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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de securitate 
de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile 
ionizante
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0242),

– având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat 
de către Consiliu (C7-0151/2012),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 106 a 
din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Protecția sănătății populației ține cont 
de prezența substanțelor radioactive în 
mediu. Pe lângă căile de expunere directă, 
trebuie luată în considerare protecția 
mediului ca întreg, inclusiv expunerea 
biotei, într-un cadru general cuprinzător și 
coerent. În măsura în care omenirea face 
parte din mediu, această politică contribuie 

(16) Protecția sănătății populației ține cont 
de prezența substanțelor radioactive în 
mediu. Pe lângă căile de expunere directă, 
trebuie luată în considerare protecția 
mediului ca întreg într-un cadru general 
cuprinzător și coerent. În măsura în care 
omenirea face parte din mediu, această 
politică contribuie la protecția sănătății pe 
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la protecția sănătății pe termen lung. termen lung. 

Or. de

Justificare

Întrucât datele științifice lipsesc. includerea unui astfel de punct în propunerea de directivă 
pare să fie o decizie pripită. Obiectivul de a proteja plantele și animalele reducând, implicit, 
pericolul pentru oameni este un țel lăudabil care trebuie urmărit și pe mai departe. Cu toate 
acestea, în primul rând trebuie creată o bază științifică. Introducerea unei dispoziții legale 
presupune stabilirea unor mărimi și valori adecvate.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică în domeniul 
protecției mediului în calitate de cale de 
legătură între sursele de radiații și 
expunerea umană, fiind completată, după 
caz, cu dispoziții specifice privind 
expunerea biotei în mediul considerat ca 
întreg.

(2) Prezenta directivă se aplică în domeniul 
protecției mediului în calitate de cale de 
legătură între sursele de radiații și 
expunerea umană.

Or. de

Justificare

s. A se vedea justificarea la amendamentul 1.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

75. Radiologie intervențională înseamnă 
utilizarea tehnicilor de imagistică cu raze 
X, pe lângă cele care implică imagistica cu 
ultrasunete sau rezonanță magnetică sau 
alte tehnici de radiație neionizantă, pentru a 
introduce și orienta dispozitivele în corpul 
uman în scopul diagnosticării sau al 

75. Radiologie intervențională înseamnă 
utilizarea tehnicilor de imagistică cu raze 
X, pe lângă cele care implică imagistica cu 
ultrasunete sau rezonanță magnetică sau 
alte tehnici de radiație neionizantă, pentru a 
introduce și orienta dispozitivele în corpul 
uman în scopul diagnosticării sau al 
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tratării. tratării. Cu toate acestea directiva se 
aplică numai în cazul aparatelor care 
folosesc un dozaj mare. Printre acestea 
trebuie incluse aparatele cu un dozaj 
energetic mai mare de 100 Gy*cm².

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
care intenționează să fabrice, să importe 
sau să exporte un nou tip de aparatură sau 
de produs care emite radiații ionizante să 
pună la dispoziția autorităților competente 
informații relevante, conform prevederilor 
din anexa III secțiunea A, pentru a le 
permite, pe baza evaluării informațiilor 
prevăzute în anexa III secțiunea B, să 
stabilească dacă scopul în care urmează să 
fie utilizat aparatura sau produsul respectiv 
poate fi justificat. 

(1) Statele membre impun întreprinderilor 
care intenționează să fabrice, să importe 
sau să exporte un nou tip de aparatură sau 
de produs care emite radiații ionizante să 
pună la dispoziția autorităților competente 
din țara în care întreprinderile respective 
își au sediul comercial informații 
relevante, conform prevederilor din anexa 
III secțiunea A, pentru a le permite, pe 
baza evaluării informațiilor prevăzute în 
anexa III secțiunea B, să stabilească dacă 
scopul în care urmează să fie utilizat 
aparatura sau produsul respectiv poate fi 
justificat. 

