
 

AM\1006935SL.doc  PE519.329v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

16.10.2013 A7-0303/133 

Predlog spremembe  133 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva določa temeljne varnostne 

standarde za varstvo zdravja delavcev, 

prebivalstva, bolnikov in drugih 

posameznikov, ki so izpostavljeni sevanju 

v zdravstvu, pred nevarnostmi 

ionizirajočega sevanja, z namenom, da bi 

jih države članice uporabljale enotno. 

1. Ta direktiva določa temeljne varnostne 

standarde za varstvo zdravja delavcev, 

prebivalstva, bolnikov in drugih 

posameznikov, ki so izpostavljeni sevanju 

v zdravstvu, pred nevarnostmi 

ionizirajočega sevanja, z namenom, da bi 

jih države članice uporabljale enotno, 

hkrati pa državam članicam ne preprečuje 

ohranjanja ali uvedbe višjih temeljnih 

varnostnih standardov, kot jih določa ta 

direktiva. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Predlog spremembe  134 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Obstoječi primer izpostavljenosti 

pomeni primer izpostavljenosti, ki že 

obstaja, ko je treba sprejeti odločitev o 

njegovem nadzoru, in ki ne zahteva ali ne 

zahteva več izvajanja nujnih ukrepov; 

(14) Obstoječi primer naravne 

izpostavljenosti pomeni primer 

izpostavljenosti naravnim virom 

ionizirajočega sevanja, ki že obstaja, ko je 

treba sprejeti odločitev o njegovem 

nadzoru; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Predlog spremembe  135 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 14 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Obstoječi primer izpostavljenosti 

antropogenim virom sevanja pomeni 

primer izpostavljenosti preostali 

kontaminaciji, ki je posledica izrednega 

dogodka, neregulirane dejavnosti ali 

prakse, za katero ni več pravne 

odgovornosti in je ni mogoče voditi kot 

načrtovani primer izpostavljenosti; 

Or. en 



 

AM\1006935SL.doc  PE519.329v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

 

16.10.2013 A7-0303/136 

Predlog spremembe  136 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 4 – točka 57 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(57) Potrošniški proizvod pomeni napravo 

ali proizveden element, v katerega so bili 

radionuklidi namerno vgrajeni ali so ti 

nastali z aktivacijo ali ki ustvarja 

ionizirajoče sevanje in ki ga je mogoče 

prodati ali dati na voljo posameznikom iz 

prebivalstva brez posebnega spremljanja 

ali regulativnega nadzora po prodaji; 

(57) Izvzeti proizvod pomeni napravo ali 

proizveden element, v katerega so bili 

radionuklidi namerno vgrajeni ali so ti 

nastali z aktivacijo ali ki ustvarja 

ionizirajoče sevanje in ki ga je mogoče 

prodati ali dati na voljo poučenim 

delavcem brez posebnega spremljanja ali 

regulativnega nadzora po prodaji; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Predlog spremembe  137 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Meja za efektivno dozo za poklicno 

izpostavljenost je 20 mSv v katerem koli 

posameznem letu. Ne glede na to pa je 

lahko v izjemnih primerih ali v nekaterih 

primerih izpostavljenosti, določenih v 

nacionalni zakonodaji, v posameznem letu 

dovoljena višja efektivna doza do 50 mSv, 

pod pogojem, da povprečna doza v katerih 

koli petih zaporednih let ne presega 

20 mSv na leto. 

Meja za efektivno dozo za poklicno 

izpostavljenost, prejeto v obliki zunanjega 

in notranjega obsevanja, je 6 mSv v 

katerem koli posameznem letu. Države 

članice lahko za prehodno obdobje največ 

pet let po začetku veljavnosti te direktive 

določijo višje meje izpostavljenosti, če 

doza v petih zaporednih letih ne preseže 

skupno 60 mSv in v nobenem od teh petih 

let ne preseže 15 mSv. 

 Ne glede na to pa je lahko v izjemnih 

primerih ali v nekaterih primerih 

izpostavljenosti, določenih v nacionalni 

zakonodaji, v posameznem letu dovoljena 

višja doza zunanjega obsevanja do 

20 mSv, pod pogojem, da povprečna doza 

v katerih koli petih zaporednih let ne 

presega 6 mSv na leto. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Predlog spremembe  138 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) meja za ekvivalentno dozo na očesno 

lečo je 20 mSv na leto ali, kadar je 

ustrezno, enaka meji za efektivno dozo; 

(a) meja za ekvivalentno dozo na očesno 

lečo je 15 mSv na leto ali, kadar je 

ustrezno, enaka meji za efektivno dozo; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Predlog spremembe  139 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 27 – odstavek 2 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) dejavnosti, pri katerih obstaja velika 

verjetnost, da bodo delavci pri običajnem 

delovanju in v normalnih delovnih pogojih 

prejeli letno efektivno dozo, ki presega 

6 mSv; 

(e) dejavnosti, pri katerih obstaja velika 

verjetnost, da bodo delavci pri običajnem 

delovanju in v normalnih delovnih pogojih 

prejeli letno efektivno dozo, ki presega 

2 mSv; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Predlog spremembe  140 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 53 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V okviru akcijskega načrta iz člena 103 

države članice določijo nacionalne 

referenčne nivoje za koncentracije radona v 

bivalnem okolju. Ti referenčni nivoji ne 

smejo preseči letnega povprečja 1 000 Bq 

m-3 za delovna mesta. 

1. V okviru akcijskega načrta iz člena 103 

države članice določijo nacionalne 

referenčne nivoje za koncentracije radona v 

bivalnem okolju. Ti referenčni nivoji ne 

smejo preseči letnega povprečja 200 Bq m-

3 za delovna mesta. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Predlog spremembe  141 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 66 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice na podlagi tveganja za 

izpostavljenost določijo sistem za oceno 

doz za posameznike iz prebivalstva v 

načrtovanih primerih izpostavljenosti. 

1. Države članice na podlagi tveganja za 

izpostavljenost določijo sistem za oceno 

posameznih in skupinskih doz za 

posameznike iz prebivalstva v načrtovanih 

primerih izpostavljenosti. Pri preverjanju 

mej doz se upošteva prispevek obstoječih 

primerov izpostavljenosti antropogenim 

virom sevanja. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Predlog spremembe  142 
Michèle Rivasi 
v imenu skupine Zeleni/EFA 

Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja 

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

Predlog direktive 
Člen 66 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi opredelijo dejavnosti, za 

katere se bo izvajala realna ocena doz za 

posameznike iz prebivalstva. Za druge 

dejavnosti lahko države članice zahtevajo 

le ovrednotenje s splošnimi podatki. 

2. Pristojni organi opredelijo dejavnosti, za 

katere se bo izvajala realna ocena doz za 

posameznike iz prebivalstva. Za druge 

dejavnosti lahko države članice zahtevajo 

le ovrednotenje s splošnimi podatki. V 

obeh primerih države članice zagotovijo, 

da ocene ne podcenjujejo niti 

izpostavljenosti posameznikov niti števila 

izpostavljenih posameznikov. 

Or. en 

 


