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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av 
joniserande strålning
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0242),

– med beaktande av artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet 
(C7-0151/2012),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 106a i fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag;

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förekomsten av radioaktiva ämnen i 
miljön har tagits med i beräkningarna av 
skyddet för allmänhetens hälsa. Jämte 
direkta spridningsvägar i miljön bör 
miljöskyddet som helhet, inbegripet 
bestrålning av växter och djur, tas i 

(16) Förekomsten av radioaktiva ämnen i 
miljön har tagits med i beräkningarna av 
skyddet för allmänhetens hälsa. Jämte 
direkta spridningsvägar i miljön bör 
miljöskyddet som helhet tas i beaktande 
som en del av ett omfattande och enhetligt 
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beaktande som en del av ett omfattande 
och enhetligt ramverk. Vi människor är en 
del av miljön och såtillvida främjar denna 
policy ett långsiktigt hälsoskydd. 

ramverk. Vi människor är en del av miljön 
och såtillvida främjar denna policy ett 
långsiktigt hälsoskydd. 

Or. de

Motivering

Det vore förhastat att ta med denna punkt i det aktuella direktivet då de vetenskapliga 
grunderna brister. Det är ett önskvärt mål att skydda växter och djur och därigenom minska 
riskerna för människan och detta mål måste man fortsätta att sträva efter. Innan dess måste 
dock först de vetenskapliga grunderna för detta mål tas fram. För att införa en rättsakt krävs 
passande storheter och värden.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är tillämpligt på skydd av 
miljön som en spridningsväg för strålning 
till människor och när så är lämpligt 
kompletteras det med särskild hänsyn till 
exponering av djur och växter i miljön 
som helhet.

2. Detta direktiv är tillämpligt på skydd av 
miljön som en spridningsväg för strålning 
till människor.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) interventionell radiologi: användning 
av avbildningsmetoder med 
röntgenstrålning för att föra in och leda 
anordningar i kroppen i syfte att ställa en 
diagnos eller genomföra en behandling, 

(75) interventionell radiologi: användning 
av avbildningsmetoder med 
röntgenstrålning för att föra in och leda 
anordningar i kroppen i syfte att ställa en 
diagnos eller genomföra en behandling, 
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jämte användning av metoder med ultraljud 
eller resonanstomografi eller andra 
tekniker utan joniserande strålning. 

jämte användning av metoder med ultraljud 
eller resonanstomografi eller andra 
tekniker utan joniserande strålning. Detta 
direktiv berör dock endast sådana 
anordningar som arbetar med höga doser. 
Till dessa ska räknas anordningar som 
avger högre energidoser än 100 Gy*cm².

Or. de

Motivering

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. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag 
som avser att tillverka, importera eller 
exportera en ny typ av utrustning eller 
produkt som avger joniserande strålning 
förser den behöriga myndigheten med 
relevanta uppgifter enligt bilaga III, avsnitt 
A, för att myndigheterna ska kunna avgöra 
om den avsedda användningen av 
utrustningen eller produkten kan berättigas, 
mot bakgrund av en bedömning av den 
information som anges i bilaga III, 
avsnitt B.

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag 
som avser att tillverka, importera eller 
exportera en ny typ av utrustning eller 
produkt som avger joniserande strålning 
förser den behöriga myndigheten i det land 
där företaget har sitt säte med relevanta 
uppgifter enligt bilaga III, avsnitt A, för att 
myndigheterna ska kunna avgöra om den 
avsedda användningen av utrustningen 
eller produkten kan berättigas, mot 
bakgrund av en bedömning av den 
information som anges i bilaga III, 
avsnitt B.