Or. de
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Justificare

Pentru a nu trebui să se efectueze controlul respectiv în fiecare stat membru, acesta trebuie 
să aibă loc într-un singur stat. Rezultatul acestui control trebuie apoi recunoscut în celelalte 
state membre. Prin această limitare se evită dublarea muncii efectuate atât de autoritățile 
competente, cât și de întreprinderi. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă pune 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (1) la dispoziția autorităților 
competente ale celorlalte state membre, 
pentru a permite acestora să ia propriile 
decizii cu privire la justificarea scopului în 
care urmează să fie utilizat aparatura sau 
produsul în cauză.

(2) Autoritatea competentă pune 
informațiile primite în conformitate cu 
alineatul (1) la dispoziția autorităților 
competente ale celorlalte state membre, 
pentru a le informa pe acestea în legătură 
cu propriile decizii cu privire la justificarea 
scopului în care urmează să fie utilizat 
aparatura sau produsul în cauză.
Autoritățile competente pun aceste 
informații la dispoziția tuturor statelor 
membre.

Or. de

Justificare

Noi cerințe pentru introducerea pe piață înseamnă piedici suplimentare în calea accesului la 
piață fără a ridica standardele de siguranță. Există pericolul ca statele membre să adopte 
proceduri de autorizare diferite. Din acest motiv, trebuie să se deruleze un schimb de 
informații la nivelul statelor membre pentru a evita dublarea efortului din partea autorităților 
și a întreprinderilor. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Întreprinderea este informată cu privire 
la deciziile autorităților competente ale 
statelor membre în termen de șase luni.

(3) Întreprinderea este informată cu privire 
la deciziile autorităților competente ale 
statelor membre în termen de patru luni.
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Or. de

Justificare

Pentru o întreprindere ce așteaptă autorizarea de introducere pe piață șase luni înseamnă un 
mare efort financiar. Cele mai lovite de această procedură sunt întreprinderile mici și 
mijlocii; prin urmare, perioada trebuie scurtată.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) industriile care implică materiale 
radioactive naturale identificate de statele 
membre, astfel cum se solicită la articolul 
24, și care pot conduce la o doză efectivă 
pentru un membru al populației egală sau 
mai mare de 0,3 mSv/an.

eliminat

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun întreprinderii să 
notifice imediat orice eveniment 
semnificativ care rezultă sau care poate 
rezulta în urma expunerii unei persoane 
dincolo de limitele operaționale sau de 

(5) Statele membre impun întreprinderii să 
notifice imediat orice eveniment 
semnificativ care rezultă sau care poate 
rezulta în urma expunerii unei persoane 
dincolo de limitele operaționale sau de 
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condițiile de funcționare specificate în 
cerințele de autorizare cu privire la 
expunerea lucrătorilor sau a populației sau 
astfel cum prevăd autoritățile în ceea ce 
privește expunerea în scopuri medicale.

condițiile de funcționare specificate în 
cerințele de autorizare cu privire la 
expunerea lucrătorilor sau a populației sau 
astfel cum prevăd autoritățile.

Produsele medicale care funcționează cu 
radiații ionizante intră sub incidența 
Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele 
medicale1. Fluxul de informații menționat 
în directiva de mai sus trebuie valorificat 
la maximum, respectând obligația de a 
informa celelalte autorități competente.
_________________
1 Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 
14 iunie 1993 privind dispozitivele 
medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 50).

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) se efectuează teste de recepție, cu 
implicarea expertului în fizică medicală, 
înainte de prima utilizare a echipamentului 
în scopuri clinice, iar ulterior teste de 
performanță, periodic și după orice 
procedură majoră de întreținere.

(d) se efectuează teste de recepție, cu 
implicarea expertului în fizică medicală, 
înainte de prima utilizare a echipamentului 
în scopuri clinice, iar ulterior teste de 
performanță, periodic și după orice 
procedură majoră de întreținere. Cu 
această ocazie, statele membre respectă 
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orientările Comisiei Europene (îndeosebi 
RP162)1, precum și standardele europene 
și internaționale aplicabile în domeniul 
echipamentelor radiologice (IECTC62 on 
Electrical equipment in medical practice, 
standardele IAEA , orientările CIPR).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy (Criterii de 
admisibilitate a echipamentelor 
radiologice folosite în radiologia de 
diagnosticare, medicina nucleară și 
radioterapie).

