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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2011/0254(NLE)

20.12.2012

*
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za 
varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Thomas Ulmer

Pripravljavka mnenja(*): 

Anthea McIntyre, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(*) Pridruženi odbori – Člen 50 Poslovnika



PE501.908v01-00 2/14 PR\921092SL.doc

SL

PR_CNS_NLE-CN_am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred 
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2012)0242),

– ob upoštevanju členov 31 in 32 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s 
Parlamentom(C7-0151/2012),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za zaposlovanje (A7-0000/2012),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 106(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Varstvo zdravja prebivalstva omogoča 
prisotnost radioaktivnih snovi v okolju.
Poleg neposrednih okoljskih poti 
izpostavljenosti je treba nameniti pozornost 
varstvu okolja kot celote, vključno z 
izpostavljenostjo živih organizmov, in sicer 
v celovitem in usklajenem splošnem 
okviru. Ker je človeštvo del tega okolja, ta 
politika prispeva k dolgoročnemu varstvu 

(16) Varstvo zdravja prebivalstva omogoča 
prisotnost radioaktivnih snovi v okolju.
Poleg neposrednih okoljskih poti 
izpostavljenosti je treba nameniti pozornost 
varstvu okolja kot celote, in sicer v 
celovitem in usklajenem splošnem okviru.
Ker je človeštvo del tega okolja, ta politika 
prispeva k dolgoročnemu varstvu zdravja.
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zdravja.

Or. de

Obrazložitev

Ker ni znanstvenih podatkov, je zaenkrat prezgodaj, da bi v to direktivo vključili to določbo. 
Cilj zaščititi žive organizme in s tem zmanjšati nevarnost za človeka je zaželen in ga je treba 
še naprej uresničevati. Vendar je treba za to najprej zagotoviti znanstveno podlago. Pri 
uvedbi zakona je treba določiti ustrezne prage in vrednosti.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva se uporablja za varstvo 
okolja kot pot od virov sevanja do 
izpostavljenosti človeka in je, kjer je 
ustrezno, dopolnjena s posebnim 
poudarkom na izpostavljenosti živih 
organizmov v okolju kot celoti.

2. Ta direktiva se uporablja za varstvo 
okolja kot pot od virov sevanja do 
izpostavljenosti človeka.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 4 – točka 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Interventna radiologija pomeni 
uporabo rentgenskega slikanja, poleg 
uporabe slikanja z ultrazvokom ali 
magnetno resonanco ali drugih tehnik 
neionizirajočega sevanja, za vstavljanje in 
upravljanje naprav v telesu za namene 
diagnostike ali zdravljenja; 

(75) Interventna radiologija pomeni 
uporabo rentgenskega slikanja, poleg 
uporabe slikanja z ultrazvokom ali 
magnetno resonanco ali drugih tehnik 
neionizirajočega sevanja, za vstavljanje in 
upravljanje naprav v telesu za namene 
diagnostike ali zdravljenja; Vendar se ta 
direktiva nanaša le na naprave, ki sodijo 
med naprave z visoko dozo sevanja. To 
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vključuje naprave z dozo sevanja, ki je 
večja kot 100 Gy*cm2.

Or. de

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo od podjetja, ki 
namerava proizvajati ali uvažati ali izvažati 
novo vrsto naprave ali proizvoda, ki oddaja 
ionizirajoče sevanje, da zagotovi pristojnim 
organom ustrezne informacije, kot so 
določene v razdelku A Priloge III, da se 
lahko organi na podlagi ocene informacij iz 
razdelka B Priloge III odločijo, ali je 
mogoče predvideno uporabo naprave ali 
izdelka upravičiti.

1. Države članice zahtevajo od podjetja, ki 
namerava proizvajati ali uvažati ali izvažati 
novo vrsto naprave ali proizvoda, ki oddaja 
ionizirajoče sevanje, da zagotovi pristojnim 
organom države, v kateri ima podjetje 
sedež, ustrezne informacije, kot so 
določene v razdelku A Priloge III, da se 
lahko organi na podlagi ocene informacij iz 
razdelka B Priloge III odločijo, ali je 
mogoče predvideno uporabo naprave ali 
izdelka upravičiti.

