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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As radiações ionizantes ocorrem de forma natural, mas podem também ser produzidas de 
forma artificial. Os trabalhadores, os doentes e a população podem estar expostos a emissões 
cujos níveis sejam suscetíveis de causar danos nos órgãos. 

Por outro lado, a utilização de substâncias radioativas e de geradores de radiações é essencial 
para muitas indústrias da UE, que, por sua vez, são igualmente importantes fontes de emprego 
e, por esse motivo, as normas de base para a proteção dos trabalhadores e da população têm 
vindo a ser estabelecidas desde 1959. 

As medidas vigentes são definidas na Diretiva 96/29/Euratom do Conselho e refletem as 
recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (CIPR). Foram 
complementadas por legislação mais específica em diversos domínios com impacto na 
proteção radiológica. 

Em setembro de 2011, a Comissão apresentou uma nova proposta de diretiva, a fim de 
simplificar as disposições existentes no âmbito da proteção radiológica, agrupando as 
diretivas existentes numa nova diretiva relativa às normas de segurança de base. A nova 
diretiva procura incorporar as últimas recomendações da CIPR e harmonizar o sistema da UE 
com as normas de segurança de base da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).

Embora apoie, de um modo geral, a proposta da Comissão relativa a uma abordagem mais 
coerente, a relatora continua convicta de que é necessário assegurar a adoção de uma 
abordagem proporcional ao risco.  

Sem pôr em causa a importância da simplificação, a relatora receia que algumas das 
alterações sugeridas na proposta não tragam benefícios adicionais no que respeita ao aumento 
da proteção dos trabalhadores, podendo impor encargos desproporcionais aos 
Estados-Membros ao nível da aplicação. Importa registar que as regulamentações dos 
Estados-Membros variam consideravelmente entre cada Estado e que, por conseguinte, não é 
adequado adotar uma abordagem uniforme para todos. Os Estados-Membros necessitam da 
flexibilidade adequada para aplicar a legislação de acordo com as suas próprias práticas.

A relatora entende que devemos alcançar um equilíbrio entre as práticas essenciais das 
empresas, os riscos profissionais e o elevado nível de preocupação da sociedade.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as normas 
de segurança de base para a proteção 
sanitária da população, dos trabalhadores, 
dos pacientes e de outros indivíduos 
sujeitos a exposição radiológica médica 
contra os perigos decorrentes de radiações 
ionizantes, com o objetivo de serem 
uniformemente aplicadas pelos 
Estados-Membros. 

1. A presente diretiva estabelece as normas 
de segurança de base para a proteção 
sanitária da população, dos trabalhadores, 
dos pacientes e de outros indivíduos 
sujeitos a exposição radiológica médica 
contra os perigos decorrentes de radiações 
ionizantes, com o objetivo de serem 
aplicadas pelos Estados-Membros.

Justificação

As regulamentações de cada Estado-Membro variam consideravelmente e, por conseguinte, 
não é realista esperar que os Estados-Membros as apliquem uniformemente. É possível 
concretizar os objetivos previstos da legislação proposta sem proceder a uma aplicação 
uniforme.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a operação de aeronaves e veículos 
espaciais;

i) as práticas que exponham os 
trabalhadores a radiação cósmica, 
incluindo a operação de aeronaves e 
veículos espaciais;

Alteração 3
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

(24) «Exposição profissional», a exposição (24) «Exposição profissional», a exposição 
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dos trabalhadores incorrida no decurso da 
sua atividade profissional;

dos trabalhadores, incluindo trabalhadores 
assalariados e não assalariados, bem 
como estagiários e voluntários, incorrida 
no decurso da sua atividade profissional;

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 35

Texto da Comissão Alteração

(35) «Trabalhador exposto», pessoa 
submetida durante o trabalho, por conta 
própria ou de outrem, a uma exposição 
decorrente de práticas abrangidas pela 
presente diretiva e suscetíveis de receber 
doses superiores a qualquer um dos limites
de dose fixados para a exposição da 
população;

(35) «Trabalhador exposto», pessoa 
submetida durante o trabalho, por conta 
própria ou de outrem, incluindo um 
estagiário ou voluntário, a uma exposição 
decorrente de práticas abrangidas pela 
presente diretiva e suscetíveis de receber 
doses superiores a qualquer um dos limites 
de dose fixados para a exposição da 
população;

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

(38) «Aprendiz», uma pessoa que recebe 
formação ou instrução numa empresa com 
vista à aquisição de uma especialidade;

(38) "Aprendiz", uma pessoa de idade 
igual ou superior a 16 anos (incluindo 
estagiários e estudantes) que recebe 
formação ou instrução numa empresa com 
vista à aquisição de uma especialidade, o 
que envolve operações que, no caso de um 
trabalhador, seriam consideradas como 
trabalho que implica a exposição a 
radiações ionizantes;

Justificação

A inclusão de estagiários e de estudantes é importante, na medida em que permite 
harmonizar este aspeto com o restante texto. 
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Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
requisitos legais e um regime adequado de 
controlo regulamentar, para que todas as 
situações de exposição reflitam um sistema 
de proteção contra radiações baseado nos 
seguintes princípios da justificação, 
otimização e limitação de dose:

Os Estados-Membros devem estabelecer 
requisitos legais e um regime adequado de 
controlo regulamentar, para que todas as 
situações de exposição reflitam um sistema 
de proteção contra radiações baseado em 
dados científicos atualizados e sólidos e
nos seguintes princípios da justificação, 
otimização e limitação de dose:

Justificação

Importa que as novas alterações sejam baseadas em dados científicos atualizados e sólidos. 

