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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Radiațiile ionizante apar în mod natural, dar pot fi produse și în mod artificial. Lucrătorii, 
pacienții medicali și populația pot fi expuși emisiilor la niveluri care pot afecta organele. 

Pe de altă parte, utilizarea de substanțe radioactive și de generatoare de radiații reprezintă o 
componentă de bază pentru multe industrii din întreaga UE, care, la rândul lor, constituie 
surse importante de locuri de muncă și, ca urmare a acestui fapt, începând cu 1959, s-au 
stabilit standarde de bază pentru protecția lucrătorilor și a populației în general. 

Măsurile în vigoare în prezent au fost stabilite prin Directiva 96/29/Euratom a Consiliului, 
care reflectă recomandările Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică (CIPR), 
completate de acte legislative cu caracter mai specific într-o serie de domenii care au impact 
asupra protecției radiologice. 

În septembrie 2011, Comisia a prezentat o nouă propunere de directivă pentru simplificarea 
dispozițiilor actuale cu privire la protecția radiologică, reunind toate directivele actuale într-o 
nouă Directivă privind normele de securitate de bază. Această directivă vizează includerea 
celor mai recente recomandări din partea CIPR și armonizarea regimului UE cu normele de 
securitate de bază ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA).

Raportoarea sprijină în mare propunerea Comisiei privind o abordare mai coerentă, dar este, 
totodată, în continuare convinsă că este important să se asigure adoptarea unei abordări 
proporționale bazate pe riscuri.  

Raportoarea își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, chiar dacă simplificarea are un rol 
important, unele dintre schimbările sugerate în propunere nu aduc beneficii suplimentare în 
ceea ce privește creșterea nivelului de protecție a lucrătorilor, ci vor impune sarcini 
disproporționale asupra statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Este 
important de remarcat faptul că regimurile de reglementare din statele membre sunt foarte 
diferite unul de celălalt, iar o abordare uniformă nu este, prin urmare, adecvată. Statele 
membre au nevoie de un grad adecvat de flexibilitate pentru a pune în aplicare legislația în 
conformitate cu propriile practici.

Raportoarea consideră că trebuie asigurat un echilibru între uzanțele de bază ale 
întreprinderilor, riscurile profesionale și nivelurile ridicate ale preocupărilor societății.  

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește normele de 
securitate de bază pentru protecția sănătății 
lucrătorilor, a populației, a pacienților și a 
altor persoane care fac obiectul expunerii 
în scopuri medicale împotriva pericolelor 
cauzate de radiațiile ionizante, în vederea 
punerii în aplicare uniforme a acestora de 
către statele membre.

(1) Prezenta directivă stabilește normele de 
securitate de bază pentru protecția sănătății 
lucrătorilor, a populației, a pacienților și a 
altor persoane care fac obiectul expunerii 
în scopuri medicale împotriva pericolelor 
cauzate de radiațiile ionizante, în vederea 
punerii în aplicare a acestora de către 
statele membre.

Justificare

Sistemul de reglementare din fiecare stat membru este foarte diferit; prin urmare, a aștepta 
din partea statelor membre o punere în aplicare uniformă nu reprezintă o abordare realistă. 
Obiectivele vizate ale acestei propuneri de act legislativ pot fi realizate fără a fi necesară o 
punere în aplicare uniformă.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) exploatarea aeronavelor și a navelor 
spațiale;

(i) practicile care expun lucrătorii la 
radiații cosmice, inclusiv exploatarea 
aeronavelor și a navelor spațiale;

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

24. Expunere profesională înseamnă 
expunerea lucrătorilor pe parcursul 

24. Expunere profesională înseamnă 
expunerea lucrătorilor, inclusiv a 
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activităților desfășurate de aceștia. salariaților și a lucrătorilor care 
desfășoară activități independente, 
precum și a stagiarilor și a voluntarilor,  
pe parcursul activităților desfășurate de 
aceștia.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

35. Lucrător expus înseamnă persoana, 
salariată sau care desfășoară activități 
independente, supusă unei expuneri la 
locul de muncă, datorată unei practici 
aflate sub incidența prezentei directive și 
care poate fi expusă unor doze ce depășesc 
unul dintre nivelurile dozelor limită
stabilite pentru populație.