Or. de

Obrazložitev

Ta nadzor bi bilo treba izvajati le v eni državi, da ga ne bi bilo treba ponavljati v vsaki državi 
članici. Rezultat tega nadzora pa bi morali v drugih državah članicah priznavati. S to 
omejitvijo naj bi preprečili podvajanje dela pristojnih organov in podjetij. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ izmenjuje informacije, 
prejete v skladu z odstavkom 1, s 
pristojnimi organi drugih držav članic ter
jim tako omogoči sprejetje lastne odločitve 
o upravičenosti predvidene uporabe 
naprave ali izdelka.

2. Pristojni organ izmenjuje informacije, 
prejete v skladu z odstavkom 1, s 
pristojnimi organi drugih držav članic ter
jih tako obvešča o lastni odločitvi v zvezi z 
upravičenostjo predvidene uporabe 
naprave ali izdelka. Pristojni organ
omogoči dostop do teh informacij vsem 
drugim državam članicam.

Or. de

Obrazložitev

Nove zahteve za dovoljenje za trženje še bolj ovirajo dostop do trga, ne da bi se pri tem 
zvišali varnostni standardi. Obstaja nevarnost, da se v državah članicah uvedejo preveč 
različni postopki izdaje dovoljenj, zato si je treba na ravni držav članic izmenjavati 
informacije, da se prepreči nepotrebno podvajanje dela organov in podjetij. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi držav članic obvestijo 
podjetje o svoji odločitvi v šestih mesecih.

3. Pristojni organi držav članic obvestijo 
podjetje o svoji odločitvi v štirih mesecih.

Or. de

Obrazložitev

Šest mesecev je za podjetje, ki čaka na dovoljenje za trženje, velika finančna obremenitev. 
Zlasti za mala in srednja podjetja je ta postopek obremenjujoč, zato se predlaga njegovo 
skrajšanje.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) industrije, ki vključujejo naravno 
prisoten radioaktivni material, ki so ga 
identificirale države članice v skladu s 
členom 24, in ki bodo verjetno povzročile 
efektivno dozo za posameznika iz 
prebivalstva, ki je enaka ali presega 
0,3 mSv na leto.

črtano

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo od podjetja, da 
nemudoma sporoči pojav pomembnega 
dogodka, ki je povzročil ali ki bo verjetno 
povzročil izpostavljenost posameznika, ki 
presega obratovalne omejitve ali pogoje v 
zvezi s poklicno ali javno 
izpostavljenostjo, določene v zahtevah za 
licenciranje, ali meje, ki so jih za 
izpostavljenost v zdravstvu določili organi.

5. Države članice zahtevajo od podjetja, da 
nemudoma sporoči pojav pomembnega 
dogodka, ki je povzročil ali ki bo verjetno 
povzročil izpostavljenost posameznika, ki 
presega obratovalne omejitve ali pogoje v 
zvezi s poklicno ali javno 
izpostavljenostjo, določene v zahtevah za 
licenciranje, ali meje, ki so jih določili 
organi.

Medicinski pripomočki, ki uporabljajo 
ionizirajoče sevanje, se obravnavajo v 
smislu Direktive 93/42/EGS o medicinskih 
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pripomočkih1. V celoti je treba izkoristiti 
izmenjavo informacij iz omenjene 
direktive in obveščati druge pristojne 
organe.
_________________
1 Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. 
junija 1993 o medicinskih pripomočkih
(UL L 169, 12.7.1993, str. 50.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) da je opravljeno preverjanje 
sprejemljivosti, pri katerem sodeluje 
izvedenec medicinske fizike, pred prvo 
uporabo opreme v klinične namene, in 
potem redno preverjanje delovanja opreme, 
in po vsakem večjem vzdrževalnem 
posegu.

