már 
meglévő szabványoknak kell képeznie.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozás a lehetőségek szabta 
keretek között mihamarabb nyilatkozzék a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok előtt az e hatóságok 
meghatározása szerint jelentősnek 
minősülő események bekövetkezéséről, és 
ennek keretében átadja a kivizsgálás 
megállapításait, és beszámoljon az ilyen 
események megelőzését szolgáló 
korrekciós intézkedésekről. A hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóságok 
ezeket az információkat átadják az 
orvostechnikai eszközökről szóló
93/42/EGK tanácsi irányelvvel az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozóan 
létrehozott értékesítést követő felügyelet 
területén hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságoknak;

d) a vállalkozás a lehetőségek szabta 
keretek között mihamarabb nyilatkozzék a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok előtt az e hatóságok 
meghatározása szerint jelentősnek 
minősülő események bekövetkezéséről, és 
ennek keretében átadja a kivizsgálás 
megállapításait, és beszámoljon az ilyen 
események megelőzését szolgáló 
korrekciós intézkedésekről.
Orvostechnikai eszközök esetében a
vállalkozás vagy a felhasználó 
haladéktalanul továbbít minden 
információt a 93/42/EGK tanácsi 
irányelvvel bevezetett, értékesítést követő 
felügyelet területén hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságoknak. A 
hatóságok szükség esetén más hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóságokat 
is tájékoztatnak.

Or. de

Indokolás

Ld. a 8. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
IX fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. FEJEZET törölve
A KÖRNYEZET VÉDELME

76. cikk
A környezet védelmének kritériumai
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Sugárvédelmi jogszabályi keretükben, és 
különösen az emberi egészség védelmét 
szolgáló általános rendszerükön belül a 
tagállamok rendelkeznek a környezetben 
előforduló állat- és növényfajok 
sugárvédelméről. A tagállamok ebben a 
jogszabályi keretben olyan 
környezetvédelmi kritériumokat vezetnek 
be, amelyek az adott fajoknak az 
élővilágon belüli jelentőségére való 
tekintettel védelmet biztosítanak az állat-
és a növényvilág érzékeny vagy 
reprezentatív fajai számára. Amennyiben 
szükségesnek látják, a tagállamok ebben a 
jogszabályi keretben meghatározzák a 
gyakorlati eljárások azon típusait, 
amelyeket e jogszabályi keret 
követelményeinek alkalmazása érdekében 
hatósági ellenőrzés alá kell vonni. 

77. cikk
A környezeti szennyezőanyag-

kibocsátások engedélyezett határértékei
Amikor a 65. cikk (2) bekezdése alapján 
megállapítják a radioaktív szennyező 
anyagok környezeti kibocsátásaira 
vonatkozó engedélyezett határértékeket, a 
tagállamok hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságai egyúttal az állat- és 
a növényvilág fajainak megfelelő 
védelmét is biztosítják. Ebből a célból 
olyan általános átfogó vizsgálatok 
hajthatók végre, amelyek alapján 
ellenőrizhető a környezetvédelmi 
kritériumok teljesülése.

78. cikk
Balesetek nyomán bekövetkező környezeti 

szennyezőanyag-kibocsátások
A tagállamok megkövetelik, hogy a 
vállalkozások megtegyék a szükséges 
technikai intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a balesetek nyomán 
előálló környezetszennyezés következtében 
a környezet ne károsodjék jelentős 
mértékben, illetve a már bekövetkezett 
ilyen típusú károk mérsékelhetők 
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legyenek.
79. cikk

Környezeti monitoring
Amikor környezetvédelmi 
monitoringprogramjaikat kialakítják vagy 
megkövetelik ilyen programok 
végrehajtását, a tagállamok hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságai 
figyelembe veszik a növény- és az 
állatvilág reprezentatív fajait, valamint a 
környezet azon elemeit, amelyek a 
lakossági sugárterhelés számára átviteli 
útvonalat biztosítanak.

