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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka drošības pamatstandartus 
aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0242),

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. pantu, saskaņā 
ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0151/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Iedzīvotāju veselības aizsardzības 
principi pieļauj radioaktīvo vielu 
klātesamību vidē. Papildus tiešajiem 
apstarošanas ceļiem no vides būtu jāņem 
vērā arī vides aizsardzība kopumā, tostarp 
biotas apstarošana, iekļaujoties vispusīgā 
un saskanīgā vispārējā sistēmā. Tā kā 
cilvēks ir vides daļa, šāda politika veicinās 
ilglaicīgu veselības aizsardzību. 

(16) Iedzīvotāju veselības aizsardzības 
principi pieļauj radioaktīvo vielu 
klātesamību vidē. Papildus tiešajiem 
apstarošanas ceļiem no vides būtu jāņem 
vērā arī vides aizsardzība kopumā, 
iekļaujoties vispusīgā un saskanīgā 
vispārējā sistēmā. Tā kā cilvēks ir vides 
daļa, šāda politika veicinās ilglaicīgu 
veselības aizsardzību. 
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Or. de

Pamatojums

Tā kā trūkst zinātnisko datu, šobrīd būtu pāragri šādu punktu iekļaut direktīvā. Biotas 
aizsardzība un tādējādi arī cilvēkiem radītā apdraudējuma samazināšana ir vēlams mērķis, 
kam jāpievēršas arī turpmāk. Tomēr vispirms tam ir jāiegūst zinātnisks pamatojums. Lai 
ieviestu likumu, ir nepieciešams noteikt atbilstošus lielumus un vērtības.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro, lai aizsargātu vidi 
kā vienu no apstarošanas ceļiem, pa kuru 
apstarojums nonāk no jonizējošā starojuma 
avotiem līdz cilvēkam, un vajadzības 
gadījumā tā papildināta ar īpašiem 
apsvērumiem par biotas apstarošanu vidē 
kopumā.

2. Šo direktīvu piemēro, lai aizsargātu vidi 
kā vienu no apstarošanas ceļiem, pa kuru 
apstarojums nonāk no jonizējošā starojuma 
avotiem līdz cilvēkam.

Or. de

Pamatojums

Tāds pats kā 1. grozījumam.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 75. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75) invazīvā radioloģija ir rentgenstaru 
attēlveidošanas tehnoloģiju izmantošana 
papildus tām, kas attēlveidošanai izmanto 
ultraskaņu vai magnētisko rezonansi vai 
citas nejonizējoša starojuma tehnoloģijas, 
lai ierīces ievadītu un vadītu cilvēka 
ķermenī diagnostikas vai ārstniecības 
nolūkiem;

75) invazīvā radioloģija ir rentgenstaru 
attēlveidošanas tehnoloģiju izmantošana 
papildus tām, kas attēlveidošanai izmanto 
ultraskaņu vai magnētisko rezonansi vai 
citas nejonizējoša starojuma tehnoloģijas, 
lai ierīces ievadītu un vadītu cilvēka 
ķermenī diagnostikas vai ārstniecības 
nolūkiem. Tomēr direktīva attiecas tikai 
uz ierīcēm ar ļoti augstu dozu. Tajā 
ietvertas arī ierīces, kuru enerģijas doza 
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pārsniedz 100 Gy*cm²;

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka, ka jebkuram 
uzņēmumam, kas vēlas ražot, importēt vai 
eksportēt jauna tipa aparātus vai produktus, 
kuri emitē jonizējošo starojumu, ir 
jāiesniedz kompetentajām iestādēm 
atbilstoša informācija, kas minēta 
III pielikuma A sadaļā, lai iestādes, 
balstoties uz III pielikuma B sadaļā 
izklāstītās informācijas novērtējumu, 
varētu pieņem lēmumu par to, vai šā 
aparāta vai produkta paredzētā 
izmantošana ir pamatota.

1. Dalībvalstis nosaka, ka jebkuram 
uzņēmumam, kas vēlas ražot, importēt vai 
eksportēt jauna tipa aparātus vai produktus, 
kuri emitē jonizējošo starojumu, ir 
jāiesniedz kompetentajām iestādēm valstī, 
kurā ir uzņēmuma juridiskā adrese, 
atbilstoša informācija, kas minēta 
III pielikuma A sadaļā, lai iestādes, 
balstoties uz III pielikuma B sadaļā 
izklāstītās informācijas novērtējumu, 
varētu pieņem lēmumu par to, vai šā 
aparāta vai produkta paredzētā 
izmantošana ir pamatota.