(d) da je opravljeno preverjanje 
sprejemljivosti, pri katerem sodeluje 
izvedenec medicinske fizike, pred prvo 
uporabo opreme v klinične namene, in 
potem redno preverjanje delovanja opreme, 
in po vsakem večjem vzdrževalnem 
posegu. Države članice pri tem spoštujejo 
smernice Evropske komisije (zlasti 
RP162)1 ter evropske in mednarodne 
standarde, ki veljajo za medicinsko 
radiološko opremo (IECTC62 o električni 
opremi v medicini, standarde IAEA, 
smernice ICRP).
_____________
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1 Merila sprejemljivosti medicinske 
radiološke opreme za uporabo na 
področju diagnostične radiologije, 
nuklearne medicine in radioterapije.

Or. de

Obrazložitev

Države članice bi lahko na podlagi tega člena oblikovale svoje postopke preverjanja 
sprejemljivosti, kar bi povzročilo dodatne stroške za pridobitev dovoljenja in začetek 
izvajanja dejavnosti brez dodane vrednosti za varnost. Zato bi morali biti podlaga za 
preverjanje že veljavni standardi.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 62 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podjetje čim prej seznani pristojne 
organe o pojavu pomembnih dogodkov, ki 
so jih določili organi, vključno z rezultati 
preiskave in sanacijskimi ukrepi, da bi se 
izognili takim dogodkom. Pristojni organi 
izmenjajo te informacije s pristojnimi 
organi za nadzor po prodaji, določenimi v 
Direktivi Sveta 93/42/EGS o medicinskih 
pripomočkih;

(d) podjetje čim prej seznani pristojne 
organe o pojavu pomembnih dogodkov, ki 
so jih določili organi, vključno z rezultati 
preiskave in sanacijskimi ukrepi, da bi se 
izognili takim dogodkom. Podjetje ali 
uporabnik vse informacije v zvezi z 
medicinskimi pripomočki posreduje 
pristojnim organom za nadzor po prodaji,
določenim v Direktivi Sveta 93/42/EGS o 
medicinskih pripomočkih. Ti organi po 
potrebi o tem obvestijo druge pristojne 
organe.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 8.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Poglavje IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE IX črtano
VARSTVO OKOLJA

Člen 76
Okoljska merila

Države članice v svoj zakonodajni okvir za 
varstvo pred sevanjem in zlasti v splošni 
sistem varstva zdravja ljudi vključijo 
določbo o varstvu nečloveških vrst pred 
sevanjem v okolju. Ta zakonodajni okvir 
uvaja okoljska merila, namenjena varstvu 
populacij občutljivih ali reprezentativnih 
nečloveških vrst glede na njihov pomen 
kot del ekosistema. Kadar je ustrezno, se 
opredelijo vrste dejavnosti, za katere je 
upravičen regulativni nadzor, da bi se 
izvajale zahteve iz tega zakonodajnega 
okvira. 

Člen 77
Dovoljene mejne vrednosti izpustov

Pristojni organi držav članic pri 
določanju dovoljenih mejnih vrednosti za 
izpuste radioaktivnih snovi v skladu s 
členom 65(2) zagotovijo tudi ustrezno 
varstvo nečloveških vrst. V ta namen se 
lahko izvede splošno ovrednotenje, kot 
zagotovilo, da so okoljska merila 
izpolnjena.

Člen 78
Nenamerni izpusti

Države članice zahtevajo od podjetij, da 
sprejmejo ustrezne tehnične ukrepe za 
preprečevanje velike okoljske škode v 
primeru nenamernega izpusta ali za 
blažitev obsega take škode.

Člen 79
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Spremljanje stanja okolja
Pristojni organi držav članic pri 
določanju programov za spremljanje 
stanja v okolju ali pozivanju k izvajanju 
teh programov po potrebi vključijo 
reprezentativne nečloveške vrste ter prvine 
okolja, ki predstavljajo pot izpostavljenosti 
za posameznike iz prebivalstva.

