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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.10.2013 A7-0303/133 

Módosítás  133 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez az irányelv a munkavállalók, a 

lakosság, a betegek és az orvosi 

sugárterhelésnek kitett más személyek 

egészségének az ionizáló sugárzás 

veszélyeivel szembeni védelmét szolgáló 

alapvetı biztonsági elıírásokat határozza 

meg azzal a céllal, hogy azokat a 

tagállamok egységesen alkalmazzák. 

(1) Ez az irányelv a munkavállalók, a 

lakosság, a betegek és az orvosi 

sugárterhelésnek kitett más személyek 

egészségének az ionizáló sugárzás 

veszélyeivel szembeni védelmét szolgáló 

alapvetı biztonsági elıírásokat határozza 

meg azzal a céllal, hogy azokat a 

tagállamok egységesen alkalmazzák, 

anélkül, hogy a tagállamoknak 

megtiltanák az ebben az irányelvben 

meghatározottnál magasabb alapvetı 

biztonsági elıírások fenntartását vagy 

létrehozását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/134 

Módosítás  134 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 14 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. „meglévı sugárterhelési helyzet”: 

olyan sugárterhelési helyzet, amely már 

fennáll akkor, amikor ellenırzés alatt 

tartásáról döntést kell hozni, és amely nem 

igényel vagy már nem igényel sürgıs 

intézkedést; 

14. „meglévı természetes sugárterhelési 

helyzet”: olyan, természetes ionizáló 

sugárforrásoknak való kitettségbıl eredı 

sugárterhelési helyzet, amely már fennáll 

akkor, amikor ellenırzés alatt tartásáról 

döntést kell hozni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/135 

Módosítás  135 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 14 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. „emberi tevékenység által elıidézett 

meglévı sugárterhelési helyzet”: olyan, 

veszélyhelyzetbıl, szabályozatlan 

tevékenységbıl vagy jogi 

elszámoltathatóság alá már nem tartozó 

gyakorlatból adódó 

maradékszennyezésbıl eredı 

sugárterhelési helyzet, amely nem 

tekinthetı tervezett sugárterhelési 

helyzetnek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/136 

Módosítás  136 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 57 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

57. „fogyasztási cikk”: olyan készülék 

vagy feldolgozott termék, amelyben 

szándékosan radionuklidokat helyeztek el 

vagy gerjesztés útján radionuklidokat 

hoztak létre, vagy amely ionizáló sugárzást 

állít elı, és amelyet a lakosságnak külön 

felügyelet vagy utólagos hatósági 

ellenırzés nélkül árusítanak vagy 

rendelkezésére bocsátanak; 

57. „mentesített cikk”: olyan készülék 

vagy feldolgozott termék, amelyben 

szándékosan radionuklidokat helyeztek el 

vagy gerjesztés útján radionuklidokat 

hoztak létre, vagy amely ionizáló sugárzást 

állít elı, és amelyet tájékozott 

szakemberek számára külön felügyelet 

vagy utólagos hatósági ellenırzés nélkül 

árusítanak vagy bocsátanak 

rendelkezésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/137 

Módosítás  137 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A foglalkozási sugárterheléshez tartozó 

effektív dózisra vonatkozó dózishatár 

értéke minden évben 20 mSv. Különleges 

körülmények között, valamint a nemzeti 

jogszabályban meghatározott 

sugárterhelési helyzetekben egy 

meghatározott évben ennél nagyobb, de 

legfeljebb 50 mSv/év nagyságú effektív 

dózis is engedélyezhetı, amennyiben 

bármely egymást követı öt évben az 

átlagos dózis nem haladja meg a 

20 mSv/év értéket. 

A foglalkozási sugárterheléshez tartozó, 

külsı vagy belsı sugárzásból származó 

effektív dózisra vonatkozó dózishatár 

értéke minden évben 6 mSv. A tagállamok 

átmenetileg – az ezen irányelv 

hatálybalépésétıl számított legfeljebb 5 

éves idıtartamra – meghatározhatnak 

ettıl magasabb sugárterhelési 

határértékeket is, azzal a feltétellel, hogy a 

dózis az egymást követı 5 év során 

összesen nem haladhatja meg a 60 mSv-et 

és az 5 év bármelyike folyamán a 15 mSv-

et. 