Or. de

Pamatojums

Lai šī kontrole nebūt jāveic katrā dalībvalstī, tā veicama tikai vienā valstī. Kontroles rezultāti 
pēc tam tiks atzīti arī pārējās dalībvalstīs. Ar šo ierobežojumu tiks novērsts dubults darbs gan 
kompetentajām iestādēm, gan uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde dalās ar informāciju, 
kas saņemta saskaņā ar 1. punktu, ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās 
varētu pieņemt lēmumu par šā aparāta vai 
produkta paredzētās izmantošanas 
pamatotību.

2. Kompetentā iestāde dalās ar informāciju, 
kas saņemta saskaņā ar 1. punktu, ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās 
informētu par savu lēmumu attiecībā uz šā 
aparāta vai produkta paredzēto 
izmantošanu. Kompetentās iestādes 
nodrošina, ka visām pārējām dalībvalstīm 
šī informācija ir pieejama.

Or. de

Pamatojums

Jaunas prasības attiecībā uz tirdzniecības atļaujām paaugstina šķēršļus piekļuvei tirgum, 
turklāt nenodrošina augstākus drošības standartus. Pastāv risks, ka dalībvalstīs tiks veiktas 
atšķirīgas apstiprināšanas procedūras. Tāpēc dalībvalstu līmenī jānodrošina vienota 
informācijas apmaiņa, lai novērstu nevajadzīgu dubultu darbu iestādēm un uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
informē uzņēmumu par savu lēmumu sešu
mēnešu laikā.

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
informē uzņēmumu par savu lēmumu četru
mēnešu laikā.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumam, kas gaida tirdzniecības atļauju, seši mēneši nozīmē augstu finansiālo slodzi. 
Pat maziem un vidējiem uzņēmumiem šī procedūra rada slodzi, tāpēc ir nepieciešams termiņu 
saīsināt.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saimnieciskā darbība, kur izmanto dabā 
sastopamos radioaktīvos materiālus, ko 
dalībvalstis apzinājušas saskaņā ar 
24. pantu un kas var izraisīt iedzīvotājam 
tādu efektīvo dozu, kura vienāda vai 
lielāka par 0,3 mSv gadā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka, ka uzņēmumam 
nekavējoties jāziņo par jebkādu nopietnu 
gadījumu, kas izraisa vai var izraisīt 
personas apstarošanu, kas pārsniedz 
operacionālos limitus vai neatbilst 
ekspluatācijas nosacījumiem, kuri izklāstīti 
licences prasībās attiecībā uz 
arodapstarošanu vai iedzīvotāju 
apstarošanu vai kurus attiecībā uz 
medicīnisku apstarošanu definējušas 
iestādes.

5. Dalībvalstis nosaka, ka uzņēmumam 
nekavējoties jāziņo par jebkādu nopietnu 
gadījumu, kas izraisa vai var izraisīt 
personas apstarošanu, kas pārsniedz 
operacionālos limitus vai neatbilst 
ekspluatācijas nosacījumiem, kuri izklāstīti 
licences prasībās attiecībā uz 
arodapstarošanu vai iedzīvotāju 
apstarošanu, kurus definējušas iestādes.

Medicīnas ierīces, kurās izmanto 
jonizējošo starojumu, 
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Direktīvas 93/42/EEK izpratnē 
uzskatāmas par medicīnas ierīcēm1. 
Saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu ir 
pilnībā jāizmanto informācijas plūsma un 
jāziņo citām kompetentajām iestādēm.
_________________
1 Padomes 1993. gada 14. jūnija 
Direktīva 93/42/EEK par medicīnas 
ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 50. lpp.).

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pirms aparatūras pirmās lietošanas 
klīniskiem mērķiem tiek veikta 
pieņemšanas pārbaude, iesaistot 
medicīniskās fizikas ekspertu, un pēc tam 
regulāri un pēc katras lielas apkopes tiek 
veiktas darbības pārbaudes.