Or. de

Indokolás

Tudományos adatok hiányában jelenleg korainak tűnik egy ilyen pont beillesztése a szóban 
forgó irányelvbe. A növények és az állatok védelme és ezáltal az embereket érintő veszély 
csökkentése kívánatos cél, amelynek elérésére a továbbiakban is törekedni kell. Első lépésként 
azonban ezt tudományosan is meg kell alapozni. Egy jogszabály bevezetése a megfelelő 
méretek és értékek megállapítását teszi szükségessé.
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INDOKOLÁS

A szóban forgó, az alapvető biztonsági előírásokról szóló tanácsi irányelv átdolgozására 
irányuló javaslat az előadó véleménye szerint újabb lépést jelent az ionizáló sugárzásnak való 
kitettséggel szembeni védelem javítása felé. A javaslat az Euratom-Szerződés 31. cikke 
alapján az orvosi irányelvet, a nagy akvitiságú zárt sugárforrásokról szóló irányelvet, a külső 
munkavállalói irányelvet és a lakosság tájékoztatásáról szóló irányelvet fogja össze az 
alapvető biztonsági előírásokról szóló 96/29/Euratom irányelvvel.
Az átdolgozás egyik célja a meglévő jogi előírásokban rejlő ellentmondások feloldása. Ez a 
javaslat nagy részében sikerült, így kevéssé van szükség módosításokra. A sugárvédelemnek 
az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvben tárgyalt szempontjai közül sok jól 
működik a gyakorlatban is, ami szintén arra utal, hogy jelen esetben nincs szükség sok 
módosításra.

A javaslat további célja a sugárvédelemmel kapcsolatos legújabb tudományos adatok és 
tapasztalatok figyelembevétele a szóban forgó jogszabályban. Az Euratom-előírások e 
tekintetben mindig is a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) tudományos ajánlásait 
követték. E bizottság a 2007-es 103. számú kiadványában a korábbi sugárvédelmi rendszer 
kiigazítását ajánlotta, amit a most javasolt irányelvben figyelembe is vettek.
Emellett a lakosság védelmének javítása érdekében első alkalommal a természetes 
sugárforrások is bekerülnek az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvbe. Ez az eljárás 
üdvözlendő. Ugyanakkor a hulladékok lerakása területén előirányzott regisztrációs 
kötelezettségek a különböző radioaktív anyagok ártalmatlanítását érintő célkonfliktusokat 
eredményezhetnek. Ennek elkerülése érdekében az előadó a természetben előforduló 
radioaktív anyagokra vonatkozó előírások módosítását irányozza elő. 
Az orvosi sugárterhelés területén az előadó kisebb módosításokra tesz javaslatot az ionizáló 
sugárzást kibocsátó orvostechnikai eszközökkal kapcsolatos munka megkettőzésének 
megelőzésére. E téren fennáll a veszélye, hogy az ionizáló sugárzással működő orvostechnikai 
eszközök az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv és az alapvető biztonsági előírásokról 
szóló irányelv hatálya alá is tartoznak egyszerre. Mivel a két irányelv más-más súlypontokkal 
bír, első látásra ésszerűnek tűnik a jelentéstételi kötelezettségek mindkét irányelvben való 
rögzítése. Ez ugyanakkor az ilyen eszközök gyártói és üzemeltetői számára a bürokratikus 
eljárásokban késedelmeket eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében az előadó javasolja, 
hogy ezeket az orvostechnikai eszközöket az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK 
irányelvnek megfelelően kezeljék, amely irányelv már átfogó ellenőrzési és felügyeleti 
eszközöket ír elő. 

Az előadó alapvetően üdvözlendőnek tartja egy környezetvédelmi fejezet irányelvbe való 
beillesztését. Ez esetben azonban fennáll a kikényszeríthetetlen jogalkotás veszélye. A 
környezetvédelmi kritériumokra vonatkozóan javasolt rendelkezések célja az, hogy az 
embertől eltérő fajokra kiterjedő szabályozás révén az ember védelmét is biztosítsák. Mivel 
azonban megalapozott tudományos alapon nem lehet megállapítani a sugárzásnak az embertől 
eltérő fajokra kifejtett hatását, ilyen szabályozással az embert sem lehet jobban védeni. Az 
ICRP sem rendelkezik olyan adatokkal vagy értékekkel, amelyeket ilyen környezetvédelmi 
kritériumok bevezetésének tudományos alapjaként fel lehetne használni. Ezért e fejezetet a 
szóban forgó jogszabályból törölni kell. Az előadó úgy véli, hogy amint elegendő, 
megerősített adat áll rendelkezésre, a környezet ionizáló sugárzással szembeni védelmére 
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vonatkozóan külön jogi aktust lehet alkotni. Az ennek megfelelő javaslatot többek között a 
Lisszaboni Szerződés környezetpolitikai céljai alapján lehetne előterjeszteni, és együttdöntési 
eljárás keretében lehetne vizsgálni.


