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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor 
de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende 
straling
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0242),

– gezien de artikelen 31 en 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C7-0151/2012),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel volgens artikel 106, onder a), van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te 
wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De gezondheidsbescherming van de 
algemene bevolking staat de aanwezigheid 
van radioactieve stoffen in het milieu toe. 
Niet alleen rechtstreekse 
blootstellingsroutes in het milieu, maar 
milieubescherming in haar geheel, 

(16) De gezondheidsbescherming van de 
algemene bevolking staat de aanwezigheid 
van radioactieve stoffen in het milieu toe. 
Niet alleen rechtstreekse 
blootstellingsroutes in het milieu, maar 
milieubescherming in haar geheel moet in 
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inclusief de blootstelling van biota,
moeten in een alomvattend en 
samenhangend algemeen kader worden 
beschouwd. Voor zover de mens deel 
uitmaakt van zijn omgeving, heeft dit 
beleid baat bij een langdurige 
gezondheidsbescherming. 

een alomvattend en samenhangend 
algemeen kader worden beschouwd. Voor 
zover de mens deel uitmaakt van zijn 
omgeving, heeft dit beleid baat bij een 
langdurige gezondheidsbescherming. 

Or. de

Motivering

Aangezien wetenschappelijke gegevens ontbreken, lijkt het momenteel prematuur een 
dergelijk punt in de onderhavige richtlijn op te nemen; de doelstelling om planten en dieren  
in bescherming te nemen en daarmee het gevaar voor de mens te verminderen is een 
lovenswaardige doelstelling, die in het vervolg ook nagestreefd moet worden. Daarvoor moet 
echter in eerste instantie een wetenschappelijke basis gecreëerd worden. Het vastleggen van 
geschikte grootheden en waardes is een vereiste voor het invoeren van wetgeving.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bescherming van het milieu als 
verspreidingsroute voor straling vanaf de 
bron tot aan blootstelling van de mens. 
Indien nodig wordt er bijzondere 
aandacht besteed aan de blootstelling van 
biota in het milieu in zijn geheel.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bescherming van het milieu als 
verspreidingsroute voor straling vanaf de 
bron tot aan blootstelling van de mens.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement 1
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4, punt 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) interventieradiologie: het gebruik van 
beeldvormingstechnieken op basis van 
röntgenstralen, technieken op basis van 
echografie of magnetische 
resonantiebeeldvorming, of andere 
technieken op basis van niet-ioniserende 
straling om instrumenten in het lichaam te 
kunnen inbrengen en sturen, en zo een 
diagnose te kunnen stellen of behandeling 
te kunnen uitvoeren; 

(75) interventieradiologie: het gebruik van 
beeldvormingstechnieken op basis van 
röntgenstralen, technieken op basis van 
echografie of magnetische 
resonantiebeeldvorming, of andere 
technieken op basis van niet-ioniserende 
straling om instrumenten in het lichaam te 
kunnen inbrengen en sturen, en zo een 
diagnose te kunnen stellen of behandeling 
te kunnen uitvoeren; De richtlijn heeft 
echter alleen betrekking op de apparatuur 
die onder de categorie van apparaten met 
hoge stralingsdoses vallen. Daaronder 
vallen apparaten met een hogere 
geabsorbeerde dosis dan 100 Gy*cm². 

Or. de

Motivering

Apparaten die bij interventieradiologie gebruikt worden behoren tot de categorie van 
medische hulpmiddelen. Omdat ze als zodanig reeds onderworpen zijn aan verregaand 
wettelijk toezicht, lijkt nader toezicht alleen zinvol te zijn voor apparatuur uit de categorie 
met hoge straling. De International Electrotechnical Commission (IEC) heeft hiervoor 
vereisten gepubliceerd die een goede basis vormen voor de classificatie (zie IEC/EN 60601-2-
43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety 
and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures). De door de IEC 
voorgestelde vereisten genieten internationaal aanzien en de Europese Unie moet op dit 
terrein niet haar  eigen weg willen gaan. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten eisen dat elke onderneming 
aan de bevoegde autoriteiten de relevante 
in bijlage III, deel A, vermelde informatie 