Or. de

Justificare

Pe baza acestui articol statele membre ar putea elabora propriile teste de recepție.  Aceasta 
ar genera costuri suplimentare pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune fără a 
oferi vreun beneficiu în privința securității. De aceea testele ar trebui efectuate pe baza 
standardelor existente.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 62 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) întreprinderea declară cât mai curând 
posibil autorităților competente producerea 
de evenimente semnificative, potrivit 
definiției date de către autorități, inclusiv 
rezultatele investigației și măsurile 
corective pentru evitarea unor astfel de 
evenimente. Autoritățile competente pun 
aceste informații la dispoziția autorităților 
responsabile cu supravegherea după 
introducerea pe piață înființate prin 
Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind 
dispozitivele medicale;

(d) întreprinderea declară cât mai curând 
posibil autorităților competente producerea 
de evenimente semnificative, potrivit 
definiției date de către autorități, inclusiv 
rezultatele investigației și măsurile 
corective pentru evitarea unor astfel de 
evenimente. În cazul produselor medicale, 
întreprinderea sau utilizatorul transmite 
imediat toate informațiile autorităților 
responsabile cu supravegherea după 
introducerea pe piață înființate prin 
Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind 
dispozitivele medicale; Autoritățile 
înștiințează, dacă este cazul, alte autorități 
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competente.

Or. de

Justificare

s. A se vedea justificarea de la amendamentul 8.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Capitolul IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IX eliminat
MEDIU

Articolul 76
Criterii de mediu

Statele membre includ, în cadrul lor 
juridic privind radioprotecția și, în 
special, în sistemul general de protecție a 
sănătății umane, dispoziții privind 
radioprotecția speciilor de animale și 
plante în mediu. Cadrul juridic introduce 
criterii de mediu care vizează să protejeze 
speciile de animale și plante vulnerabile 
sau reprezentative, având în vedere 
importanța acestora ca parte a 
ecosistemului. După caz, se identifică 
tipurile de practici pentru care este 
garantat controlul reglementar în vederea 
punerii în aplicare a cerințelor cadrului 
juridic. 

Articolul 77
Limite autorizate privind deversările

La momentul stabilirii limitelor privind 
deversările de efluenți radioactivi, în 
conformitate cu articolul 65 alineatul (2), 
autoritățile competente ale statelor 
membre asigură, de asemenea, protecția 
corespunzătoare a speciilor de animale și 
plante. În acest scop, poate fi efectuată o 
evaluare generică de depistare 
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(screening), pentru a se garanta 
îndeplinirea criteriilor de mediu.

Articolul 78
Eliberări accidentale

Statele membre impun întreprinderilor să 
adopte măsurile tehnice corespunzătoare 
pentru a se evita daunele semnificative 
asupra mediului în cazul unei eliberări 
accidentale sau pentru a se atenua 
amploarea acestor daune.

Articolul 79
Monitorizarea mediului

La stabilirea programelor de monitorizare 
a mediului sau la solicitarea unor astfel 
de programe, autoritățile competente ale 
statelor membre includ speciile de 
animale și plante reprezentative și, dacă 
este necesar, mijloacele de mediu care 
constituie o cale de expunere pentru 
populație.

