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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio taisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai 
siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų
(COM(2012) 0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 242),

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir
32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos 
(C7-0151/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 
106a straipsnį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) visuomenės sveikatos apsaugos 
reikalavimais nedraudžiamas 
radioaktyviųjų medžiagų buvimas 
aplinkoje. Be tiesioginių apšvitos patekimo 
į aplinką trasų, turėtų būti apskritai 
nagrinėjama aplinkos kaip visumos 
apsauga, įskaitant floros ir faunos rūšių 
apšvitą ir atsižvelgiant į išsamią ir 

(16) visuomenės sveikatos apsaugos 
reikalavimais nedraudžiamas 
radioaktyviųjų medžiagų buvimas 
aplinkoje. Be tiesioginių apšvitos patekimo 
į aplinką trasų, turėtų būti apskritai 
nagrinėjama aplinkos kaip visumos 
apsauga, atsižvelgiant į išsamią ir 
nuoseklią bendrąją sistemą. Kadangi 
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nuoseklią bendrąją sistemą. Kadangi 
žmonės yra aplinkos dalis, ši politika 
prisideda užtikrinant ilgalaikę sveikatos 
apsaugą; 

žmonės yra aplinkos dalis, ši politika 
prisideda užtikrinant ilgalaikę sveikatos 
apsaugą; 

Or. de

Pagrindimas

Kadangi neturima mokslinių duomenų, šiuo metu atrodo, kad per anksti į šią direktyvą 
įtraukti tokią nuostatą. Tikslas apsaugoti floros ir faunos rūšis ir taip sumažinti pavojų 
žmonėms, vertintinas palankiai ir jo reikia ir toliau siekti. Tačiau pirmiausia tam reikia 
sukurti mokslinį pagrindą. Priimant teisės aktą reikia nustatyti tinkamus dydžius ir vertes.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma aplinkos, per kurią 
apšvitą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinių patiria žmonės, apsaugai, kuri 
prireikus papildoma konkrečiomis floros 
ir faunos rūšių apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
nuostatomis.

2. Ši direktyva taikoma aplinkos, per kurią 
apšvitą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinių patiria žmonės, apsaugai.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 75 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75) Intervencinė radiologija – vaizdo 
gavimo naudojant rentgeno spindulius 
metodas, be ultragarso ar magnetinio 
rezonanso tomografijos ar kitų metodų, 

75) Intervencinė radiologija – vaizdo 
gavimo naudojant rentgeno spindulius 
metodas, be ultragarso ar magnetinio 
rezonanso tomografijos ar kitų metodų, 
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kuriems nenaudojama jonizuojančioji 
spinduliuotė, siekiant į kūną įvesti įtaisus ir 
juos kūne valdyti diagnostikos ar gydymo 
tikslais; 

kuriems nenaudojama jonizuojančioji 
spinduliuotė, siekiant į kūną įvesti įtaisus ir 
juos kūne valdyti diagnostikos ar gydymo 
tikslais. Tačiau direktyva taikoma tik 
tiems prietaisams, kurie patenka į didelės 
dozės prietaisų sritį. Prie jų priskiriami 
prietaisai, kurių sugertoji dozė didesnė 
kaip 100 Gy*cm²;

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad bet kuri 
įmonė, ketinanti gaminti, importuoti ar 
eksportuoti jonizuojančiąją spinduliuotę 
skleidžiantį naujo tipo aparatą ar produktą, 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
atitinkamą informaciją, nurodytą III priedo 
A skirsnyje, kad institucijos galėtų, 
įvertinusios III priedo B skirsnyje nustatytą 
informaciją, nuspręsti, ar numatomą 
aparato ar produkto naudojimą galima 
pagrįsti. 

1. Valstybės narės reikalauja, kad bet kuri 
įmonė, ketinanti gaminti, importuoti ar 
eksportuoti jonizuojančiąją spinduliuotę 
skleidžiantį naujo tipo aparatą ar produktą, 
šalies, kurioje yra jos būstinė, 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
atitinkamą informaciją, nurodytą III priedo 
A skirsnyje, kad institucijos galėtų, 
įvertinusios III priedo B skirsnyje nustatytą 
informaciją, nuspręsti, ar numatomą 
aparato ar produkto naudojimą galima 
pagrįsti. 