Or. de
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Motivering

För att inte varje enskild medlemsstat ska vara tvungen att genomföra denna kontroll bör den 
endast äga rum i ett land. Kontrollens resultat måste sedan erkännas i de andra 
medlemsstaterna. Syftet med denna begränsning är att undvika dubbelarbete såväl hos de 
behöriga myndigheterna som hos företagen. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska dela den 
information som den mottagit enligt 
punkt 1 med de behöriga myndigheterna i 
andra medlemsstater så att de kan fatta
sina egna beslut om huruvida den avsedda 
användningen av utrustningen eller 
produkten är berättigad.

2. Den behöriga myndigheten ska dela den 
information som den mottagit enligt 
punkt 1 med de behöriga myndigheterna i 
andra medlemsstater i syfte att informera 
dem om sina egna beslut om den avsedda 
användningen av utrustningen eller 
produkten. De behöriga myndigheterna 
ska göra denna information tillgänglig för 
alla andra medlemsstater.

Or. de

Motivering

Nya krav på godkännanden för försäljning höjer ribban för marknadstillträdet utan att man 
uppnår bättre säkerhetsnormer. Det finns risk för att det uppkommer olika 
godkännandeförfaranden i medlemsstaterna. För att undvika att myndigheterna och företagen 
arbetar parallellt i onödan måste det därför ske ett informationsutbyte på medlemsstatsnivå. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Företaget ska inom en 
sexmånadersperiod informeras om det 
beslut som medlemsstatens behöriga 
myndighet har fattat.

3. Företaget ska inom en 
fyramånadersperiod informeras om det 
beslut som medlemsstatens behöriga 
myndighet har fattat.

Or. de
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Motivering

För ett företag som väntar på ett försäljningstillstånd innebär sex månader en stor ekonomisk 
belastning. Detta förfarande är särskilt belastande för de små och medelstora företagen och 
tidsfristen bör därför förkortas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Industrier där medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 24 identifierat att 
naturligt förekommande radioaktivt 
material ingår, och där en enskild person 
ur befolkningen riskerar att utsättas för 
en årlig effektiv dos som är lika med eller 
överskrider 0,3 mSv.

utgår

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att företag i 
god tid anmäler betydande händelser som 
innebär, eller riskerar att innebära, 
bestrålning av personer som inte omfattas 
av de driftsbegränsningar eller driftsvillkor 
som närmare anges i licenskraven för 

5. Medlemsstaterna ska kräva att företag i 
god tid anmäler betydande händelser som 
innebär, eller riskerar att innebära, 
bestrålning av personer som inte omfattas 
av de driftsbegränsningar eller driftsvillkor 
som närmare anges i licenskraven för 
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arbetstagare som utsätts för bestrålning 
eller bestrålning av allmänheten, eller 
enligt närmare angivelser från 
myndigheterna för medicinsk bestrålning.

arbetstagare som utsätts för bestrålning 
eller bestrålning av allmänheten, eller 
enligt närmare angivelser från 
myndigheterna.

Medicintekniska produkter som arbetar 
med hjälp av joniserande strålning ska 
behandlas i enlighet med direktiv 
93/42/EEG1. Informationsflödet i enlighet 
med det direktivet ska uttömmas och 
andra behöriga myndigheter underrättas.
_________________
1 Rådets direktiv 93/42/EEG av den 
14 juni 1993 om medicintekniska 
produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 50).

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) kontrollbesiktning, där sjukhusfysikern 
deltar, genomförs före den första kliniska 
användningen av utrustningen och därefter 
funktionskontroll med jämna mellanrum 
och efter varje större underhållsarbete.

(d) kontrollbesiktning, där sjukhusfysikern 
deltar, genomförs före den första kliniska 
användningen av utrustningen och därefter 
funktionskontroll med jämna mellanrum 
och efter varje större underhållsarbete. Här 
ska medlemsstaterna följa kommissionens 
riktlinjer (särskilt RP162)1 samt de 
europeiska och internationella standarder 
som för närvarande gäller för medicinsk 
radiologisk utrustning (IEC TK 62 
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Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, 
IAEA-standarder, ICRP-riktlinjer).
_____________
1 Kriterier för acceptans av utrustning för 
röntgendiagnostik, strålbehandling och 
nukleärmedicin.