1. De lidstaten eisen dat elke onderneming 
aan de bevoegde autoriteiten van het land 
waar de onderneming gevestigd is de 
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verstrekt wanneer zij een nieuw soort 
apparaat of product wil vervaardigen, 
invoeren of uitvoeren dat ioniserende 
straling uitzendt, teneinde het op die 
manier voor die autoriteiten mogelijk te 
maken aan de hand van een beoordeling 
van de in bijlage III, deel B, vermelde 
informatie te beslissen of het beoogde 
gebruik van het apparaat of product kan 
worden gerechtvaardigd. 

relevante in bijlage III, deel A, vermelde 
informatie verstrekt wanneer zij een nieuw 
soort apparaat of product wil vervaardigen, 
invoeren of uitvoeren dat ioniserende 
straling uitzendt, teneinde het op die 
manier voor die autoriteiten mogelijk te 
maken aan de hand van een beoordeling 
van de in bijlage III, deel B, vermelde 
informatie te beslissen of het beoogde 
gebruik van het apparaat of product kan 
worden gerechtvaardigd. 

Or. de

Motivering

Om te zorgen dat deze controle niet in iedere lidstaat uitgevoerd moet worden, dient deze 
slechts in één land plaats te vinden. De uitkomst van deze controle moet vervolgens in de 
andere lidstaten erkend worden. Deze beperking is bedoeld om dubbel werk te voorkomen, 
zowel voor de bevoegde autoriteiten als voor de ondernemingen. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteit deelt de 
overeenkomstig lid 1 ontvangen informatie 
met de bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten, zodat zij zelf kunnen beslissen of 
het beoogde gebruik van het apparaat of 
product kan worden gerechtvaardigd.

2. De bevoegde autoriteit deelt de 
overeenkomstig lid 1 ontvangen informatie 
met de bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten en brengt ze op de hoogte van 
haar beslissing over het beoogde gebruik 
van het apparaat of product. De bevoegde 
autoriteiten maken deze informatie voor 
alle lidstaten toegankelijk.

Or. de

Motivering

Nieuwe vereisten voor het in de handel brengen werpen extra hindernissen op voor de 
toegang tot de markt, zonder dat er sprake is van een verhoging van de veiligheidsnormen. 
Het risico bestaat dat er in de lidstaten uiteenlopende vergunningsprocedures tot stand 
komen. Daarom moet er op het niveau van de lidstaten informatie uitgewisseld worden om 
onnodig dubbel werk van de autoriteiten en ondernemingen te voorkomen.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De onderneming wordt binnen de zes
maanden op de hoogte gebracht van de 
beslissingen van de bevoegde autoriteiten 
van de verschillende lidstaten.

3. De onderneming wordt binnen de vier
maanden op de hoogte gebracht van de 
beslissingen van de bevoegde autoriteiten 
van de verschillende lidstaten.

Or. de

Motivering

Een periode van zes maanden betekent voor een onderneming die moet wachten om haar 
producten in de handel te brengen een zware financiële belasting. Omdat deze procedure met 
name voor het midden- en kleinbedrijf belastend is, moet zij ingekort worden.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) bedrijfssectoren waar met in de natuur 
voorkomend materiaal wordt gewerkt die 
overeenkomstig artikel 24 door de 
lidstaten zijn vastgesteld en die kunnen 
leiden tot een effectieve dosis voor de 
bevolking van minstens 0,3 mSv per jaar.