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito à exposição 
profissional, a restrição de dose é definida, 
enquanto instrumento operacional de 
otimização, pela empresa sob a supervisão 
geral das autoridades competentes. A 
restrição de dose aplicável aos 
trabalhadores externos é definida 
conjuntamente pelo colaborador e pela 
empresa.

1. No que diz respeito à exposição 
profissional, a restrição de dose é definida, 
enquanto instrumento operacional de 
otimização, pela empresa em consulta com 
os representantes do trabalhador. A sua 
decisão é supervisionada pelas autoridades 
competentes. A restrição de dose aplicável 
aos trabalhadores externos é definida 
conjuntamente pelo empregador e pela 
empresa em consulta com os 
representantes do trabalhador.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Desde o momento em que uma mulher 
grávida informe a empresa, nos termos da 
legislação ou prática nacional, deve ser 
concedida ao nascituro uma proteção 
equivalente à dispensada a qualquer 
elemento da população em geral. As 
condições de trabalho da mulher grávida 
devem ser de molde a que a dose 
equivalente recebida pela criança em 
gestação seja reduzida quanto possível e a 
tornar improvável que tal dose exceda 1 
mSv durante o resto do período de 
gravidez.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o limite de dose equivalente para o 
cristalino é fixado em 20 mSv por ano;

(a) o limite de dose equivalente para o 
cristalino é fixado em 15 mSv por ano;

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O limite de dose equivalente para a pele 
é fixado em 150 mSv por ano. Este limite 
aplica-se à dose média numa superfície de 
1 cm² de pele, independentemente da 
superfície exposta;

(b) O limite de dose equivalente para a pele 
é fixado em 50 mSv por ano. Este limite 
aplica-se à dose média numa superfície de 
1 cm² de pele, independentemente da 
superfície exposta;
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O limite de dose equivalente para as 
mãos, antebraços, pés e tornozelos é fixado 
em 150 mSv por ano.

(c) O limite de dose equivalente para as 
mãos, antebraços, pés e tornozelos é fixado 
em 50 mSv por ano.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas ou às entidades empregadoras 
que informem os trabalhadores, os 
aprendizes e os estudantes sujeitos a 
exposição profissional sobre:

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas ou às entidades empregadoras 
que informem todos os trabalhadores sem 
exceção, aprendizes e estudantes sujeitos a 
exposição profissional sobre:

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) os procedimentos de trabalho 
seguros que reduzam os riscos;

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) as condições em que os 
trabalhadores têm direito a vigilância da 
saúde;

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se adequado, também devem ser 
prestadas informações aos pacientes sobre 
os riscos associados aos voos frequentes;

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) aconselhados em matéria de deteção 
visual de fontes e dos seus contentores;

(b) aconselhados em matéria de deteção 
visual de fontes e dos seus contentores, 
assim como sobre a forma de as 
denunciar;

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que o risco de exposição 
seja limitado, não necessite do exame de 
casos individuais e a prática seja realizada 
em conformidade com as condições 
estabelecidas na legislação nacional, as 

1. Nos casos em que os limites de dose 
possam ser determinados para uma 
determinada prática, o risco de exposição 
seja limitado, não necessite do exame de 
casos individuais e a prática seja realizada 
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autoridades competentes podem limitar o 
controlo regulamentar da prática ao registo 
da mesma e ao estabelecimento de 
inspeções com uma periodicidade 
adequada.

em conformidade com as condições 
estabelecidas na legislação nacional, as 
autoridades competentes podem limitar o 
controlo regulamentar da prática ao registo 
da mesma e ao estabelecimento de 
inspeções com uma periodicidade 
adequada. O licenciamento deve ser 
requerido nos casos em que a autorização 
seja aplicável ao conjunto de atividades de 
uma empresa.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir o 
licenciamento das seguintes práticas:

2. Os Estados-Membros devem exigir o 
licenciamento às empresas que realizam 
as seguintes atividades ou, quando 
aplicável nos termos do n.º 1, o registo das 
seguintes práticas:

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) medidas adotadas nos termos da 
presente diretiva;

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) para avaliar a exposição do pessoal em (a) para avaliar a exposição do pessoal ou 
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questão; dos trabalhadores em questão;

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Categoria A: trabalhadores expostos 
suscetíveis de receber uma dose efetiva 
superior a 6 mSv por ano ou uma dose 
equivalente superior a 15 mSv por ano para 
o cristalino do olho ou superior a 150 mSv 
por ano para a pele e as extremidades dos 
membros;

(a) Categoria A: trabalhadores expostos 
suscetíveis de receber uma dose efetiva 
superior a 6 mSv por ano ou uma dose 
equivalente superior a 15 mSv por ano para 
o cristalino do olho ou superior a 50 mSv 
por ano para a pele e as extremidades dos 
membros;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A monitorização dos trabalhadores da 
categoria B deve ser pelo menos suficiente 
para demonstrar que esses trabalhadores 
estão corretamente classificados na 
categoria B. Os Estados-Membros podem
exigir para os trabalhadores da categoria B 
uma monitorização individual, e, se 
necessário, medições individuais efetuadas 
por um serviço de dosimetria.