Or. de

Justificare

Întrucât datele științifice lipsesc. includerea unui astfel de punct în propunerea de directivă 
pare să fie o decizie pripită. Obiectivul de a proteja plantele și animalele reducând, implicit, 
pericolul pentru oameni este un țel lăudabil care trebuie urmărit și pe mai departe. Cu toate 
acestea, în primul rând trebuie creată o bază științifică. Introducerea unei dispoziții legale 
presupune stabilirea unor mărimi și valori adecvate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere de reformare a directivei privind normele de securitate de bază a 
Consiliului este după părerea raportoarei încă un pas în direcția îmbunătățirii protecției 
împotriva expunerii la radiațiile ionizante. În propunere sunt reunite în temeiul articolului 31 
din Tratatul Euratom directiva privind expunerile din domeniul medical, directiva privind 
sursele radioactive închise de mare activitate, directiva privind lucrătorii externi și directiva 
privind informarea populației cu directiva privind normele de securitate de bază.
Unul dintre obiectivele reformării este de a elimina dispozițiile contradictorii din legislația 
existentă. Obiectivul a fost realizat în mare parte a propunerii, așa că nu sunt prea multe 
lucruri de modificat. Multe dintre aspectele legate de protecția împotriva radiațiilor 
reglementate de directiva privind normele de securitate de bază funcționează foarte bine în 
practică, ceea ce este, de asemenea, un indiciu că nu este prea mult de modificat.

Un alt obiectiv al propunerii este de a prelua cele mai noi date și cunoștințe științifice în 
legislația actuală. Dispozițiile Euratom au urmat dintotdeauna recomandările științifice ale 
Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică (CIPR). Aceasta a recomandat în publicația 
sa cu numărul 107 din 2007 anumite ajustări ale sistemului actual de protecție radiologică 
care acum sunt luate în considerare în propunerea de directivă.
În plus, sursele de radiații naturale sunt luate pentru prima oară în considerare în directiva 
privind normele de securitate de bază, pentru a garanta o mai bună protecție a populației. 
Această inițiativă trebuie lăudată. În orice caz, în domeniul eliminării obligațiile de 
înregistrare prevăzute duc la un conflict între obiective în privința eliminării diferitelor 
substanțe radioactive. Pentru a evita acest lucru, raportorul prevede o modificare a 
prevederilor privind materialele radioactive care se produc în mod natural . 
În domeniul expunerii medicale raportorul propune mici modificări pentru a evita dublarea 
efortului în cazul produselor medicale care produc radiații ionizante. Aici există pericolul ca 
produsele medicale care funcționează cu radiații ionizante să intre concomitent în domeniul 
de aplicare al directivei privind dispozitivele medicale și în cel al directivei privind normele 
de securitate de bază. Cum cele două directive pun accentul pe aspecte diferite, pare oportun 
din primul moment  ca obligațiile de raportare ale celor două directive să se intersecteze. Cu 
toate acestea, în acest fel producătorii și utilizatorii unor astfel de echipamente sunt prinși în 
proceduri birocratice care le încetinesc activitatea. Pentru a evita acest lucru, raportorul 
propune ca aceste produse să fie tratate ca fiind sub incidența directivei privind dispozitivele 
medicale (93/42/CEE) care prevede deja instrumente suficiente de control și supraveghere. 
Raportorul consideră, în principiu, binevenită introducerea unui capitol privind protecția 
mediului în directivă. Cu toate acestea există aici pericolul unei legislații fără aplicabilitate 
imediată. Dispozițiile propuse privind criteriile ecologice urmăresc ca prin protecția speciilor 
neumane să asigure și protecția oamenilor. Întrucât nu este totuși posibil să se stabilească 
pornind de la o bază fundamentată științific efectul radiațiilor asupra speciilor neumane, astfel 
de reglementări nu pot asigura o mai bună protecție pentru oameni. Nici din partea CIPR nu 
există date și valori care să poată fi folosite ca bază științifică pentru introducerea unor 
asemenea criterii ecologice. De aceea, acest capitol ar trebui eliminat din propunerea de 
directivă. Raportorul este de părere că un act legislativ separat privind protecția mediului 
împotriva radiațiilor ionizante poate fi întocmit doar în momentul în care există date suficient 
de sigure. Ar trebui apoi prezentată și o propunere corespunzătoare pe baza obiectivelor 
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Tratatului de la Lisabona în domeniul mediului care să fie tratată prin procedura de codecizie.


