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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2011/0254(NLE)

20.12.2012

*
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy 
ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Thomas Ulmer

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*):

Anthea McIntyre, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



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

SK



PR\921092SK.doc 3/16 PE501.908v01-00

SK

PR_CNS_NLE-CN_am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany 
pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2012)0242),

– so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom 
(C7-0151/2012),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 106a Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ochrana zdravia verejnosti počíta 
s prítomnosťou rádioaktívnych látok 
v životnom prostredí. Okrem priamych 
ciest environmentálneho ožiarenia by sa 
v rámci komplexného a súdržného 
celkového rámca mala venovať pozornosť 
ochrane životného prostredia ako celku 
vrátane ožiarenia bioty. Pokiaľ je ľudstvo 
súčasťou životného prostredia, táto politika 

(16) Ochrana zdravia verejnosti počíta 
s prítomnosťou rádioaktívnych látok 
v životnom prostredí. Okrem priamych 
ciest environmentálneho ožiarenia by sa 
v rámci komplexného a súdržného 
celkového rámca mala venovať pozornosť 
ochrane životného prostredia ako celku. 
Pokiaľ je ľudstvo súčasťou životného 
prostredia, táto politika je prínosom 



PR\921092SK.doc 7/16 PE501.908v01-00

SK

je prínosom k dlhodobej ochrane zdravia. k dlhodobej ochrane zdravia. 

Or. de

Odôvodnenie

Keďže príslušné vedecké údaje nie sú k dispozícii, v tejto chvíli sa začlenenie tohto bodu do 
tejto smernice javí byť predčasné. Ochrana bioty a s tým spojené obmedzenie rizík pre ľudí je 
cieľom, ktorého splnenie je žiaduce, a musí sa preto aj naďalej presadzovať. Prvým krokom 
však v tejto súvislosti musí byť vytvorenie vedeckého základu. Zavedenie právneho predpisu si 
vyžaduje stanovenie zodpovedajúcich veličín a hodnôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa vzťahuje na ochranu 
životného prostredia ako cesty od zdrojov 
ionizujúceho žiarenia k ožiareniu ľudí, 
prípadne doplnenú s osobitným zreteľom 
na ožiarenie bioty v životnom prostredí 
ako celku.

2. Táto smernica sa vzťahuje na ochranu 
životného prostredia ako cesty od zdrojov 
ionizujúceho žiarenia k ožiareniu ľudí.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 4 – bod 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) intervenčná rádiológia je použitie 
röntgenových zobrazovacích techník na 
dôvažok k tým, ktoré zahŕňajú 
zobrazovanie ultrazvukom alebo 
magnetickou rezonanciou alebo iné 
techniky využívajúce neionizujúce 
žiarenie, s cieľom zaviesť zariadenie do 
tela a riadiť ho na diagnostické alebo 

(75) intervenčná rádiológia je použitie 
röntgenových zobrazovacích techník 
navyše k tým, ktoré zahŕňajú zobrazovanie 
ultrazvukom alebo magnetickou 
rezonanciou alebo iné techniky 
využívajúce neionizujúce žiarenie, 
s cieľom zaviesť zariadenie do tela a riadiť 
ho na diagnostické alebo liečebné účely. 



PE501.908v01-00 8/16 PR\921092SK.doc

SK

liečebné účely; Táto smernica sa však vzťahuje len na 
prístroje, ktoré patria do kategórie 
vysokodávkových prístrojov. Patria sem 
prístroje, ktorých veľkosť plošnej dávky 
(DAP) je vyššia ako 100 Gy.cm².

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú od každého 
prevádzkovateľa, ktorý má v úmysle 
vyrábať alebo dovážať či vyvážať nový 
druh prístroja alebo výrobku emitujúceho 
ionizujúce žiarenie, aby príslušným 
orgánom poskytol relevantné informácie 
uvedené v oddiele A prílohy III s cieľom 
umožniť týmto orgánom, aby sa na základe 
vyhodnotenia informácií uvedených 
v oddiele B prílohy III rozhodli, či možno 
odôvodniť plánované použitie prístroja 
alebo výrobku. 

1. Členské štáty vyžadujú od každého 
prevádzkovateľa, ktorý má v úmysle 
vyrábať alebo dovážať či vyvážať nový 
druh prístroja alebo výrobku emitujúceho 
ionizujúce žiarenie, aby príslušným 
orgánom v krajine, v ktorom má 
prevádzkovateľ svoje obchodné sídlo,
poskytol relevantné informácie uvedené 
v oddiele A prílohy III s cieľom umožniť 
týmto orgánom, aby sa na základe 
vyhodnotenia informácií uvedených 
v oddiele B prílohy III rozhodli, či možno 
odôvodniť plánované použitie prístroja 
alebo výrobku. 