Or. de
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Pagrindimas

Kad šios kontrolės nereikėtų vykdyti kiekvienoje valstybėje narėje, ji turi būti atliekama tik 
vienoje šalyje, o jos rezultatas pripažįstamas kitose valstybėse narėse. Šiuo apribojimu 
siekiama išvengti ir kompetentingų institucijų, ir įmonių dvigubo darbo. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija pagal 1 dalį 
gauta informacija pasidalija su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, kad jos galėtų priimti
savarankišką sprendimą dėl numatomo 
aparatų ar produkto naudojimo
pagrįstumo.

2. Kompetentinga institucija pagal 1 dalį 
gauta informacija pasidalija su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, siekdama jas informuoti 
apie savarankišką sprendimą dėl 
numatomo aparatų ar produkto naudojimo. 
Kompetentingos institucijos suteikia 
galimybę su šia informacija susipažinti 
visoms kitoms valstybėms narėms.

Or. de

Pagrindimas

Dėl naujų reikalavimų, keliamų leidimams produktus teikti rinkai, padidėja tik kliūtys patekti į 
rinką, bet ne saugos standartai. Kyla pavojus, kad valstybėse narėse gali būti pradėtos taikyti 
skirtingos patvirtinimo procedūros. Todėl valstybių narių lygmeniu turi būti keičiamasi 
informacija, siekiant išvengti nereikalingo dvigubo institucijų ir įmonių darbo. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų sprendimai įmonei pranešami 
per šešis mėnesius.

3. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų sprendimai įmonei pranešami 
per keturis mėnesius.

Or. de
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Pagrindimas

Šeši mėnesiai įmonei, kuri laukia leidimo pateikti produktą rinkai, yra didelė finansinė našta. 
Visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms ši procedūra kelia sunkumų, todėl ją reikėtų 
sutrumpinti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pramonės šakoms, kurioms naudojamos 
pagal 24 straipsnį valstybių narių 
nustatytos gamtinės kilmės 
radioaktyviosios medžiagos, dėl kurių 
gyventojas gali gauti didesnę kaip 0,3 mSv 
apšvitos metinę dozę.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės reikalauja, kad įmonė 
nedelsdama praneštų apie bet kokį 
reikšminį įvykį, dėl kurio asmuo yra 
veikiamas ar gali būti veikiamas apšvitos, 
viršijančios licencijoje nurodytas 
eksploatavimo sąlygas ar ribinius 

5. Valstybės narės reikalauja, kad įmonė 
nedelsdama praneštų apie bet kokį 
reikšminį įvykį, dėl kurio asmuo yra 
veikiamas ar gali būti veikiamas apšvitos, 
viršijančios licencijoje nurodytas 
eksploatavimo sąlygas ar ribinius 
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parametrus, nustatytus atsižvelgiant į 
profesinę ar gyventojų apšvitą, arba 
kompetentingos institucijos nustatytą 
medicininės apšvitos lygį.

parametrus, nustatytus atsižvelgiant į 
profesinę ar gyventojų apšvitą, arba 
kompetentingos institucijos nustatytas 
ribines vertes ir sąlygas.

Medicinos prietaisai, skleidžiantys
jonizuojančiąją spinduliuotę, 
reglamentuojami Direktyva 93/42/EEB 
dėl medicinos prietaisų1. Atitinkama 
informacija, pavyzdžiui, pateikta toliau 
nurodytoje direktyvoje, turi būti 
perduodama ir apie tai informuojamos 
kitos kompetentingos institucijos.
_________________
11993 m. birželio 14 d. Tarybos 
direktyva 93/42/EEB dėl medicinos 
prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 50).

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priėmimo bandymai, kuriuose dalyvauja 
medicinos fizikas, būtų atliekamas prieš 
pirmąjį įrangos naudojimą klinikiniais 
tikslais, o periodiniai bandymai reguliariai 
ir po visų didesnių techninės priežiūros 
procedūrų.

d) priėmimo bandymai, kuriuose dalyvauja 
medicinos fizikas, būtų atliekamas prieš 
pirmąjį įrangos naudojimą klinikiniais 
tikslais, o periodiniai bandymai reguliariai 
ir po visų didesnių techninės priežiūros 
procedūrų. Valstybės narės laikosi 
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Europos Komisijos gairių (ypač RP162)1

ir Europos Sąjungos ir tarptautinių 
standartų, kurie šiuo metu taikomi 
medicininei radiologinei įrangai 
(IECTC62 on Electrical equipment in 
medical practice (Tarptautinės 
elektrotechnikos komisijos standartai dėl 
elektrinės medicinos įrangos), TATENA 
standartų, TRSK gairių).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy (Diagnostinės 
radiologijos, branduolinės medicinos ir 
radioterapijos reikmėms naudojamos 
medicininės radiologinės įrangos 
tinkamumo kriterijai).