Or. de

Motivering

På grundval av denna artikel skulle medlemsstaterna kunna ta fram sina egna 
kontrollbesiktningar. Detta skulle medföra extra kostnader för godkännande och 
ibruktagande utan att skapa mervärde i fråga om säkerhet. Därför bör redan befintliga 
standarder tjäna som grundval för besiktningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 62 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) företaget så snart som möjligt till de 
behöriga myndigheterna anmäler att 
betydande händelser, enligt 
myndigheternas definition, har inträffat, 
inbegripet resultaten av undersökningen 
som gjorts och de avhjälpande åtgärder 
som vidtagits för att undvika sådana 
händelser. De behöriga myndigheterna 
ska sprida denna information till de 
behöriga myndigheterna för övervakning 
av eftermarknaden enligt vad som föreskriv 
i rådets direktiv 93/42/EEG om 
medicintekniska produkter,

(d) företaget så snart som möjligt till de 
behöriga myndigheterna anmäler att 
betydande händelser, enligt 
myndigheternas definition, har inträffat, 
inbegripet resultaten av undersökningen 
som gjorts och de avhjälpande åtgärder 
som vidtagits för att undvika sådana 
händelser. När det gäller medicintekniska 
produkter ska företaget eller användaren 
omgående sprida all information till de 
behöriga myndigheterna för övervakning 
av eftermarknaden enligt vad som
föreskrivs i rådets direktiv 93/42/EEG.
Myndigheterna ska vid behov underrätta 
andra behöriga myndigheter,

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 8.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Kapitel IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL IX utgår
MILJÖSKYDD

Artikel 76
Miljökriterier

Medlemsstaterna ska inbegripa 
bestämmelser om skydd mot bestrålning 
för icke-mänskliga arter i miljön i sin 
strålskyddslagstiftning, i synnerhet i det 
övergripande systemet för skydd för 
människors hälsa. Den rättsliga ramen 
ska införa miljökriterier i syfte att skydda 
populationer av sårbara eller 
representativa icke-mänskliga arter mot 
bakgrund av deras betydelse som en del av 
ekosystemet. I tillämpliga fall ska sådana 
verksamheter identifieras för vilka 
tillsynskontroll är berättigad i syfte att 
genomföra kraven i denna rättsliga ram. 

Artikel 77
Godkända gränser för utsläpp

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska när de fastställer godkända gränser 
för utsläpp av radioaktivt avfall i enlighet 
med artikel 65.2 även säkerställa att ett 
adekvat skydd finns för icke-mänskliga 
arter. För detta ändamål får en allmän 
bedömning göras för att säkerställa att 
miljökriterierna uppfylls.

Artikel 78
Oförutsedda utsläpp

Medlemsstaterna ska kräva att företag 
vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att 
undvika betydande miljöskador i händelse 
av oförutsedda utsläpp eller för att minska 
omfattningen av sådan skada.

Artikel 79
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Miljöövervakning
Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska inbegripa representativa icke-
mänskliga arter när de inrättar 
miljöövervakningsprogram eller kräver att 
sådana program genomförs, delar av 
miljön som utgör spridningsvägar till 
enskilda personer ur befolkningen ska 
också inbegripas.

Or. de

Motivering

Det vore förhastat att ta med denna punkt i det aktuella direktivet då de vetenskapliga 
grunderna brister. Det är ett önskvärt mål att skydda växter och djur och därigenom minska 
riskerna för människan och detta mål måste man fortsätta att sträva efter. Innan dess måste 
dock först de vetenskapliga grunderna för detta mål tas fram. För att införa en rättsakt krävs 
passande storheter och värden.
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MOTIVERING

Föredraganden anser att detta förslag till omarbetning av rådets direktiv om grundläggande 
säkerhetsnormer är ännu ett steg framåt på vägen mot ett förbättrat skydd mot exponering för 
joniserande strålning. I förslaget slås, med utgångspunkt i artikel 31 i Euratomfördraget, 
direktivet om medicinsk bestrålning, direktivet om slutna radioaktiva strålkällor med hög 
aktivitet, direktivet om externa arbetstagare och direktivet om information till allmänheten 
samman med direktivet om grundläggande säkerhetsnormer, 96/29/Euratom.