Or. de

Odôvodnenie
Táto kontrola by sa mala uskutočniť len v jednej krajine, aby ju nebolo potrebné vykonávať 
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v každom členskom štáte. Výsledok tejto kontroly musia následne uznať ostatné členské štáty. 
Toto obmedzenie by malo zabrániť dvojitej práci na strane príslušných orgánov, ako aj 
prevádzkovateľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán poskytne informácie 
získané v súlade s odsekom 1 príslušným 
orgánom ostatných členských štátov, aby 
im umožnil prijať vlastné rozhodnutie
o odôvodnenosti plánovaného použitia
prístroja alebo výrobku.

2. Príslušný orgán poskytne informácie 
získané v súlade s odsekom 1 príslušným 
orgánom ostatných členských štátov, aby 
ich informoval o vlastnom rozhodnutí 
v súvislosti s plánovaným použitím
prístroja alebo výrobku. Príslušné orgány 
sprístupnia tieto informácie všetkým 
ostatným členským štátom.

Or. de

Odôvodnenie

Nové požiadavky na udeľovanie povolenia na uvedenie na trh zvyšujú prekážky prístupu na 
trh bez toho, aby viedli k zlepšeniu bezpečnostných noriem. Hrozí, že v jednotlivých členských 
štátoch sa zavedú rozdielne postupy schvaľovania. Na úrovni členských štátov preto musí 
prebiehať výmena informácií s cieľom predísť zbytočnej dvojitej práci na strane orgánov 
a prevádzkovateľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovateľ je informovaný 
o rozhodnutiach príslušných orgánov 
členských štátov do šiestich mesiacov.

3. Prevádzkovateľ je informovaný 
o rozhodnutiach príslušných orgánov 
členských štátov do štyroch mesiacov.

Or. de

Odôvodnenie

Pre prevádzkovateľa, ktorý čaká na povolenie na uvedenie na trh, predstavuje šesť mesiacov 
značnú finančnú záťaž. Tento postup zaťažuje najmä malé a stredné podniky, a preto je 
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žiaduce ho skrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) odvetvia používajúce prírodný 
rádioaktívny materiál určené členskými 
štátmi, ako sa vyžaduje v článku 24, 
a môže spôsobiť efektívnu dávku 
jednotlivcovi z obyvateľstva, ktorá sa 
rovná alebo je vyššia ako 0,3 mSv za rok.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty vyžadujú, aby 
prevádzkovateľ okamžite oznámil výskyt 
akejkoľvek významnej udalosti, v ktorej 
dôsledku môže dôjsť alebo dochádza 
k ožiareniu osoby, ktoré je vyššie ako 
prevádzkové limity alebo podmienky 
prevádzky stanovené v požiadavkách na 
udelenie povolenia, pokiaľ ide o ožiarenie 
pri práci alebo ožiarenie obyvateľstva, 
alebo stanovené orgánmi pre lekárske 

5. Členské štáty vyžadujú, aby 
prevádzkovateľ okamžite oznámil výskyt 
akejkoľvek významnej udalosti, v ktorej 
dôsledku môže dôjsť alebo dochádza 
k ožiareniu osoby, ktoré je vyššie ako 
prevádzkové limity alebo podmienky 
prevádzky stanovené orgánmi
v požiadavkách na udelenie povolenia, 
pokiaľ ide o ožiarenie pri práci alebo 
ožiarenie obyvateľstva.
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ožiarenie.
So zdravotníckymi pomôckami 
využívajúcimi ionizujúce žiarenie sa 
zaobchádza v zmysle smernice 93/42/EHS 
o zdravotníckych pomôckach. Informačný 
tok podľa uvedenej smernice musí byť 
v plnej miere využitý a ostatné príslušné 
orgány treba upovedomiť.
_________________
1 Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 
1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. 
ES L 169, 12.7.1993, s. 50).

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 59 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) sa pred prvým použitím vybavenia na 
klinické účely vykonal akceptačný test za 
účasti odborníka na lekársku fyziku, a aby 
sa potom pravidelne testovala výkonnosť
a po každej väčšej údržbe.

d) sa pred prvým použitím vybavenia na 
klinické účely vykonal akceptačný test za 
účasti odborníka na lekársku fyziku, a aby 
sa následne pravidelne a po každej väčšej 
údržbe testovala výkonnosť. Členské štáty 
sa pritom riadia pokynmi Európskej 
komisie (najmä RP162)1, ako aj 
európskymi a medzinárodnými normami, 
ktoré v súčasnosti platia pre lekárske 
rádiologické vybavenie [norma č. 62 
technickej komisie Medzinárodnej 
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technickej komisie (IEC TC62) –
Elektrické zariadenia v zdravotníckej 
praxi, normy Medzinárodnej agentúry pre 
atómovú energiu (MAAE), pokyny 
Medzinárodnej komisie pre rádiologickú 
ochranu (ICRP)].
_____________
1 Kritériá radiácie pre prijateľnosť 
zdravotníckeho rádiologického zariadenia 
používaného v diagnostickej rádiológii, 
nukleárnej medicíne a rádioterapii 
(Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy).