2. A monitorização dos trabalhadores da 
categoria B deve ser pelo menos suficiente 
para demonstrar que esses trabalhadores 
estão corretamente classificados na 
categoria B. Os Estados-Membros devem
exigir para os trabalhadores da categoria B 
uma monitorização individual, e, se 
necessário, medições individuais efetuadas 
por um serviço de dosimetria.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação referida no n.º 1 deve ser 3. O registo de doses referido no n.º 1 é 
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conservada durante todo o período da vida 
laboral que implique exposição a radiações 
ionizantes e, posteriormente, até o 
trabalhador exposto completar 75 anos de 
idade ou até à data em que os teria 
completado, mas, de qualquer modo, por 
um período nunca inferior a 30 anos a 
contar da conclusão do trabalho que 
implicou a sua exposição.

enviado para o sistema de dados para 
monitorização radiológica individual 
estabelecido pelo Estado-Membro nos 
termos do anexo VIII. A informação 
referida no n.º 1 deve ser conservada 
durante todo o período da vida laboral que 
implique exposição a radiações ionizantes 
e, posteriormente, até o trabalhador 
exposto completar 75 anos de idade ou até 
à data em que os teria completado, mas, de 
qualquer modo, por um período nunca 
inferior a 30 anos a contar da conclusão do 
trabalho que implicou a sua exposição.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os trabalhadores tenham acesso, se o 
solicitarem, aos resultados da sua 
monitorização individual, incluindo aos 
resultados das medições que possam ter 
sido utilizadas no cálculo dos mesmos, ou 
das avaliações das doses recebidas 
efetuadas na sequência de medições no 
local de trabalho.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os trabalhadores tenham acesso 
atempadamente, se o solicitarem, aos 
resultados da sua monitorização individual, 
incluindo aos resultados das medições que 
possam ter sido utilizadas no cálculo dos 
mesmos, ou das avaliações das doses 
recebidas efetuadas na sequência de 
medições no local de trabalho.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O exame dos trabalhadores deve ser 
realizado durante o horário de trabalho e 
sem custos para os mesmos.
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 49 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A consulta e a participação dos 
trabalhadores e/ou dos seus 
representantes são regidas pelo artigo 11.º 
da Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 
12 de junho de 1989, relativa à aplicação 
de medidas destinadas a promover a 
melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho1.
1 JO L 193 de 29.6.1989, p. 1.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem velar por 
que o sistema de vigilância radiológica 
individual proporcione aos trabalhadores 
externos uma proteção equivalente àquela
de que dispõem os trabalhadores 
empregados em regime permanente pela 
empresa.

1. Os Estados-Membros devem velar por 
que o sistema de vigilância radiológica 
individual proporcione aos trabalhadores 
externos uma proteção e cuidados de 
saúde equivalentes àqueles de que 
dispõem os trabalhadores empregados em 
regime permanente pela empresa.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os trabalhadores devem receber 
formação regular e o cumprimento das 
regras aplicáveis deve ser controlado.
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas responsáveis por uma 
determinada prática notifiquem 
imediatamente as autoridades competentes 
sobre qualquer emergência que ocorra nas 
suas instalações ou relacionada com as 
suas atividades, bem como que tomem 
todas as medidas necessárias para reduzir 
as consequências.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas responsáveis por uma 
determinada prática licenciada notifiquem 
imediatamente as autoridades competentes 
sobre qualquer emergência que ocorra nas 
suas instalações ou relacionada com as 
suas atividades, bem como que tomem 
todas as medidas necessárias para reduzir 
as consequências.

Justificação

As disposições estipuladas referem-se às práticas abrangidas pelas categorias que 
apresentam um grau elevado de riscos e, portanto, enquadram-se na categoria licenciada de 
práticas.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) estabelecimento de procedimentos 
documentados para prestar informações e 
formação aos trabalhadores expostos.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) estabelecimento de procedimentos 
documentados para prestar informações e 
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formação aos trabalhadores expostos.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Anexo 8 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

O sistema de dados para monitorização 
radiológica individual estabelecido por um 
Estado-Membro pode ser concebido como 
uma rede nacional centralizada ou como 
um registo nacional de doses. Tais redes ou 
registos podem ser complementados pela 
emissão de documentos de monitorização 
radiológica individual referentes a todos os 
trabalhadores externos.

O sistema de dados para monitorização 
radiológica individual estabelecido por um 
Estado-Membro pode ser concebido como 
uma rede nacional centralizada ou como 
um registo nacional de doses. Tais redes ou 
registos devem ser complementados pela 
emissão de documentos de monitorização 
radiológica individual referentes a todos os 
trabalhadores externos.
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