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16.10.2013 A7-0303/133 

Ändringsförslag  133 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Detta direktiv fastställer de 

grundläggande säkerhetsnormerna för 

skydd av hälsan för arbetstagare, 

allmänheten, patienter och andra individer 

som utsätts för medicinsk strålning mot de 

faror som uppstår till följd av joniserande 

strålning och syftar till att medlemsstaterna 

genomför dessa på ett enhetligt sätt. 

1. Detta direktiv fastställer de 

grundläggande säkerhetsnormerna för 

skydd av hälsan för arbetstagare, 

allmänheten, patienter och andra individer 

som utsätts för medicinsk strålning mot de 

faror som uppstår till följd av joniserande 

strålning och syftar till att medlemsstaterna 

genomför dessa på ett enhetligt sätt, utan 

att dock hindra medlemsstaterna att ha 

kvar eller fastställa striktare 

grundläggande säkerhetsnormer än vad 

som fastställs i detta direktiv. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Ändringsförslag  134 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) befintlig strålningssituation: 

exponering som redan existerar när ett 

beslut att kontrollera den fattas och som 

inte kräver eller inte längre kräver att 

brådskande åtgärder vidtas. 

(14) befintlig naturlig strålningssituation: 

en strålningssituation med exponering för 

källor för joniserande strålning av 

naturligt ursprung, som redan existerar 

när ett beslut att kontrollera den fattas. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Ändringsförslag  135 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 14a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) befintlig antropogen 

strålningssituation: en strålningssituation 

med exponering för restföroreningar som 

kan hänföras till en nödsituation, en 

oreglerad verksamhet eller en verksamhet 

för vilken det inte längre finns någon 

rättslig ansvarsskyldighet och som inte 

kan hanteras som en planerad 

strålningssituation. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Ändringsförslag  136 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 57 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(57) konsumentvara: en anordning eller 

tillverkad artikel som är avsiktligt utformad 

så att den innehåller radionuklider eller 

som framställts via aktivering, eller som 

alstrar joniserande strålning, och som kan 

säljas eller tillgängliggöras för enskilda 

personer ur befolkningen utan särskild 

övervakning eller tillsyn efter försäljning. 

(57) undantagen vara: en anordning eller 

tillverkad artikel som är avsiktligt utformad 

så att den innehåller radionuklider eller 

som framställts via aktivering, eller som 

alstrar joniserande strålning, och som kan 

säljas till eller tillgängliggöras för insatta 

yrkesutövare utan särskild övervakning 

eller tillsyn efter försäljning. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Ändringsförslag  137 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Gränsen för den effektiva dosen för 

arbetstagare som utsätts för bestrålning ska 

vara 20 mSv under ett enda år. Under 

särskilda omständigheter och beträffande 

särskilda strålningssituationer som anges i 

nationell lagstiftning kan dock en högre 

effektiv dos upp till 50 mSv per år tillåtas 

under ett enda år, under förutsättning att 

den genomsnittliga dosen under en 

sammanhängande femårsperiod inte 

överskrider 20 mSv per år. 

Gränsen för den effektiva dosen från 

extern och intern bestrålning för 

arbetstagare som utsätts för bestrålning ska 

vara 6 mSv under ett enda år. Under en 

övergångstid på högst fem år från och 

med ikraftträdandet av detta direktiv får 

medlemsstaterna fastställa högre 

gränsvärden, under förutsättning att den 

sammanlagda dosen inte överskrider 

60 mSv under fem på varandra följande 

år och 15 mSv under något enda av de 

fem åren.  

 Under särskilda omständigheter och 

beträffande särskilda strålningssituationer 

som anges i nationell lagstiftning kan dock 

en högre dos från extern bestrålning på 

upp till 20 mSv per år tillåtas under 

ett enda år, under förutsättning att den 

genomsnittliga dosen under en 

sammanhängande femårsperiod inte 

överskrider 6 mSv per år. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Ändringsförslag  138 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 

ögonlinsen ska vara 20 mSv under ett år 

eller i tillämpliga fall samma värde som 

anges för gränsen för den effektiva dosen. 

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för 

ögonlinsen ska vara 15 mSv under ett år 

eller i tillämpliga fall samma värde som 

anges för gränsen för den effektiva dosen. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Ändringsförslag  139 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 27 – punkt 2 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Verksamheter inom vilka arbetstagare 

riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos 

över 6 mSv under normal drift och normala 

arbetsvillkor. 

(e) Verksamheter inom vilka arbetstagare 

riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos 

över 2 mSv under normal drift och normala 

arbetsvillkor. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Ändringsförslag  140 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 53 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Inom ramen för den åtgärdsplan som 

nämns i artikel 103 ska medlemsstaterna 

fastställa nationella referensnivåer för 

radonkoncentration inomhus. Sådana 

nivåer får inte överstiga ett medelvärde per 

år på 1 000 Bq m-3 för arbetsplatser. 

1. Inom ramen för den åtgärdsplan som 

nämns i artikel 103 ska medlemsstaterna 

fastställa nationella referensnivåer för 

radonkoncentration inomhus. Sådana 

nivåer får inte överstiga ett medelvärde per 

år på 200 Bq m-3 för arbetsplatser. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Ändringsförslag  141 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 66 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska, baserat på den 

strålningsrisk som föreligger, inrätta ett 

system för uppskattning av doser för 

enskilda personer ur befolkningen i 

planerade strålningssituationer. 

1. Medlemsstaterna ska, baserat på den 

strålningsrisk som föreligger, inrätta ett 

system för uppskattning av individuella 

och kollektiva doser för allmänheten i 

planerade strålningssituationer. Vid 

kontrollen av efterlevnaden av 

dosgränserna ska hänsyn tas till befintliga 

antropogena strålningssituationer. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Ändringsförslag  142 
Michèle Rivasi 
för Verts/ALE-gruppen 

Sabine Wils 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0303/2013 
Thomas Ulmer 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 66 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De behöriga myndigheterna ska 

identifiera verksamheter där realistiska 

bedömningar ska utföras av doserna för 

enskilda personer ur befolkningen. För 

andra verksamheter får medlemsstaterna 

endast kräva en bedömning med allmänna 

uppgifter. 

2. De behöriga myndigheterna ska 

identifiera verksamheter där realistiska 

bedömningar ska utföras av doserna för 

enskilda personer ur befolkningen. För 

andra verksamheter får medlemsstaterna 

endast kräva en bedömning med allmänna 

uppgifter. I båda fallen ska 

medlemsstaterna se till att varken 

exponeringen av personerna eller antalet 

personer som utsatts för strålning 

underskattas vid bedömningen. 

Or. en 

 

 


