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Alteração 13
Csaba Őry

Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável à 
proteção do ambiente enquanto via de 
exposição humana a fontes de radiação, 
sendo complementada, sempre que 
necessário, por considerações específicas 
referentes à exposição da biota no 
ambiente.

2. A presente diretiva é aplicável à 
proteção do ambiente enquanto a eventual
via de exposição humana a fontes de 
radiação, sendo complementada, sempre 
que necessário, por considerações 
específicas referentes à exposição da biota 
no ambiente.

Or. en

Alteração 14
Jutta Steinruck, Ole Christensen

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, 
nomeadamente a operação de aeronaves e 
veículos espaciais, bem como voos 
frequentes;

Or. en

Alteração 15
Csaba Őry

Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Exposição radiológica médica», a 
exposição a que estão sujeitos os pacientes 
ou indivíduos assintomáticos em 

(1) «Exposição radiológica médica», a 
exposição a que estão sujeitos os pacientes 
ou indivíduos assintomáticos em 
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decorrência de exames ou tratamentos 
médicos ou odontológicos destinados a 
melhorar a sua saúde ou bem-estar, bem 
como a exposição a que estão sujeitos 
indivíduos que participem no apoio e no 
reconforto a pacientes e os voluntários que 
participem em programas de investigação 
biomédica;

decorrência de exames ou tratamentos 
médicos ou odontológicos destinados a 
melhorar a sua saúde, bem como a 
exposição a que estão sujeitos indivíduos 
que participem no apoio e no reconforto a 
pacientes e os voluntários que participem 
em programas de investigação biomédica;

Or. en

Alteração 16
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) Exposição profissional», a exposição 
dos trabalhadores, incluindo trabalhadores 
assalariados e não assalariados, bem 
como estagiários e voluntários, incorrida 
no decurso da sua atividade profissional, 
incluindo voos frequentes relacionados 
com trabalho ou durante a sua presença 
no território do local de trabalho; às 
pessoas com menos de 18 anos de idade 
não deve ser atribuído trabalho que as 
sujeite a exposição profissional;

Or. en

Alteração 17
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

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 

(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 
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doses superiores a qualquer um dos limites 
de dose fixados para a exposição da 
população;

presente diretiva e suscetíveis de receber 
doses superiores a qualquer um dos limites 
de dose fixados para a exposição da 
população; às pessoas com menos de 
18 anos de idade não deve ser atribuído 
trabalho que as torne trabalhadores 
expostos;

Or. en

Alteração 18
Csaba Őry

Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 54

Texto da Comissão Alteração

(54) «Exposições imagiológicas não 
médicas», práticas que envolvem a 
exposição deliberada de humanos para fins 
de imagiologia, em que a motivação 
principal para a exposição não está 
relacionada com a saúde ou o bem-estar
dos indivíduos expostos;

(54) «Exposições imagiológicas não 
médicas», práticas que envolvem a 
exposição deliberada de humanos para fins 
de imagiologia, em que a motivação 
principal para a exposição não está 
relacionada com a saúde dos indivíduos 
expostos;

Or. en

Alteração 19
Jutta Steinruck, Ole Christensen

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 
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pela empresa em consulta com os 
representantes do trabalhador.

Or. en

Alteração 20
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

Artigo 11 – n.º 1

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.

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. No caso de sequelas devido à 
não observação das presentes disposições 
por parte da empresa, as partes afetadas 
têm direito a uma compensação 
financeira paga pela empresa.

Or. en

Alteração 21
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Logo que informe a empresa do seu 
estado, a mulher lactante não deve 
desempenhar funções que envolvam um 
risco significativo de incorporação de 
radionuclídeos.

2. Logo que informe a empresa do seu 
estado, a mulher lactante não deve ser 
exposta a um risco significativo de 
incorporação de radionuclídeos.
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Or. en

Alteração 22
Csaba Őry

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;

Or. en

Alteração 23
Csaba Őry

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;

Or. en

Alteração 24
Csaba Őry

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.

Or. en
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Alteração 25
Jutta Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ole Christensen

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, 
aprendizes e estudantes sujeitos a 
exposição profissional sobre:

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da diretiva não deve abranger os passageiros frequentes de voos.