Schrappen

Or. de

Motivering

De in dit artikel aangegeven waarde ligt onder de in artikel 13 vastgelegde norm voor de 
blootstelling van de bevolking van 1,0 mSv per jaar. In de praktijk kan dit betekenen dat 
stortplaatsen die beschikken over een vergunning om een bepaalde hoeveelheid van dergelijke 
stoffen aan te nemen en op te slaan, hun mogelijkheden niet ten volle benutten en minder 
aannemen dan hun capaciteit toelaat om de waarde van 0,3 mSv per jaar niet te 
overschrijden. Daarom moeten dergelijke stoffen, die bijvoorbeeld in de staalindustrie 
vrijkomen, als radioactief afval verwerkt worden. Daardoor komt de toch al beperkte 
capaciteit voor de verwerking van radioactief afval nog verder onder druk te staant.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten eisen dat de onderneming 
onmiddellijk melding maakt van elke 
belangrijke gebeurtenis die leidt of kan 
leiden tot de blootstelling van een persoon 
boven de operationele grenzen of 
voorwaarden als bepaald in de 
vergunningsvoorschriften voor 
beroepsmatige blootstelling of blootstelling 
van de bevolking, of als vastgesteld door 
de autoriteiten voor medische blootstelling.

5. De lidstaten eisen dat de onderneming 
onmiddellijk melding maakt van elke 
belangrijke gebeurtenis die leidt of kan 
leiden tot de blootstelling van een persoon 
boven de operationele grenzen of 
voorwaarden als bepaald in de 
vergunningsvoorschriften voor 
beroepsmatige blootstelling of blootstelling 
van de bevolking, of als vastgesteld door 
de autoriteiten.

Medische hulpmiddelen die met 
ioniserende straling werken worden 
volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende 
medische hulpmiddelen behandeld. De 
informatievoorziening zoals bedoeld in 
bovengenoemde richtlijn moet ten volle 
benut worden en andere bevoegde 
autoriteiten dienen geïnformeerd te 
worden.
_________________
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 
juni 1993 betreffende medische 
hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993, 
blz. 50).

Or. de

Motivering

In de onderhavige richtlijn worden eisen geformuleerd voor het ontwerp en de fabricage van 
producten die ioniserende straling uitzenden. Medische hulpmiddelen worden echter ook bij 
de toelating op dit aspect gecontroleerd.

De richtlijn voor medische hulpmiddelen en de onderhavige richtlijn hebben twee 
uiteenlopende aandachtspunten bij de benadering met betrekking tot de problematiek van de 
ioniserende straling. Juist om die reden moet op dit terrein dubbel werk voorkomen worden. 
Derhalve dienen medische hulpmiddelen uit hoofde van de richtlijn voor medische 
hulpmiddelen behandeld te worden, omdat deze voorschriften voor uitgebreide inspecties en
controles bevat. 
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 59 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er vóór de ingebruikneming van de 
apparatuur voor klinische doeleinden in 
samenwerking met de medisch-fysische 
deskundige acceptatietests worden 
uitgevoerd en er daarna periodiek en na 
elke ingrijpende onderhoudsprocedure 
prestatietests worden uitgevoerd.

(d) er vóór de ingebruikneming van de 
apparatuur voor klinische doeleinden in 
samenwerking met de medisch-fysische 
deskundige acceptatietests worden 
uitgevoerd en er daarna periodiek en na 
elke ingrijpende onderhoudsprocedure 
prestatietests worden uitgevoerd. De 
lidstaten houden zich hierbij aan de 
richtsnoeren van de Europese Commissie 
(vooral FP162)1, alsmede aan de 
Europese en internationale normen die 
thans voor medisch-radiologische 
apparatuur gelden (IECTC62 on 
Electrical equipment in medical practice, 
IAEA Standards, ICRP-richtsnoeren).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.

Or. de

Motivering

De lidstaten zouden op basis van deze artikelen hun eigen eindkeuring kunnen ontwikkelen. 
Dit zou extra kosten opleveren voor het in de handel brengen en het in gebruik nemen, zonder 
dat het iets toevoegt aan de veiligheid. Om die reden dient de beoordeling te geschieden op 
basis van reeds bestaande normen. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 62 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de onderneming de bevoegde (d) de onderneming de bevoegde 
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autoriteiten zo snel mogelijk op de hoogte 
brengt van belangrijke gebeurtenissen als 
bepaald door die autoriteiten, met inbegrip 
van de onderzoeksresultaten en de 
remediëringsmaatregelen om dergelijke 
gebeurtenissen te vermijden. De bevoegde 
autoriteiten delen deze informatie met de 
bevoegde autoriteiten voor toezicht na het 
in de handel brengen als bepaald in 
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad 
betreffende medische hulpmiddelen;

