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BEKNOPTE MOTIVERING

Ioniserende straling komt in de natuur voor, maar kan ook kunstmatig worden geproduceerd. 
Werknemers, patiënten en andere mensen kunnen blootgesteld worden aan emissieniveaus die 
tot orgaanbeschadiging kunnen leiden. 

Aan de andere kant is het gebruik van radioactieve stoffen en stralingsgeneratoren een 
essentieel bestanddeel voor veel sectoren in de EU, waarmee tevens veel werkgelegenheid 
gecreëerd wordt, en om die reden worden basisnormen voor de bescherming van werknemers 
en de bevolking sinds 1959 vastgelegd. 

De maatregelen die momenteel van kracht zijn, als vastgelegd in Richtlijn 96/29/Euratom van 
de Raad waarin de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor Bescherming tegen 
Straling (ICRP) zijn opgenomen, zijn aangevuld met meer specifieke wetgeving op een aantal 
gebieden die stuk voor stuk effect hebben op bescherming tegen straling. 

In september 2011 heeft de Commissie een nieuwe ontwerprichtlijn ingediend om de 
bestaande regelingen voor bescherming tegen straling te vereenvoudigen, waarbij alle 
bestaande richtlijnen zouden worden ondergebracht in een nieuwe richtlijn betreffende de 
basisnormen voor veiligheid. In deze nieuwe richtlijn moeten de meest recente aanbevelingen 
van de ICRP worden opgenomen en moet het EU-stelsel op één lijn worden gebracht met de 
basisnormen voor veiligheid van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IOAE).

De rapporteur staat weliswaar achter het Commissievoorstel voor een coherentere aanpak, 
maar blijft ervan overtuigd dat er een aanpak moet worden gevolgd die in verhouding is met 
de risico's.  

De rapporteur stelt met bezorgdheid vast dat ondanks het belang van vereenvoudiging een 
aantal van de voorgestelde wijzigingen in het voorstel geen extra voordelen opleveren op het 
vlak van bescherming van de werknemers, maar de lidstaten wel onevenredig belasten 
vanwege de uitvoering van deze maatregelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 
regelgeving van de lidstaten zeer van elkaar verschilt en dat een uniforme aanpak daarom niet 
geschikt is. De lidstaten moeten de wetgeving met de juiste flexibiliteit kunnen uitvoeren, in 
overeenstemming met hun eigen beproefde praktijken.

De rapporteur is van mening dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen essentieel 
zakelijk gebruik, beroepsrisico's en een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten waarborgen dat 
externe werknemers dezelfde bescherming 
krijgen als werknemers van 
ondernemingen die handelingen met 
stralingsbronnen verrichten. De in Richtlijn 
90/641/Euratom vervatte specifieke 
voorschriften voor externe werknemers 
moeten worden uitgebreid tot 
werkzaamheden in bewaakte zones.

(24) De lidstaten moeten waarborgen dat 
externe werknemers dezelfde bescherming 
krijgen als werknemers van 
ondernemingen die handelingen met 
stralingsbronnen verrichten. De in Richtlijn 
90/641/Euratom vervatte specifieke 
voorschriften voor externe werknemers 
moeten in voorkomend geval worden 
uitgebreid tot werkzaamheden in bewaakte 
zones.

Or. en

Motivering
De automatische opname van zones met lagere risico's brengt onnodige lasten met zich mee 
zonder een duidelijk gezondheidsvoordeel.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen 
vastgelegd voor de bescherming van de 
gezondheid van de bevolking, werknemers, 
patiënten en andere personen onderworpen 
aan medische blootstelling tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren 
met het oog op de uniforme toepassing van 
die normen door de lidstaten. 

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen 
vastgelegd voor de bescherming van de 
gezondheid van de bevolking, werknemers, 
patiënten en andere personen onderworpen 
aan medische blootstelling tegen de aan 
ioniserende straling verbonden gevaren 
met het oog op de toepassing van die 
normen door de lidstaten.

Or. en

Motivering
De regelgeving verschilt aanzienlijk per lidstaat;  om die reden is het niet realistisch om 
uniforme toepassing van de lidstaten te verwachten. De beoogde doelstellingen van deze 
voorgestelde wetgeving kunnen ook worden verwezenlijkt zonder uniforme toepassing.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) leerling: een persoon die binnen een 
onderneming wordt opgeleid of geschoold 
met het oog op het uitoefenen van een 
specifieke vaardigheid;

(38) leerling: een persoon van 16 jaar of 
ouder (met inbegrip van stagiaires en 
studenten) die binnen een onderneming 
wordt opgeleid of geschoold met het oog 
op het uitoefenen van een specifieke 
vaardigheid, zo ook verrichtingen die bij 
werknemers worden beschouwd als 
werken met ioniserende straling;

Or. en

Motivering
De toevoeging van stagiaires en studenten is een belangrijke afstemming op de rest van de 
tekst.  

