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16.10.2013 A7-0303/133 

Amendement  133 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

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 uniforme toepassing van 

die normen door de lidstaten, zonder 

daarbij te verhinderen dat lidstaten 

striktere basisveiligheidsnormen 

handhaven of vaststellen dan die welke 

zijn vastgelegd in deze richtlijn. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/134 

Amendement  134 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – punt 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) bestaande blootstellingssituatie: een 

blootstellingssituatie die al bestaat op het 

ogenblik dat er een beslissing over de 

controle ervan wordt genomen en die niet 

of niet langer dringende maatregelen 

vereist; 

(14) bestaande natuurlijke 

blootstellingssituatie: een situatie van 

blootstelling aan natuurlijke bronnen van 

ioniserende straling die al bestaat op het 

ogenblik dat er een beslissing over de 

controle ervan wordt genomen; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/135 

Amendement  135 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – punt 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) bestaande antropische 

blootstellingssituatie: een situatie van 

blootstelling aan residuele besmetting die 

te wijten is aan een noodsituatie, een 

ongereguleerde activiteit of een praktijk 

waarvoor geen juridische 

aansprakelijkheid meer kan worden 

ingeroepen en die niet kan worden 

beheerst zoals een geplande 

blootstellingssituatie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/136 

Amendement  136 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – punt 57 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(57) consumptiegoederen: apparaten of 

producten waarin doelbewust 

radionucliden zijn ingebracht, die bij 

activering radionucliden voortbrengen of 

die ioniserende straling uitzenden, en die 

zonder speciale of officiële controle na 

verkoop aan de bevolking kunnen worden 

verkocht of ter beschikking gesteld; 

(57) vrijgestelde goederen: apparaten of 

producten waarin doelbewust 

radionucliden zijn ingebracht, die bij 

activering radionucliden voortbrengen of 

die ioniserende straling uitzenden, en die 

zonder speciale of officiële controle na 

verkoop aan goed geïnformeerde 

professionals kunnen worden verkocht of 

ter beschikking gesteld; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/137 

Amendement  137 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De effectieve-dosislimiet voor 

beroepsmatige blootstelling bedraagt 

20 mSv in één jaar. In bijzondere 

omstandigheden of bepaalde in de 

nationale wetgeving vastgelegde 

blootstellingssituaties kan echter een 

hogere effectieve dosis van 50 mSv/jaar in 

één jaar worden toegestaan op voorwaarde 

dat de gemiddelde dosis voor vijf 

opeenvolgende jaren niet meer dan 20 mSv 

per jaar bedraagt. 

De effectieve-dosislimiet door inwendige 

en uitwendige straling voor beroepsmatige 

blootstelling bedraagt 6 mSv in één jaar. 

Bij wijze van overgang kunnen de 

lidstaten gedurende een maximumperiode 

van 5 jaar, te rekenen vanaf de 

inwerkingtreding van deze richtlijn, 

hogere blootstellingslimieten vastleggen 

op voorwaarde dat de dosis niet hoger ligt 

dan een totaal van 60 mSv gedurende vijf 

opeenvolgende jaren en 15 mSv voor elk 

van die vijf jaren. 

 In bijzondere omstandigheden of bepaalde 

in de nationale wetgeving vastgelegde 

blootstellingssituaties kan echter een 

hogere uitwendige stralingsdosis van 

maximaal 20 mSv/jaar in één jaar worden 

toegestaan op voorwaarde dat de 

gemiddelde dosis voor vijf opeenvolgende 

jaren niet meer dan 6 mSv per jaar 

bedraagt. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/138 

Amendement  138 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

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 15 mSv per jaar of is in 

voorkomend geval gelijk aan de waarden 

voor de effectieve-dosislimiet; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/139 

Amendement  139 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 27 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) handelingen waarbij werknemers bij 

normale bedrijfsvoering en onder normale 

werkomstandigheden een jaarlijkse 

effectieve dosis van meer dan 6 mSv 

kunnen ontvangen; 

(e) handelingen waarbij werknemers bij 

normale bedrijfsvoering en onder normale 

werkomstandigheden een jaarlijkse 

effectieve dosis van meer dan 2 mSv 

kunnen ontvangen; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/140 

Amendement  140 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 53 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Binnen het in artikel 103 bedoelde 

actieplan leggen de lidstaten nationale 

referentieniveaus voor radonconcentraties 

binnenshuis vast. Dergelijke 

referentieniveaus mogen niet meer 

bedragen dan een jaarlijks gemiddelde van 

1.000 Bq m-3 voor werkplekken. 

1. Binnen het in artikel 103 bedoelde 

actieplan leggen de lidstaten nationale 

referentieniveaus voor radonconcentraties 

binnenshuis vast. Dergelijke 

referentieniveaus mogen niet meer 

bedragen dan een jaarlijks gemiddelde van 

200 Bq m-3 voor werkplekken. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/141 

Amendement  141 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op basis van het blootstellingsrisico in 

kwestie werken de lidstaten een systeem 

uit om de door de bevolking ontvangen 

doses uit geplande blootstellingssituaties te 

ramen. 

1. Op basis van het blootstellingsrisico in 

kwestie werken de lidstaten een systeem 

uit om de door de bevolking ontvangen 

individuele en collectieve doses uit 

geplande blootstellingssituaties te ramen. 

Bij de controle op de naleving van de 

dosislimieten wordt rekening gehouden 

met het aandeel van bestaande 

antropogene blootstellingssituaties. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0303/142 

Amendement  142 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Sabine Wils 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0303/2013 

Thomas Ulmer 

Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 66 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteiten stellen 

praktijken vast om de door de bevolking 

ontvangen doses op realistische wijze te 

kunnen bepalen. Voor andere praktijken 

kunnen de lidstaten enkel een screening 

met algemene gegevens vereisen. 

2. De bevoegde autoriteiten stellen 

praktijken vast om de door de bevolking 

ontvangen doses op realistische wijze te 

kunnen bepalen. Voor andere praktijken 

kunnen de lidstaten enkel een screening 

met algemene gegevens vereisen. In beide 

gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de 

blootstelling van personen noch het 

aantal blootgestelde personen te laag 

wordt geschat. 

Or. en 

 

 