Ett av målen för omarbetningen är att få bort motstridigheter i befintliga rättsakter. Detta har 
lyckats i stora delar av förslaget. I dessa delar behövs bara få ändringar. Många av de aspekter 
på strålskydd som tas upp i direktivet om grundläggande säkerhetsnormer fungerar alldeles 
utmärkt i praktiken. Också detta är ett tecken på att inte särskilt mycket behöver ändras i dessa 
delar.

Ett annat mål för förslaget är att införa de senaste vetenskapliga rönen och erfarenheterna 
i fråga om strålskydd i den nya lagstiftningen. Euratombestämmelserna har alltid följt de 
vetenskapliga rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen, ICRP. 
I ICRP:s publikation nr 103 från 2007 rekommenderas anpassningar i hittills gällande system 
för strålskydd, och det föreslagna direktivet ska nu ta hänsyn till dessa.

Dessutom ska, för att uppnå ett bättre skydd av allmänheten, för första gången de naturliga 
strålkällorna föras in i direktivet om grundläggande säkerhetsnormer. Föredraganden ser 
positivt på detta tillvägagångssätt. I samband med deponering kan de planerade 
registreringsskyldigheterna emellertid leda till målkonflikter om bortskaffandet av olika 
radioaktiva ämnen. För att förhindra detta planerar föredraganden en ändring 
i bestämmelserna om naturligt förekommande radioaktiva material. 

När det gäller medicinsk bestrålning lägger föredraganden fram några små ändringsförslag 
som syftar till att undvika dubbelarbete när det gäller medicintekniska produkter som avger 
joniserande strålning. Här finns det risk för att medicintekniska produkter som arbetar med 
hjälp av joniserande strålning omfattas av både direktivet om medicintekniska produkter och 
av bestämmelserna om grundläggande säkerhetsnormer. Eftersom de två direktiven betonar 
olika saker verkar det visserligen vid första ögonkastet logiskt att bägge direktivens 
redovisningsskyldigheter gäller. Dock kan detta leda till att byråkratins kvarnar orsakar 
handlingsförlamning hos tillverkare och operatörer av dessa anordningar. För att förhindra 
detta föreslår föredraganden att medicintekniska produkter ska behandlas inom ramen för 
direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter, som redan föreskriver genomförande av 
omfattande kontroll- och övervakningsinstrument. 

Föredraganden ser i grunden positivt på införandet av ett kapitel om miljöskydd i direktivet. 
Här föreligger dock en risk för lagstiftning ”på förråd”. Syftet med de bestämmelser om
miljökriterier som föreslås är att genom reglering för att skydda andra arter än människor 
också garantera skydd av människor. Eftersom det dock inte är möjligt att utifrån 
vetenskapliga grunder fastställa effekter av strålning på andra arter än människor, kan man 
inte heller skydda människor på ett bättre sätt med hjälp av sådana bestämmelser. ICRP har 
heller inte än några sådana uppgifter och mätvärden, som man skulle kunna använda som 
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vetenskaplig grund för att införa miljökriterier av detta slag. Detta kapitel bör därför strykas 
från detta förslag till rättsakt. Föredraganden anser att en särskild rättsakt om miljöskydd för 
joniserande strålning kan utarbetas så snart som det föreligger tillräckligt med säkra uppgifter. 
Ett sådant förslag bör då också läggas fram med de miljöpolitiska målen i Lissabonfördraget 
som grund och behandlas i ett medbeslutandeförfarande.


