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16.10.2013 A7-0303/133 

Изменение  133 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 1 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящата директива установява 

основните норми на безопасност за 

защита на здравето на работниците, 

населението, пациентите и други лица, 

подложени на медицинско облъчване, 

срещу опасностите, произтичащи от 

йонизиращо лъчение, с цел тяхното 

единно прилагане от държавите членки. 

1. Настоящата директива установява 

основните норми на безопасност за 

защита на здравето на работниците, 

населението, пациентите и други лица, 

подложени на медицинско облъчване, а 

също и на околната среда, срещу 

опасностите, произтичащи от 

йонизиращо лъчение, с цел тяхното 

прилагане от държавите членки, без да 

изключва възможността държавите 

членки да поддържат по-високи 

основни норми за безопасност от 

определените в настоящата 

директива. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Изменение  134 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) „Ситуация на съществуващо 

облъчване“ означава ситуация на 

облъчване, която вече съществува в 

момента, в който трябва да се вземе 

решение за контрола й и която не 

изисква или вече не изисква вземане на 

спешни мерки; 

(14) „Ситуация на съществуващо 

естествено облъчване“ означава 

ситуация на облъчване от естествени 

източници на йонизиращо лъчение, 

която вече съществува в момента, в 

който трябва да се вземе решение за 

контрола й; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Изменение  135 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 14 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) Съществуваща ситуация на 

облъчване с произход от човешка 

дейност означава ситуация на 

облъчване, произхождащо от 

остатъчно замърсяване, нерегулирана 

дейност или практика, за която вече 

не съществува правна отговорност и 

която не може да бъде управлявана 

като планирана ситуация на 

облъчване; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Изменение  136 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) „Потребителски продукт“ 

означава устройство или произведено 

изделие, в което целенасочено са 

въведени или образувани чрез 

активация радионуклиди или което 

генерира йонизиращо лъчение, което 

може да бъде продавано или предлагано 

на лица от населението без 

осъществяване на следпродажбен 

специален надзор или регулаторен 

контрол; 

(57) „Освободен продукт“ означава 

устройство или произведено изделие, в 

което целенасочено са въведени или 

образувани чрез активация 

радионуклиди или което генерира 

йонизиращо лъчение, което може да 

бъде продавано или предлагано на 

информирани специалисти без 

осъществяване на следпродажбен 

специален надзор или регулаторен 

контрол; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Изменение  137 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Границата на ефективната доза за 

професионално облъчване е 20 mSv за 

всяка отделна година. Въпреки това при 

специални обстоятелства или при 

определени ситуации на облъчване, 

посочени в националното 

законодателство, може да бъде 

разрешена по-висока ефективна доза в 

размер до 50 mSv годишно, за всяка 

отделна година, при условие че средната 

доза за които и да е пет последователни 

години не надвишава 20 mSv годишно. 

Границата на ефективната доза, 

получена от външно и вътрешно 

облъчване, за професионално облъчване 

е 6 mSv за всяка отделна година. Като 

временна мярка за максимален период 

от 5 години от датата на влизане в 

сила на настоящата директива 

държавите членки могат да 

определят по-високи граници на 

облъчване, при условие че общата доза 

за пет последователни години не 

надвишава 60 mSv и дозата за нито 

една от петте години не надвишава 

15 mSv. 

 Въпреки това при специални 

обстоятелства или при определени 

ситуации на облъчване, посочени в 

националното законодателство, може да 

бъде разрешена по-висока доза от 

външно облъчване в размер до 20 mSv 

годишно, за всяка отделна година, при 

условие че средната доза за които и да е 

пет последователни години не 

надвишава 6 mSv годишно. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

16.10.2013 A7-0303/138 

Изменение  138 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) границата на еквивалентната доза за 

очната леща е 20 mSv за една година 

или, когато е приложимо, същата 

стойност като определената за граница 

на ефективна доза; 

a) границата на еквивалентната доза за 

очната леща е 15 mSv за една година 

или, когато е приложимо, същата 

стойност като определената за граница 

на ефективна доза; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Изменение  139 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 27 – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) практики, при които съществува 

възможност работниците да получат 

годишна ефективна доза над 6 mSv при 

нормална експлоатация и при нормални 

работни условия; 

д) практики, при които съществува 

възможност работниците да получат 

годишна ефективна доза над 2 mSv при 

нормална експлоатация и при нормални 

работни условия; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Изменение  140 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 53 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В рамките на плана за действие, 

посочен в член 103, държавите членки 

определят национални базови нива за 

концентрация на радон в закрити 

помещения. Тези базови нива не 

надвишават средна годишна стойност от 

1 000 Bq m
-3
 за работни места. 

1. В рамките на плана за действие, 

посочен в член 103, държавите членки 

определят национални базови нива за 

концентрация на радон в закрити 

помещения. Тези базови нива не 

надвишават средна годишна стойност от 

200 Bq m
-3
 за работни места. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Изменение  141 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 66 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки установяват въз 

основа на съответния риск от облъчване 

система за оценка на дозите за лица от 

населението вследствие на ситуации на 

предвидено облъчване. 

1. Държавите членки установяват въз 

основа на съответния риск от облъчване 

система за оценка на индивидуалните и 

колективните дози за лица от 

населението вследствие на ситуации на 

предвидено облъчване. За проверка на 

спазването на границите на дозите се 

взема под внимание приносът на 

ситуации на съществуващо 

антропогенно облъчване. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Изменение  142 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

Сабине Вилс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0303/2013 

Томас Улмер 

Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение 

COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Предложение за директива 

Член 66 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи определят 

практики, при които се извършва 

реалистична оценка на дозите за лица от 

населението. По отношение на други 

практики държавите членки могат да 

изискват единствено скринингова 

оценка с използването на обобщени 

данни. 

2. Компетентните органи определят 

практики, при които се извършва 

реалистична оценка на дозите за лица от 

населението. По отношение на други 

практики държавите членки могат да 

изискват единствено скринингова 

оценка с използването на обобщени 

данни. Във всеки един случай 

държавите членки гарантират, че 

оценките не подценяват облъчването 

на лицата, нито броя на облъчените 

лица. 

Or. en 

 