autoriteiten zo snel mogelijk op de hoogte 
brengt van belangrijke gebeurtenissen als 
bepaald door die autoriteiten, met inbegrip 
van de onderzoeksresultaten en de 
remediëringsmaatregelen om dergelijke 
gebeurtenissen te vermijden. Voor 
medische hulpmiddelen deelt de 
onderneming of gebruiker onverwijld alle
informatie met de bevoegde autoriteiten 
voor toezicht na het in de handel brengen 
als bepaald in Richtlijn 93/42/EEG van de 
Raad betreffende medische hulpmiddelen. 
Indien nodig delen de autoriteiten de 
informatie met andere bevoegde 
autoriteiten.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement 8.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK IX Schrappen
MILIEUBESCHERMING

Artikel 76
Milieucriteria

De lidstaten nemen in hun wettelijke 
kader voor stralingsbescherming en in het 
bijzonder in hun algemeen systeem voor 
de bescherming van de volksgezondheid 
bepalingen op voor de 
stralingsbescherming van niet-menselijke 
soorten in de omgeving. Dit wettelijke 
kader omvat milieucriteria ter 
bescherming van populaties van 
kwetsbare of representatieve niet-
menselijke soorten in het licht van hun 
belang als onderdeel van het ecosysteem. 
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Zo nodig wordt vastgesteld voor welke 
handelingen er officiële controle 
gerechtvaardigd is, teneinde de 
voorschriften van dit wettelijke kader uit 
te voeren. 

Artikel 77
Toegestane limieten voor lozingen

Wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig artikel 65, lid 2, 
toegestane limieten voor lozingen van 
radioactief materiaal vaststellen, 
waarborgen zij ook een passende 
bescherming van niet-menselijke soorten. 
Daartoe kan een algemene screening 
worden uitgevoerd om na te gaan of de 
milieucriteria worden nageleefd.

Artikel 78
Onvoorziene lozingen

De lidstaten verplichten de 
ondernemingen om passende technische 
maatregelen te treffen om bij onvoorziene 
lozingen aanzienlijke milieuschade te 
vermijden of de omvang van dergelijke 
schade te beperken.

Artikel 79
Milieumonitoring

Wanneer zij 
milieumonitoringsprogramma's opstellen 
of de uitvoering van dergelijke 
programma's eisen, nemen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten zo nodig 
representatieve niet-menselijke soorten 
op, alsook milieumedia die een 
blootstellingsroute voor de bevolking 
vormen.

Or. de

Motivering

Aangezien wetenschappelijke gegevens ontbreken, lijkt het momenteel prematuur een 
dergelijk punt in de onderhavige richtlijn op te nemen; de doelstelling om planten en dieren  
in bescherming te nemen en daarmee het gevaar voor de mens te verminderen is een 
lovenswaardige doelstelling, die in het vervolg ook nagestreefd moet worden. Daarvoor moet 
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echter in eerste instantie een wetenschappelijke basis gecreëerd worden. Het vastleggen van 
geschikte grootheden en waardes is een vereiste voor het invoeren van wetgeving.
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TOELICHTING

Het onderhavige voorstel voor een nieuwe versie van de basisnormenrichtlijn van de Raad is 
naar de mening van de rapporteur een verdere stap naar verbetering van de bescherming tegen 
ioniserende straling. In het voorstel worden op basis van artikel 31 van het Euratom-Verdrag 
de medische richtlijn, de richtlijn inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve 
bronnen, de richtlijn inzake de praktische bescherming van externe werkers en de richtlijn 
betreffende het informeren van de bevolking samen met de basisnormenrichtlijn 
96/29/Euratom gebundeld.