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės, remdamosi šiuo straipsniu, galėtų sukurti savo priėmimo bandymus. Dėl to 
teikiant prietaisus rinkai ir pradedant juos naudoti atsirastų papildomų išlaidų, o papildomos 
naudos saugai tai neduotų. Todėl bandymų pagrindas turėtų būti jau esami standartai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įmonė kompetentingai institucijai kiek 
galima greičiau praneštų apie svarbius 
įvykius, kaip apibrėžta institucijų, įskaitant 
tyrimo rezultatus ir taisomuosius veiksmus 
siekiant išvengti tokių įvykių. 
Kompetentingos institucijos šią
informaciją perduoda priežiūrą po 
pateikimo rinkai atliekančioms 
kompetentingoms institucijoms, įsteigtoms 
Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl 
medicinos prietaisų;

d) įmonė kompetentingai institucijai kuo 
greičiau praneštų apie svarbius įvykius, 
kaip apibrėžta institucijų, įskaitant tyrimo 
rezultatus ir taisomuosius veiksmus 
siekiant išvengti tokių įvykių. Medicinos 
prietaisų klausimu įmonė arba naudotojas 
visą informaciją nedelsiant perduoda 
priežiūrą po pateikimo rinkai atliekančioms 
kompetentingoms institucijoms, įsteigtoms 
Tarybos direktyva 93/42/EEB. Prireikus 
šios institucijos informuoja kitas 
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kompetentingas institucijas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. 8 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
IX skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX SKYRIUS Išbraukta.
APLINKOS APSAUGA

76 straipsnis
Aplinkos kriterijai

Valstybės narės į savo teisinę radiacinės 
saugos sistemą ir visų pirma į bendrąją 
žmogaus sveikatos apsaugos sistemą 
įtraukia nuostatą dėl aplinkos floros ir 
faunos rūšių radiacinės saugos. Į šią 
teisinę sistemą įtraukiami aplinkos 
kriterijai, kuriuos taikant siekiama 
apsaugoti pažeidžiamų ar 
reprezentatyviųjų floros ir faunos rūšių 
populiacijas atsižvelgiant į jų svarbą 
ekologinei sistemai. Jeigu reikia, 
nustatomos veiklos rūšys, kurių atžvilgiu 
užtikrinama teisės aktais nustatyta 
kontrolė siekiant įgyvendinti šios teisinės 
sistemos reikalavimus. 

77 straipsnis
Leidžiamosios išmetimo ribos

Pagal 65 straipsnio 2 dalį nustatydamos 
leidžiamąsias radionuklidų išmetimo į 
aplinką išmetimo ribas valstybių narių 
kompetentingos institucijos taip pat 
užtikrina atitinkamą floros ir faunos rūšių 
apsaugą. Šiuo tikslu galima atlikti 
bendrąjį atrankinį įvertinimą siekiant 
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užtikrinti atitiktį aplinkos kriterijams.
78 straipsnis

Atsitiktinis išmetimas
Valstybės narės reikalauja, kad įmonės 
taikytų atitinkamas technines priemones 
siekiant išvengti didelės atsitiktinio 
išmetimo padaromos žalos aplinkai arba 
sumažinti šios žalos mastą.