35. Lucrător expus înseamnă persoana, 
salariată sau care desfășoară activități 
independente, inclusiv un stagiar sau un 
voluntar, supusă unei expuneri la locul de 
muncă, datorată unei practici aflate sub 
incidența prezentei directive și care poate fi 
expusă unor doze ce depășesc unul dintre 
nivelurile dozelor-limită stabilite pentru 
populație; 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. Ucenic înseamnă o persoană care 
urmează un curs de formare sau de 
instructaj profesional în cadrul unei 
întreprinderi, în vederea practicării unei 
meserii.

38. Ucenic înseamnă o persoană cu vârsta 
de 16 ani și de peste 16 ani (inclusiv 
stagiari și studenți) care urmează un curs 
de formare sau de instructaj profesional în 
cadrul unei întreprinderi, în vederea 
practicării unei meserii care implică 
operațiuni care, în cazul unei persoane 
salariate, ar fi considerate lucru cu 
radiații ionizante.

Justificare

Includerea stagiarilor și a studenților este importantă pentru alinierea acestei dispoziții la 
restul textului. 
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc cerințele juridice 
și un sistem corespunzător de control 
reglementar care reflectă, pentru toate 
situațiile de expunere, un sistem de 
radioprotecție bazat pe următoarele 
principii ale justificării, optimizării și 
limitării dozelor:

Statele membre stabilesc cerințele juridice 
și un sistem corespunzător de control 
reglementar care reflectă, pentru toate 
situațiile de expunere, un sistem de 
radioprotecție bazat pe probe științifice 
actualizate și solide și care respectă
următoarele principii ale justificării, 
optimizării și limitării dozelor:

Justificare

Este important ca orice noi schimbări să se bazeze pe probe științifice actualizate și solide. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește expunerea 
profesională, restricția de doză se stabilește 
ca instrument operațional pentru 
optimizarea protecției de către 
întreprindere sub supravegherea generală 
a autorităților competente. În cazul 
lucrătorilor externi, restricția de doză se 
stabilește în cooperare între angajator și 
întreprindere.

(1) În ceea ce privește expunerea 
profesională, restricția de doză se stabilește 
ca instrument operațional pentru 
optimizarea protecției de către 
întreprindere, prin consultare cu 
reprezentații lucrătorilor. Decizia lor este 
controlată de către autoritățile
competente. În cazul lucrătorilor externi, 
restricția de doză se stabilește în cooperare 
între angajator și întreprindere, prin 
consultare cu reprezentanții lucrătorilor.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Din clipa în care o femeie anunță 
întreprinderea unde lucrează că este 
însărcinată, conform legislației și 
practicilor naționale, protecția fătului va fi
comparabilă cu cea asigurată populației.
Condițiile de lucru pentru femeia 
însărcinată trebuie să fie de așa natură încât 
doza echivalentă la care este expus fătul să 
fie cât mai mică posibil și să fie improbabil 
ca aceasta să depășească 1 mSv, cel puțin 
pe perioada rămasă din sarcină.

(1) Din clipa în care o femeie anunță 
întreprinderea unde lucrează că este 
însărcinată, conform legislației și 
practicilor naționale, protecția fătului va fi
echivalentă cu cea asigurată populației.
Condițiile de lucru pentru femeia 
însărcinată trebuie să fie de așa natură încât 
doza echivalentă la care este expus fătul să 
fie cât mai mică posibil și să fie improbabil 
ca aceasta să depășească 1 mSv, cel puțin 
pe perioada rămasă din sarcină.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doza-limită echivalentă pentru cristalin 
este 20 mSv pe an;

(a) doza-limită echivalentă pentru cristalin 
este 15 mSv pe an;

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) doza-limită echivalentă pentru piele 
este 150 mSv pe an, calculată ca medie 
pentru orice suprafață de 1 cm², indiferent 
de suprafața expusă;

(b) doza-limită echivalentă pentru piele 
este 50 mSv pe an, calculată ca medie 
pentru orice suprafață de 1 cm², indiferent 
de suprafața expusă;

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) doza-limită echivalentă pentru mâini, 
antebrațe, laba piciorului și glezne este
150 mSv pe an.