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften 
vast en werken een officieel controlestelsel 
uit waarin voor alle blootstellingssituaties 
een systeem van stralingsbescherming 
wordt gehanteerd op basis van de volgende
beginselen van rechtvaardiging, 
optimalisatie en dosislimieten:

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften 
vast en werken een officieel controlestelsel 
uit waarin voor alle blootstellingssituaties 
een systeem van stralingsbescherming 
wordt gehanteerd op basis van up-to-date 
en gefundeerd wetenschappelijk bewijs, 
en waarbij de beginselen van 
rechtvaardiging, optimalisatie en 
dosislimieten worden toegepast:

Or. en
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Motivering
Het is van belang dat nieuwe wijzigingen gebaseerd zijn op up-to-date en gefundeerd 
wetenschappelijk bewijs. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) rechtvaardiging: beslissingen tot 
invoering of wijziging van een 
stralingsbron, blootstellingsroute of 
eigenlijke blootstelling zijn 
gerechtvaardigd voor zover zij worden 
genomen om te verzekeren dat de eruit 
voortvloeiende individuele of 
maatschappelijke voordelen opwegen tegen 
de schade die zij kunnen veroorzaken.

(a) rechtvaardiging: beslissingen tot 
invoering van nieuwe categorieën of 
soorten handelingen zijn gerechtvaardigd 
voor zover zij worden genomen om te 
verzekeren dat de eruit voortvloeiende 
individuele of maatschappelijke voordelen 
opwegen tegen de schade die zij kunnen 
veroorzaken.

Or. en

Motivering
Het toepassingsgebied voor de vereiste rechtvaardiging mag niet worden verbreed; daarom 
moet de "soort handeling" gehandhaafd blijven. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de equivalente-dosislimiet voor de 
ooglens bedraagt 20 mSv per jaar of is in 
voorkomend geval gelijk aan de waarden 
voor de effectieve-dosislimiet;

(a) de equivalente-dosislimiet voor de 
ooglens bedraagt 150 mSv per jaar of is in 
voorkomend geval gelijk aan de waarden 
voor de effectieve-dosislimiet;

Or. en

Motivering
Het is van belang dat nieuwe wijzigingen gebaseerd zijn op up-to-date en gefundeerd 
wetenschappelijk bewijs. Er moet op worden toegezien dat de aanpak in verhouding is met het 
risico in kwestie. 



PA\919380NL.doc 7/9 PE500.513v01-00

NL

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de equivalente-dosislimiet voor de 
ooglens bedraagt 20 mSv per jaar;

(a) de equivalente-dosislimiet voor de 
ooglens bedraagt 50 mSv per jaar;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat nieuwe 
soorten handelingen die tot blootstelling 
aan ioniserende straling leiden, eerst 
worden gerechtvaardigd en daarna 
goedgekeurd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
nieuwe categorieën of soorten handelingen 
die tot blootstelling aan ioniserende 
straling leiden, eerst worden 
gerechtvaardigd en daarna goedgekeurd.

Or. en

Motivering
Er moet op worden toegezien dat de aanpak flexibel is en in verhouding is met het risico in 
kwestie.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten maken de goedgekeurde 
soorten handelingen in wetgeving of 
bestuursrechtelijke besluiten kenbaar.

2. De lidstaten maken de goedgekeurde 
categorieën of soorten handelingen in 
wetgeving of bestuursrechtelijke besluiten 
kenbaar.
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Or. en

Motivering

Er moet op worden toegezien dat de aanpak flexibel is en in verhouding is met het risico in 
kwestie.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De rechtvaardiging van bestaande 
soorten handelingen kan opnieuw worden 
bezien wanneer er ook maar nieuwe, 
belangrijke gegevens over hun 
doeltreffendheid of mogelijke gevolgen 
worden verkregen.

3. De rechtvaardiging van bestaande 
categorieën of soorten handelingen kan 
opnieuw worden bezien wanneer er ook 
maar nieuwe, belangrijke gegevens over 
hun doeltreffendheid of mogelijke 
gevolgen worden verkregen.

Or. en

Motivering

Er moet op worden toegezien dat de aanpak flexibel is en in verhouding is met het risico in 
kwestie.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen een vergunning voor de 
volgende handelingen:

De lidstaten eisen in voorkomend geval 
een vergunning voor de volgende 
handelingen:

Or. en

Motivering
Verplichte vergunningen op al deze gebieden leiden tot onnodige kosten en lasten zonder 
enige verbetering in de veiligheidsniveaus voor werknemers. De bestaande regelingen 
verschaffen de nodige beschermingsmaatregelen tegen straling voor werknemers. 
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vergunning eisen de lidstaten 
dat er informatie wordt verstrekt die in 
verhouding staat tot de aard van de 
handeling en de bijbehorende risico's. 

1. Voor de vergunning kunnen de lidstaten 
eisen dat er informatie wordt verstrekt die 
in verhouding staat tot de aard van de 
handeling en de bijbehorende risico's. 

Or. en

Motivering

Verplichte voorschriften leiden tot onnodige kosten en lasten zonder enige verbetering in de 
veiligheidsniveaus voor werknemers. De bestaande regelingen verschaffen de nodige 
beschermingsmaatregelen tegen straling voor werknemers.