d) pirms aparatūras pirmās lietošanas 
klīniskiem mērķiem tiek veikta 
pieņemšanas pārbaude, iesaistot 
medicīniskās fizikas ekspertu, un pēc tam 
regulāri un pēc katras lielas apkopes tiek 
veiktas darbības pārbaudes. Saistībā ar to 
dalībvalstis ievēro Eiropas Komisijas 
vadlīnijas (jo īpaši RP162)1, kā arī 
Eiropas un starptautiskos standartus, kas 
ir spēkā attiecībā uz medicīniski 
radioloģisko aparatūru (IECTC62 on 
Electrical equipment in medical practice, 
IAEA standarti, ICRP vadlīnijas).
_____________
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1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz šo pantu, dalībvalstis varētu izveidot individuālas pieņemšanas pārbaudes. 
Tas radītu papildu izmaksas saistībā ar atļaujām un nodošanu ekspluatācijā, turklāt netiktu 
radīta drošības pievienotā vērtība. Tāpēc pārbaudes pamatā jābūt jau pastāvošiem 
standartiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
62. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) uzņēmums, tiklīdz iespējams, informē 
kompetentās iestādes par katra nozīmīga 
gadījuma iestāšanos, kā noteikušas šīs 
iestādes, tostarp par izmeklēšanas 
rezultātiem un korektīviem pasākumiem 
šādu notikumu novēršanai. Kompetentās 
iestādes apmainās ar šo informāciju ar 
kompetentajām iestādēm, kas atbild par 
pēcpārdošanas uzraudzību, kā paredz 
Padomes Direktīva 93/42/EEK par 
medicīnas ierīcēm;

d) uzņēmums, tiklīdz iespējams, informē 
kompetentās iestādes par katra nozīmīga 
gadījuma iestāšanos, kā noteikušas šīs 
iestādes, tostarp par izmeklēšanas 
rezultātiem un korektīviem pasākumiem 
šādu notikumu novēršanai. Uzņēmums vai 
lietotājs apmainās ar visu informāciju par 
medicīnas ierīcēm ar kompetentajām 
iestādēm, kas atbild par pēcpārdošanas 
uzraudzību, kā paredz Padomes 
Direktīva 93/42/EEK par medicīnas 
ierīcēm. Ja nepieciešams, kompetentās 
iestādes to paziņo citām kompetentajām 
iestādēm;

Or. de

Pamatojums

Tāds pats kā 8. grozījumam.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
IX nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX NODAĻA svītrots
VIDES AIZSARDZĪBA

76. pants
Vides kritēriji

Dalībvalstis savā tiesiskajā regulējumā 
par aizsardzību pret jonizējošo starojumu 
un jo īpaši vispārējā cilvēku veselības 
aizsardzības sistēmā iekļauj noteikumus 
par tādu sugu, kas nav cilvēki, aizsardzību 
pret jonizējošo starojumu vidē. Ar šo 
tiesisko regulējumu ievieš vides kritērijus, 
kuru mērķis ir aizsargāt neaizsargātu vai 
reprezentatīvu sugu pārstāvjus, kas nav 
cilvēki, ņemot vērā to nozīmīgo līdzdalību 
ekosistēmā. Vajadzības gadījumā apzina 
praktisko darbību veidus, kam vajadzīga 
regulatīvā kontrole, lai izpildītu minētā 
tiesiskā regulējuma prasības. 

77. pants
Atļautie izkliedes limiti

Dalībvalstu kompetentās iestādes, saskaņā 
ar 65. panta 2. punktu nosakot atļautos 
radioaktīvo izmešu izkliedes limitus, 
nodrošina arī to sugu atbilstošu 
aizsardzību, kas nav cilvēki. Šajā nolūkā 
var veikt vispārēju skrīningu, lai 
pārliecinātos, vai vides kritēriji ir izpildīti.

78. pants
Avārijas noplūdes

Dalībvalstis nosaka, ka uzņēmumiem 
jāveic atbilstoši tehniski pasākumi, lai 
nepieļautu lielu kaitējumu videi
gadījumos, kad notiek avārijas noplūdes, 
vai mazinātu šāda kaitējuma apjomu.

79. pants
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Vides monitorings
Izstrādājot vides monitoringa 
programmas vai pieprasot šādu 
programmu izpildi, dalībvalstu 
kompetentās iestādes vajadzības gadījumā 
iekļauj tajās reprezentatīvas sugas, kas 
nav cilvēki, un arī vides elementus, kuri 
darbojas kā iedzīvotāju apstarošanas ceļi.