79 straipsnis
Aplinkos stebėsena

Rengdamos aplinkos stebėsenos 
programas ar reikalaudamos jas 
įgyvendinti valstybių narių 
kompetentingos institucijos įtraukia 
reprezentatyviąsias floros ir faunos rūšis, 
jeigu reikia, ir aplinkos terpes, kurios 
laikomos gyventojų apšvitos trasa.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi neturima mokslinių duomenų, šiuo metu atrodo, kad per anksti į šią direktyvą 
įtraukti tokią nuostatą. Tikslas apsaugoti floros ir faunos rūšis ir taip sumažinti pavojų 
žmonėms, vertintinas palankiai ir jo reikia ir toliau siekti. Tačiau pirmiausia tam reikia 
sukurti mokslinį pagrindą. Priimant teisės aktą reikia nustatyti tinkamus dydžius ir vertes.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas dėl Tarybos Pagrindinių saugos standartų direktyvos naujos redakcijos, 
pranešėjo nuomone, yra dar vienas žingsnis gerinant apsaugą nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos. Pasiūlyme, remiantis Euratomo 31 straipsniu, Medicinos direktyva, 
Didelio aktyvumo uždarųjų šaltinių direktyva, Komandiruotų darbuotojų direktyva ir 
Visuomenės informavimo direktyva sujungiamos su Pagrindinių saugos standartų 
direktyva 96/29/Euratomas.
Vienas naujos redakcijos tikslų – panaikinti esamų teisės aktų nenuoseklumą. Daugumoje 
pasiūlymo dalių tai pavyko, taigi poreikis ką nors keisti nedidelis. Daugelis Pagrindinių 
saugos standartų direktyvoje nagrinėjamų radiacinės saugos aspektų praktikoje veikia labai 
gerai, o tai taip pat rodo, kad šioje srityje labai daug ko keisti nereikia.
Kitas pasiūlymo tikslas – į galiojančius teisės aktus įtraukti naujausius mokslinius duomenis ir 
patirtį radiacinės saugos klausimais. Rengiant Euratomo teisės aktus visada atsižvelgiama į 
Tarptautinės radiologinės saugos komisijos (TRSK) rekomendacijas. TRSK 2007 m. leidinyje 
Nr. 103 pasiūlė kai kuriuos šiuo metu taikomos radiacinės saugos sistemos pakeitimus, į 
kuriuos atsižvelgiama siūlomoje direktyvoje.

Taip pat pirmą kartą į Pagrindinių saugos standartų direktyvą turėtų būti įtraukti gamtinės 
kilmės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, siekiant užtikrinti geresnę gyventojų apsaugą. 
Šis metodas vertintinas palankiai. Visgi saugojimo srityje dėl nustatytų registracijos prievolių 
gali kilti tikslo konfliktų kalbant apie skirtingų radioaktyviųjų atliekų dėjimą į atliekyną. 
Siekiant to išvengti, pranešėjas numato nuostatų dėl gamtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų 
pakeitimą. 

Medicininės apšvitos srityje pranešėjas siūlo nedidelius pakeitimus, siekiant išvengti dvigubo 
darbo medicinos prietaisų, skleidžiančių jonizuojančiąją spinduliuotę, klausimu. Šiuo atveju 
kyla pavojus, kad jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys medicinos prietaisai pateks ir į 
Medicinos prietaisų direktyvos, ir į Pagrindinių saugos standartų direktyvos taikymo sritį. 
Kadangi šių dviejų direktyvų pagrindiniai aspektai skirtingi, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
taikytinos abiejų direktyvų pranešimo prievolės, tačiau dėl to tokių prietaisų gamintojai ir 
naudotojai gali patekti į biurokratinį malūną ir būti priversti atidėti savo veiklą. Siekiant to 
išvengti, pranešėjas siūlo šiuos medicinos prietaisus traktuoti pagal Medicinos prietaisų 
direktyvą (93/42/EEB), kurioje jau nustatytos visapusiškos kontrolės ir stebėjimo priemonės. 
Aplinkos apsaugos skyriaus įtraukimą į direktyvą pranešėjas iš esmės vertina palankiai. 
Tačiau kyla pavojus, kad tai bus tik reglamentavimas „atsargai“. Siūlomomis nuostatomis dėl 
aplinkos kriterijų siekiama reglamentuojant floros ir faunos rūšių apsaugą užtikrinti ir žmonių 
apsaugą. Tačiau kadangi kol dar neįmanoma remiantis patikimais moksliniais duomenimis 
nustatyti spinduliuotės poveikį floros ir faunos rūšims, tokiu reglamentavimu nebus galima 
geriau apsaugoti ir žmonių. TRSK taip pat dar nėra pateikusi jokių duomenų ir verčių, kuriuos 
būtų galima naudoti kaip mokslinį tokių aplinkos kriterijų nustatymo pagrindą. Todėl šį 
skyrių iš šio teisės akto reikėtų išbraukti. Pranešėjas mano, kad, kai tik bus turima pakankamai 
patikimų duomenų, bus galima parengti atskirą teisės aktą dėl aplinkos apsaugos nuo 
jonizuojančiosios spinduliuotės. Tuomet atitinkamas pasiūlymas turėtų būti pateikiamas 
remiantis ir Lisabonos sutartyje keliamais aplinkos politikos tikslais ir priimamas pagal 
bendro sprendimo procedūrą.
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