Het opheffen van tegenstellingen in de bestaande wetgeving is één van de doelstellingen van 
de nieuwe versie. Omdat dit in de meeste delen van het voorstel gelukt is, is er weinig 
behoefte aan wijzigingen. Veel van de elementen die in de richtlijn inzake de basisnormen 
behandeld worden functioneren in de praktijk heel goed, hetgeen eveneens een aanwijzing is 
dat op dit terrein niet al te veel veranderd moest worden.
Daarnaast is het voorstel bedoeld om de laatste wetenschappelijke gegevens en ervaringen 
inzake de bescherming tegen straling in de actuele wetgeving op te nemen. De 
Euratomvoorschriften volgen op dit terrein van oudsher de wetenschappelijke aanbevelingen 
van de Internationale Commissie voor radiologische bescherming (ICRP) op. Deze 
Commissie heeft in publicatie 103 van 2007 aanpassingen op het systeem van 
stralingsbescherming aanbevolen waarmee nu in het voorstel voor een richtlijn rekening 
wordt gehouden.

Verder dienen voor het eerst de natuurlijke stralingsbronnen in de richtlijn inzake de 
basisnormen opgenomen te worden om een betere bescherming van de bevolking te 
garanderen. Deze benadering kan op instemming rekenen. De voorgenomen 
registratieverplichtingen kunnen op het terrein van afvalverwerking echter leiden tot 
doelstellingen die haaks op elkaar staan met betrekking tot de verwerking van uiteenlopende 
radioactieve stoffen. Om dit te voorkomen moeten volgens de rapporteur de voorschriften 
inzake de in de natuur voorkomende radioactieve materialen veranderd worden. 
Op het gebied van de blootstelling stelt de rapporteur kleinere veranderingen voor, teneinde 
dubbel werk bij medische hulpmiddelen die ioniserende straling uitzenden te voorkomen. Op 
dat terrein bestaat namelijk het gevaar dat medische hulpmiddelen die gebruik maken van 
ioniserende straling zowel onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen, als onder de 
voorschriften van de basisnormenrichtlijn vallen. Op het eerste gezicht lijkt het wel zinnig dat 
de rapportageverplichtingen van beide richtlijnen van toepassing zijn, omdat beide richtlijnen 
hun eigen aandachtspunten hebben. Voor fabrikanten en gebruikers van dergelijke apparatuur 
kan dit er echter voor zorgen dat de zaken door de bureaucratische molen met vertraging 
afgehandeld worden. Om dit te voorkomen stelt de rapporteur voor deze medische 
hulpmiddelen volgens de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) te behandelen, 
aangezien die al instrumenten biedt voor uitgebreide inspecties en controles. 

In beginsel kan de rapporteur zich vinden in een hoofdstuk over milieubescherming in de 
richtlijn. Er bestaat echter een risico dat met deze wetgeving een voorschot genomen wordt op 
de toekomst. De voorgestelde bepalingen inzake milieucriteria hebben als doelstelling om via 
regelgeving voor de bescherming van niet-menselijke soorten ook te zorgen voor de 
bescherming van de mens. Omdat het echter nog niet mogelijk is de uitwerking van straling 
op niet-menselijke soorten op een gedegen wetenschappelijk basis vast te stellen, kan men 
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evenmin de mens door middel van zulke regelgeving beter beschermen. Ook van de kant van 
het ICRP zijn er geen gegevens of waardes die men als wetenschappelijke basis kan 
gebruiken om dergelijke milieucriteria in te voeren. Daarom is er geen plaats voor dit 
hoofdstuk in onderhavige wetgeving. De rapporteur is van mening dat er een aparte 
rechtshandeling voor de milieubescherming met betrekking tot ioniserende straling tot stand 
gebracht kan worden, zodra er voldoende betrouwbare gegevens voorhanden zijn. Een 
voorstel van die strekking zou dan ook op basis van de milieubeleidsdoelen van het Verdrag 
van Lissabon ingediend en volgens een medebeslissingsprocedure behandeld moeten worden.