Or. de

Pamatojums

Tā kā trūkst zinātnisko datu, šobrīd būtu pāragri šādu punktu iekļaut direktīvā. Biotas 
aizsardzība un tādējādi arī cilvēkiem radītā apdraudējuma samazināšana ir vēlams mērķis, 
kam jāpievēršas arī turpmāk. Tomēr vispirms tam ir jāiegūst zinātnisks pamatojums. Lai 
ieviestu likumu, ir nepieciešams noteikt atbilstošus lielumus un vērtības.
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PASKAIDROJUMS

Pēc referenta domām, šis priekšlikums Padomes Pamatstandartu direktīvas pārstrādātajai 
versijai ir nākamais solis, lai uzlabotu aizsardzību pret jonizējošā starojuma iedarbību. Šajā 
priekšlikumā, pamatojoties uz Euratom līguma 31. pantu, Pamatstandartu 
direktīvā 96/29/Euratom ir apvienota Direktīva par lietojumiem medicīnā, Direktīva par 
slēgtiem augstas radioaktivitātes starojuma avotiem, Direktīva par pie personāla 
nepiederošiem darba ņēmējiem un Direktīva par plašas sabiedrības informēšanu.
Viens no pārstrādātās versijas mērķiem ir novērst pretrunas pastāvošajos tiesību aktos. 
Priekšlikumā tas lielākoties ir veiksmīgi izpildīts, tāpēc ir nepieciešams veikt tikai nelielus 
grozījumus. Daudzi Pamatstandartu direktīvā aplūkotie aspekti aizsardzības pret starojumu 
jomā praksē darbojas ļoti labi, kas norāda uz to, ka kopumā nav nepieciešams veikt daudz 
grozījumu.

Otrs priekšlikuma mērķis ir iekļaut pašreizējos tiesību aktos jaunākos zinātniskos datus un 
pieredzi aizsardzības pret starojumu jomā. Euratom priekšlikumos jau sākotnēji ievēroti 
Starptautiskās Pretradiācijas aizsardzības komisijas (ICRP) zinātniskie ieteikumi. Tā publiski 
ieteikusi 103 no 2007 pielāgojumiem pašreizējā aizsardzības pret starojumu sistēmā, un tikai 
šajā ierosinātajā direktīvā tie ņemti vērā.
Attiecībā uz pārējiem pielāgojumiem Pamatstandartu direktīvā vispirms jāiekļauj dabiskie 
starojuma avoti, lai nodrošinātu iedzīvotāju labāku aizsardzību. Šāda rīcība ir apsveicama. 
Tomēr atkritumu uzglabāšanas jomā paredzamais reģistrēšanas pienākums var radīt pretrunas 
mērķu starpā attiecībā uz dažādu radioaktīvo vielu apsaimniekošanu. Lai no tā izvairītos, 
referents paredz grozījumus regulējumā par dabā sastopamiem radioaktīviem materiāliem.

Medicīniskās apstarošanas jomā referents ierosina nelielus grozījumus, lai novērstu dubultu 
darbu medicīnas ierīcēm ar jonizējošo starojumu. Pastāv risks, ka uz medicīnas ierīcēm, 
kurām ir jonizējošais starojums, attieksies gan Direktīva par medicīnas ierīcēm, gan 
pamatdirektīvas noteikumi. Tā kā katrai direktīvai ir atšķirīga galvenā tēma, pirmajā brīdī 
šķiet lietderīgi nodrošināt, lai ziņošanas pienākums attiektos uz abām direktīvām. Tomēr tādā 
veidā šādu ierīču ražotāja un operatora darbību kavēs birokrātiskais slogs. Lai no tā izvairītos, 
referents ierosina šīs medicīnas ierīces aplūkot saskaņā ar Direktīvu par medicīnas ierīcēm 
(Direktīva 93/42/EEK), kurā jau ir paredzēti visaptveroši kontroles un pārraudzības 
instrumenti.
Referents atzinīgi vērtē nodaļas par vides aizsardzību ieviešanu direktīvā. Tomēr tādējādi 
rodas pārmērīgas likumdošanas risks. Ierosināto noteikumu par vides kritērijiem mērķis ir 
nodrošināt regulējumu sugām, kas nav cilvēki, kā arī cilvēkiem. Tā kā vēl nav iespējams 
zinātniski pamatot starojuma ietekmi uz sugām, kas nav cilvēki, ar šādu regulējumu nevar 
nodrošināt arī labāku aizsardzību cilvēkiem. ICRP arī vēl nav sniegusi datus vai informāciju, 
ko varētu izmantot kā zinātnisku pamatu šādu vides kritēriju ieviešanai. Tāpēc šī nodaļa no 
attiecīgajiem tiesību aktiem ir jāsvītro. Referents uzskata, ka ir iespējams izveidot patstāvīgu 
vides aizsardzības tiesību aktu attiecībā uz jonizēto starojumu, tiklīdz ir pieejami pietiekami 
droši dati. Jāsniedz arī atbilstošs priekšlikums, pamatojoties uz Lisabonas līguma vides 
politikas mērķiem, un tas jāaplūko koplēmuma procedūrā.