(c) doza-limită echivalentă pentru mâini, 
antebrațe, laba piciorului și glezne este
50 mSv pe an.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderii 
sau angajatorului să informeze lucrătorii, 
ucenicii și studenții supuși expunerii 
profesionale asupra:

(1) Statele membre impun întreprinderii 
sau angajatorului să informeze lucrătorii
expuși, fără nicio excepție, ucenicii și 
studenții supuși expunerii profesionale 
asupra:

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proceduri de lucru în condiții de 
siguranță, care să reducă riscurile;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) condițiile în care lucrătorii au 
dreptul la supravegherea sănătății;
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este cazul, se furnizează, de 
asemenea, informații privind riscurile 
asociate zborurilor frecvente.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informați și formați pentru a detecta 
vizual sursele și containerele acestora;

(b) informați și formați pentru a detecta 
vizual sursele și containerele acestora, 
precum și privind modul de a le semnala;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazurile în care riscul limitat de 
expunere nu necesită examinarea fiecărui 
caz, iar practica se desfășoară conform 
condițiilor prevăzute în legislația națională, 
autoritățile competente pot limita controlul 
reglementar la înregistrarea practicii, cu o 
frecvență corespunzătoare a inspecțiilor.

(1) În cazurile în care o limită 
cuantificabilă de doză poate fi stabilită 
pentru o activitate, riscul limitat de 
expunere nu necesită examinarea fiecărui 
caz, iar practica se desfășoară conform 
condițiilor prevăzute în legislația națională, 
autoritățile competente pot limita controlul 
reglementar la înregistrarea practicii, cu o 
frecvență corespunzătoare a inspecțiilor. 
Trebuie solicitată o autorizație 
suplimentară atunci când autorizația 
existentă se aplică activităților generale 
ale unei întreprinderi.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre solicită autorizarea
următoarelor practici:

(2) Statele membre solicită autorizația 
pentru întreprinderile care desfășoară 
următoarele activități sau, atunci când 
este cazul, în conformitate cu alineatul 
(1), înregistrarea următoarelor practici:

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsuri luate în temeiul prezentei 
directive;

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evalua gradul de expunere a echipajelor 
în cauză;

(a) evalua gradul de expunere a echipajelor
sau a lucrătorilor  în cauză;

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) categoria A: lucrătorii expuși care sunt (a) categoria A: lucrătorii expuși care sunt 
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în situația de a primi o doză efectivă mai 
mare de 6 mSv pe an sau o doză 
echivalentă mai mare de 15 mSv pe an 
pentru cristalin sau mai mare de 150 mSv 
pe an pentru piele și extremități;

în situația de a primi o doză efectivă mai 
mare de 6 mSv pe an sau o doză 
echivalentă mai mare de 15 mSv pe an 
pentru cristalin sau mai mare de 50 mSv pe 
an pentru piele și extremități;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Monitorizarea lucrătorilor din categoria 
B este cel puțin suficientă pentru a 
demonstra că acești lucrători sunt 
clasificați în mod corect în categoria B. 
Statele membre pot solicita monitorizarea 
individuală și, dacă este cazul, măsurători 
individuale, efectuate de un serviciu 
dozimetric, pentru lucrătorii din categoria 
B.

(2) Monitorizarea lucrătorilor din categoria 
B este cel puțin suficientă pentru a 
demonstra că acești lucrători sunt 
clasificați în mod corect în categoria B. 
Statele membre ar trebui să solicite
monitorizarea individuală și, dacă este 
cazul, măsurători individuale, efectuate de 
un serviciu dozimetric, pentru lucrătorii din 
categoria B.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se păstrează pe parcursul perioadei de lucru 
care implică expunerea la radiații 
ionizante, până când aceștia ating sau ar fi 
atins vârsta de 75 ani, însă în orice caz nu 
mai puțin de 30 ani de la încetarea 
activității care implică expunerea la 
radiații.