Or. de

Obrazložitev

Ker ni znanstvenih podatkov, je zaenkrat prezgodaj, da bi v to direktivo vključili to določbo. 
Cilj zaščititi žive organizme in s tem zmanjšati nevarnost za človeka je zaželen in ga je treba 
še naprej uresničevati. Vendar je treba za to najprej zagotoviti znanstveno podlago. Pri 
uvedbi zakona je treba določiti ustrezne prage in vrednosti.
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OBRAZLOŽITEV

Ta predlog prenovljene direktive Sveta je po mnenju poročevalca naslednji korak za večje 
varstvo pred izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju. Predlog na podlagi člena 31 Pogodbe 
Euratom združuje direktive o medicinski izpostavljenosti, o visokoaktivnih zaprtih 
radioaktivnih virih, o zunanjih delavcih in o osveščanju prebivalstva z Direktivo 
96/29/Euratom o določitvi temeljnih standardov.

Eden od ciljev prenovitve je odpraviti nasprotja v sedanji zakonodaji. S tem predlogom je ta 
cilj v veliki meri dosežen, zato je potrebnih le malo sprememb. Mnogi vidiki varstva pred 
sevanjem, ki jih obravnava direktiva o temeljnih standardih, v praksi delujejo zelo dobro, kar 
je tudi posredni dokaz, da na tem področju ni potrebnih veliko sprememb.

Cilj tega predloga je tudi vključiti najnovejše znanstvene podatke in izkušnje na področju 
varstva pred sevanjem v sedanjo zakonodajo. V predpisih Euratom so se vedno upoštevala 
znanstvena priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito (ICRP), ki je v objavi iz 
leta 2007 (Publication 103(2007)) priporočala prilagoditve sedanjega sistema radiološke 
zaščite, kar se v tem predlogu direktive upošteva.
Poleg tega je treba za boljšo zaščito prebivalstva v direktivo o temeljnih standardih najprej 
vključiti naravne vire sevanja. To potezo je treba pozdraviti. Vendar lahko obveznosti 
registracije na področju odlaganja privedejo do navzkrižij med cilji v zvezi z odlaganjem 
različnih radioaktivnih snovi. Da se to prepreči, poročevalec predlaga spremembo zahtev o 
radioaktivnih snoveh, prisotnih v naravi. 

Manjše spremembe predlaga na področju medicinske izpostavljenosti, da se prepreči 
podvajanje v zvezi z medicinskimi pripomočki, ki oddajajo ionizirajoče sevanje. Medicinski 
pripomočki, pri katerih se uporablja ionizirajoče sevanje, utegnejo namreč soditi v področje 
uporabe direktive o medicinskih pripomočkih in direktive o temeljnih standardih. Ker se obe 
direktivi nanašata na različna področja, je na prvi pogled smiselno, da obe vključujeta 
obveznost poročanja. Za proizvajalce in uporabnike teh pripomočkov pa lahko to pomeni 
zamudne upravne postopke. Da bi to preprečili, poročevalec predlaga, da bi te medicinske
pripomočke obravnavali v okviru direktive o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS), v kateri 
so že podrobno določeni instrumenti za nadzor in spremljanje. 
Poročevalec načeloma pozdravlja uvedbo poglavja o varstvu okolja v direktivo, vendar meni, 
da lahko to pomeni nepremišljeno sprejemanje zakonodaje. Cilj predlaganih določb o 
okoljskih merilih je zagotoviti tudi zaščito človeka s predpisi o varstvu nečloveških vrst. Ker 
ni mogoče na trdni znanstveni podlagi ugotoviti, kako sevanje vpliva na nečloveške vrste, s 
temi predpisi tudi ni mogoče bolje zaščititi človeka. Tudi Mednarodna komisija za radiološko 
zaščito ni zagotovila podatkov in vrednosti, ki bi jih lahko uporabili kot podlago za uvedbo 
takih okoljskih meril. Zato je treba to poglavje črtati iz predlagane zakonodaje. Poročevalec 
meni, da bo mogoče pripraviti samostojen pravni akt o varstvu okolja na področju 
ionizirajočega sevanja, ko bo za to dovolj zanesljivih podatkov. Takrat bo treba podati tudi 
ustrezen predlog na podlagi ciljev okoljske politike iz Lizbonske pogodbe in ga obravnavati v 
postopku soodločanja.