 Különleges körülmények között, valamint 

a nemzeti jogszabályban meghatározott 

sugárterhelési helyzetekben egy 

meghatározott évben ennél nagyobb, de 

legfeljebb 20 mSv/év nagyságú, külsı 

sugárzásból származó dózis is 

engedélyezhetı, amennyiben bármely 

egymást követı öt évben az átlagos dózis 

nem haladja meg a 6 mSv/év értéket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/138 

Módosítás  138 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a szemlencsére meghatározott 

egyenértékdózis éves határértéke 

20 mSv vagy – szükség esetén – az effektív 

dózishoz tartozó dózishatárral megegyezı 

érték; 

a) a szemlencsére meghatározott 

egyenértékdózis éves határértéke 15 mSv 

vagy – szükség esetén – az effektív 

dózishoz tartozó dózishatárral megegyezı 

érték; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/139 

Módosítás  139 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) olyan gyakorlati eljárások, amelyekben a 

munkavállalók normál üzemi körülmények 

között és rendes munkavégzési feltételek 

mellett 6 mSv-nél nagyobb éves effektív 

dózist kaphatnak; 

e) olyan gyakorlati eljárások, amelyekben a 

munkavállalók normál üzemi körülmények 

között és rendes munkavégzési feltételek 

mellett 2 mSv-nél nagyobb éves effektív 

dózist kaphatnak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/140 

Módosítás  140 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

53 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 103. cikkben elıírt cselekvési 

tervben a tagállamok megállapítják a 

beltéri radonkoncentrációkra vonatkozó 

nemzeti referenciaszinteket. Munkahelyek 

esetében ezek a referenciaszintek nem 

haladhatják meg az 1 000 Bq m–3 éves 

átlagos értéket. 

(1) A 103. cikkben elıírt cselekvési 

tervben a tagállamok megállapítják a 

beltéri radonkoncentrációkra vonatkozó 

nemzeti referenciaszinteket. Munkahelyek 

esetében ezek a referenciaszintek nem 

haladhatják meg az 200 Bq m–3 éves 

átlagos értéket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/141 

Módosítás  141 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – az érvényesülı 

sugárterhelési kockázat alapján – 

kialakítják a lakosságot a tervezett 

sugárterhelési helyzetekben érı dózisok 

becslésének rendszerét. 

(1) A tagállamok – az érvényesülı 

sugárterhelési kockázat alapján – 

kialakítják a lakosságot a tervezett 

sugárterhelési helyzetekben érı 

személyenkénti és kollektív dózisok 

becslésének rendszerét. A dózishatárok 

tiszteletben tartásának ellenırzéséhez 

figyelembe veszik az emberi tevékenység 

által elıidézett meglévı sugárterhelési 

helyzetek hozzájárulását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

16.10.2013 A7-0303/142 

Módosítás  142 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Sabine Wils 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésbıl származó veszélyek 
COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE) 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezı hatóságok meghatározzák azon 

gyakorlati eljárások körét, amelyekkel 

kapcsolatban a lakosságot érı dózisokat 

valósághő módon meg kell határozni. Más 

gyakorlati eljárások esetében elegendı 

lehet, ha a tagállamok csupán általános 

adatokon alapuló átfogó ellenırzı 

vizsgálatokat követelnek meg. 

(2) A hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezı hatóságok meghatározzák azon 

gyakorlati eljárások körét, amelyekkel 

kapcsolatban a lakosságot érı dózisokat 

valósághő módon meg kell határozni. Más 

gyakorlati eljárások esetében elegendı 

lehet, ha a tagállamok csupán általános 

adatokon alapuló átfogó ellenırzı 

vizsgálatokat követelnek meg. A 

tagállamoknak mindkét esetben 

biztosítaniuk kell, hogy a vizsgálatok ne 

becsüljék alá az emberek kitettségét, sem a 

sugárterhelésnek kitett személyek számát. 

Or. en 

 