Or. de

Odôvodnenie

Členské štáty by na základe tohto článku mohli vyvinúť vlastné akceptačné testy. Schválenie 
zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky by tak bolo spojené s vyššími nákladmi, avšak bez 
akejkoľvek pridanej hodnoty z hľadiska bezpečnosti. Preto by testovanie malo vychádzať z už 
existujúcich noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 62 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) prevádzkovateľ pokiaľ možno čo 
najskôr nahlásil príslušným orgánom 
výskyt významných udalostí, ktoré 
definujú orgány, vrátane výsledkov 
prešetrovania a nápravných opatrení 
s cieľom vyhnúť sa takýmto udalostiam; 
príslušné orgány poskytnú tieto
informácie príslušným orgánom pre dohľad 
po uvedení na trh zriadeným smernicou 
Rady 93/42/EHS o zdravotníckych 
pomôckach;

d) prevádzkovateľ pokiaľ možno čo 
najskôr nahlásil príslušným orgánom 
výskyt významných udalostí, ktoré 
definujú orgány, vrátane výsledkov 
prešetrovania a nápravných opatrení 
s cieľom vyhnúť sa takýmto udalostiam; 
pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky, 
prevádzkovateľ alebo používateľ 
bezodkladne oznámi všetky informácie 
príslušným orgánom pre dohľad po 
uvedení na trh zriadeným smernicou Rady 
93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach; 
tieto orgány v prípade potreby informujú 
ďalšie príslušné orgány.
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Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Kapitola IX

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA IX vypúšťa sa
OCHRANA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA
Článok 76

Environmentálne kritériá
Členské štáty zahrnú do svojho právneho 
rámca radiačnej ochrany, a najmä do 
celkového systému ochrany ľudského 
zdravia ustanovenie o radiačnej ochrane 
živočíšnych a rastlinných druhov 
v životnom prostredí. Týmto právnym 
rámcom sa zavedú environmentálne 
kritériá zamerané na ochranu 
zraniteľných alebo reprezentatívnych 
druhov živočíchov a rastlín z hľadiska ich 
dôležitosti v rámci ekosystému. 
V príslušných prípadoch sa určia druhy 
činností vedúcich k ožiareniu, pri ktorých 
je zaručená regulačná kontrola s cieľom 
plniť požiadavky tohto právneho rámca. 

Článok 77
Povolené limity vypúšťania 

rádioaktívneho odpadu
Príslušné orgány členských štátov pri 
stanovovaní povolených limitov 
vypúšťania rádioaktívneho odpadu 
v súlade s článkom 65 ods. 2 zabezpečia aj 
primeranú ochranu živočíšnych 
a rastlinných druhov. Na tento účel 
možno vykonať ich všeobecné skríningové 
stanovenie, ktoré poskytne istotu, že 
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environmentálne kritériá sú splnené.
Článok 78

Náhodné úniky
Členské štáty vyžadujú, aby 
prevádzkovatelia prijali vhodné technické 
opatrenia s cieľom zabrániť v prípade 
náhodného úniku značným škodám na 
životnom prostredí alebo zmierniť rozsah 
takýchto škôd.

Článok 79
Monitorovanie životného prostredia

Pri vypracúvaní programov 
monitorovania životného prostredia alebo 
požadovaní vykonávania týchto 
programov príslušné orgány členských 
štátov zahrnú v prípade potreby 
reprezentatívne živočíšne a rastlinné 
druhy, ako aj environmentálne médiá, 
ktoré tvoria cestu ožiarenia jednotlivcov 
z obyvateľstva.

Or. de

Odôvodnenie

Keďže príslušné vedecké údaje nie sú k dispozícii, v tejto chvíli sa začlenenie tohto bodu do 
tejto smernice javí byť predčasné. Ochrana bioty a s tým spojené obmedzenie rizík pre ľudí je 
cieľom, ktorého splnenie je žiaduce, a musí sa preto aj naďalej presadzovať. Prvým krokom 
však v tejto súvislosti musí byť vytvorenie vedeckého základu. Zavedenie právneho predpisu si 
vyžaduje stanovenie zodpovedajúcich veličín a hodnôt.
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ODÔVODNENIE

Predložený návrh nového znenia smernice Rady o základných bezpečnostných normách je 
podľa názoru spravodajcu ďalším krokom k zlepšeniu ochrany pred vystavením účinkom 
ionizujúceho žiarenia. Návrh na základe článku 31 Zmluvy o Euratome spája smernicu 
o ožiarení na lekárske účely, smernicu o zapečatených zdrojoch vysokorádioaktívneho 
žiarenia a zdrojoch zvyškového žiarenia, smernicu o externých pracovníkoch a smernicu 
o informovaní verejnosti so smernicou 96/29/Euratom o základných bezpečnostných 
normách.