(3) Evidența dozelor, menționată la 
alineatul (1), este introdusă în sistemul de 
date pentru monitorizarea radiologică 
individuală creat de statul membru în 
conformitate cu anexa VIII. Informațiile 
menționate la alineatul (1) se păstrează pe 
parcursul perioadei de lucru care implică 
expunerea la radiații ionizante, până când 
aceștia ating sau ar fi atins vârsta de 75 ani, 
însă în orice caz nu mai puțin de 30 ani de 
la încetarea activității care implică 
expunerea la radiații.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca lucrătorii să 
aibă acces, la solicitarea acestora, la 
rezultatele monitorizării individuale, 
inclusiv la rezultatele măsurătorilor care 
pot fi utilizate pentru estimarea acestor 
rezultate sau la rezultatele evaluării dozelor 
în urma măsurătorilor de la locul de 
muncă.

(1) Statele membre solicită ca lucrătorii să 
aibă acces, la solicitarea acestora și în timp 
util, la rezultatele monitorizării 
individuale, inclusiv la rezultatele 
măsurătorilor care pot fi utilizate pentru 
estimarea acestor rezultate sau la 
rezultatele evaluării dozelor în urma 
măsurătorilor de la locul de muncă.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Examinarea lucrătorilor are loc în 
timpul orelor de lucru, fără a li se imputa 
acestora niciun cost.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 49 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea și participarea lucrătorilor 
și/sau a reprezentanților acestora este 
reglementată de articolul 11 din Directiva 
89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 
1989 privind punerea în aplicare de 
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul 
de muncă1.
1 JO L 193, 29.6.1989, p. 1.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
sistemul de monitorizare radiologică 
individuală acordă lucrătorilor externi o
protecție echivalentă cu cea a lucrătorilor 
angajați permanent de întreprindere.

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
sistemul de monitorizare radiologică 
individuală acordă lucrătorilor externi 
protecție și asistență medicală echivalente 
cu cele ale lucrătorilor angajați permanent 
de întreprindere.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Personalul este instruit periodic, iar 
respectarea normelor aplicabile este 
monitorizată.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun întreprinderii 
care răspunde de o practică să notifice 
imediat autoritățile competente în legătură 
cu orice situație de urgență care are loc în 
instalația sau în cadrul activităților sale și 
să ia măsurile necesare pentru a reduce 
consecințele acesteia.

(1) Statele membre impun întreprinderii 
care răspunde de o practică autorizată să 
notifice imediat autoritățile competente în 
legătură cu orice situație de urgență care 
are loc în instalația sau în cadrul 
activităților sale și să ia măsurile necesare 
pentru a reduce consecințele acesteia.
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Justificare

Dispozițiile expuse aici fac referire la practicile catalogate ca prezentând un nivel ridicat de 
risc și sunt astfel considerate ca făcând parte din categoria practicilor autorizate.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) stabilirea unor proceduri 
documentate pentru furnizarea de 
informații lucrătorilor expuși și pentru 
formarea acestora.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera l a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) stabilirea unor proceduri 
documentate pentru furnizarea de 
informații lucrătorilor expuși și pentru 
formarea acestora.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexa 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de date pentru monitorizarea 
radiologică individuală elaborat de un stat 
membru poate fi realizat fie sub forma unei 
rețele naționale centralizate, fie sub forma 
unui registru național al dozelor. Aceste 
rețele sau registre pot fi completate prin 
emiterea unor documente de monitorizare 

Sistemul de date pentru monitorizarea 
radiologică individuală elaborat de un stat 
membru poate fi realizat fie sub forma unei 
rețele naționale centralizate, fie sub forma 
unui registru național al dozelor. Aceste 
rețele sau registre ar trebui să fie
completate prin emiterea unor documente 
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radiologică individuală pentru fiecare 
lucrător extern.

de monitorizare radiologică individuală 
pentru fiecare lucrător extern.
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