Jedným z cieľom tohto nového znenia je odstránenie nezrovnalostí v existujúcich právnych 
predpisoch. Návrhu sa z väčšej časti podarilo tento cieľ dosiahnuť, takže v tejto súvislosti je 
potrebných len málo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Mnoho aspektov ochrany pred 
žiarením, ktorými sa zaoberá smernica o základných bezpečnostných normách, funguje 
v praxi veľmi dobre, čo takisto naznačuje, že ani v tejto oblasti nie je potrebných veľa zmien.
Ďalším cieľom návrhu je zapracovanie najnovších vedeckých údajov a skúseností týkajúcich 
sa ochrany pred žiarením do platných právnych predpisov. Právne predpisy Euratomu sa 
v tejto oblasti vždy riadili vedeckými odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre rádiologickú 
ochranu (ICRP). Táto komisia vo svojej publikácii č. 103 z roku 2007 odporučila úpravy 
doterajšieho systému ochrany pred žiarením, ktoré sú teraz zohľadnené v navrhovanej 
smernici.
Okrem toho by v záujme zabezpečenia lepšej ochrany obyvateľstva mali byť do smernice 
o základných bezpečnostných normách po prvýkrát zahrnuté aj prírodné zdroje žiarenia. 
Tento krok je vítaný, v oblasti skládkovania však plánované registračné povinnosti môžu 
viesť ku konfliktom v súvislosti s cieľmi týkajúcimi sa likvidácie rôznych rádioaktívnych 
látok. Aby sa týmto konfliktom predišlo, navrhuje spravodajca zmenu a doplnenie pravidiel 
vzťahujúcich sa na prírodný rádioaktívny materiál. 
V oblasti lekárskeho ožiarenia spravodajca predkladá kratšie pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy s cieľom predísť dvojitej práci v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami emitujúcimi 
ionizujúce žiarenie. V tomto prípade však treba počítať s rizikom, že na zdravotnícke 
pomôcky využívajúce ionizujúce žiarenie sa bude vzťahovať tak smernica o zdravotníckych 
pomôckach, ako aj právne predpisy smernice o základných bezpečnostných normách. Keďže 
obe tieto smernice majú rozdielne ťažiská, môže sa v prvom okamihu zdať zmysluplné, aby sa 
notifikačná povinnosť vzťahovala na obe smernice. To by však malo za následok byrokratické 
prekážky, ktoré by zdržovali výrobcov a prevádzkovateľov týchto zariadení. Aby sa tomu 
zabránilo, spravodajca navrhuje, aby tieto zdravotnícke pomôcky upravovala smernica 
o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS), v ktorej už sú stanovené komplexné nástroje 
kontroly a monitorovania. 

Spravodajca v zásade víta začlenenie kapitoly o ochrane životného prostredia do tejto 
smernice. Je tu však riziko, že sa budú tvoriť právne predpisy, ktoré nemusia byť v súčasnosti 
nevyhnutné potrebné. Cieľom navrhovaných ustanovení o environmentálnych kritériách je 
prostredníctvom predpisov na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov zabezpečiť aj 
ochranu ľudí. Keďže však zatiaľ neexistujú vedecky podložené dôkazy, na základe ktorých by 
bolo možné určiť, aký vplyv má žiarenie na živočíšne a rastlinné druhy, nemôžu takéto 
predpisy zabezpečiť ani lepšiu ochranu ľudí. Ani ICRP zatiaľ nemá k dispozícii žiadne údaje 
ani hodnoty, ktoré by sa dali použiť ako vedecký základ pre zavedenie takýchto 
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environmentálnych kritérií. Z tohto dôvodu by sa táto kapitola mala z predloženého právneho 
predpisu vypustiť. Spravodajca sa domnieva, že vypracovanie samostatného právneho aktu 
o ochrane životného prostredia v súvislosti s ionizujúcim žiarením bude možné hneď, ako 
bude k dispozícii dostatok spoľahlivých údajov. V takom prípade by mal byť príslušný návrh 
predložený na základe environmentálnych cieľov Lisabonskej zmluvy a mal by byť 
predmetom spolurozhodovacieho postupu.