Alteração 26
Csaba Őry

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 27
Csaba Őry

Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 28
Csaba Őry

Artigo 17 – parágrafo 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;

Or. en

Alteração 29
Phil Bennion

Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 
autoridades competentes podem limitar o 
controlo regulamentar da prática ao registo 
da mesma e ao estabelecimento de 
inspeções com uma periodicidade 
adequada.

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 
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 apenas deve 
ser requerido nos casos em que a 
autorização seja aplicável ao conjunto de 
atividades de uma empresa.

Or. en

Justificação

Os sistemas de licenciamento permitem a aprovação para o funcionamento de certas 
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indústrias, enquanto o registo regula as práticas realizadas e os seus efeitos mensuráveis. 
Por conseguinte, estes sistemas distintos têm utilizações apropriadas diferentes.

Alteração 30
Phil Bennion

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:

Or. en

Alteração 31
Anthea McIntyre

Artigo 27 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) práticas durante as quais os 
trabalhadores sejam suscetíveis de receber 
uma dose efetiva anual superior a 6 mSv 
em operações normais e sob condições 
normais de trabalho;

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Anthea McIntyre

Artigo 27 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) práticas durante as quais os 
trabalhadores sejam suscetíveis de receber 

Suprimido
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uma dose efetiva anual superior a 1 mSv 
em operações normais e sob condições 
normais de trabalho;

Or. en

Alteração 33
Csaba Őry

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) medidas adotadas em virtude da 
presente diretiva;

Or. en

Alteração 34
Csaba Őry

Artigo 31 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) controlo médico. (e) controlo médico e exame dos 
trabalhadores, realizados durante o 
horário de trabalho e sem custos para os 
mesmos.

Or. en

Alteração 35
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artigo 33 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No que respeita às empresas de aviação
em que a exposição da tripulação a 
radiação cósmica é suscetível de exceder 

3. No que respeita às empresas em que a 
exposição da tripulação ou dos 
trabalhadores sujeitos a voos frequentes 



PE502.218v01-00 12/19 AM\923512PT.doc

PT

os 6 mSv por ano, aplicam-se os requisitos 
relevantes estabelecidos no presente 
capítulo. Se a dose efetiva para a tripulação 
for igual ou inferior a 6 mSv por ano e 
suscetível de exceder 1 mSv por ano, as 
autoridades competentes devem, pelo 
menos, exigir que as empresas mantenham 
as exposições sob observação, tendo em 
conta a possibilidade de as doses se 
alterarem ao longo do tempo ou em 
resultado de alterações nas disposições 
laborais. As empresas devem tomar 
medidas adequadas, designadamente:

relacionados com trabalho a radiação 
cósmica é suscetível de exceder os 6 mSv 
por ano, aplicam-se os requisitos relevantes 
estabelecidos no presente capítulo. Se a 
dose efetiva para a tripulação ou para os
trabalhadores sujeitos a voos frequentes 
relacionados com trabalho for igual ou 
inferior a 6 mSv por ano e suscetível de 
exceder 1 mSv por ano, as autoridades 
competentes devem, pelo menos, exigir 
que as empresas mantenham as exposições 
sob observação, tendo em conta a 
possibilidade de as doses se alterarem ao 
longo do tempo ou em resultado de 
alterações nas disposições laborais. As 
empresas devem tomar medidas adequadas, 
designadamente:

Or. en

Alteração 36
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artigo 33 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) para avaliar a exposição do pessoal em 
questão;

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

Or. en

Alteração 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Artigo 33 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para ter em consideração a exposição 
avaliada na organização dos horários de 
trabalho, a fim de reduzir as doses das 
tripulações muito expostas;

(b) para ter em consideração a exposição 
avaliada na organização dos horários de 
trabalho, a fim de reduzir as doses das 
tripulações muito expostas ou dos
trabalhadores sujeitos a voos frequentes 
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relacionados com trabalho;

Or. en

Alteração 38
Csaba Őry

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;

Or. en

Alteração 39
Csaba Őry

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 têm de
exigir para os trabalhadores da categoria B 
uma monitorização individual, e, se 
necessário, medições individuais efetuadas 
por um serviço de dosimetria.

Or. en

Alteração 40
Anthea McIntyre
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Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

3. O registo de doses referido no n.º 1 é 
enviado para o sistema de dados para 
monitorização radiológica individual 
estabelecido pelo Estado-Membro nos 
termos do disposto no 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.

Or. en

Alteração 41
Csaba Őry

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, a 
qualquer momento, 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.

Or. en

Alteração 42
Csaba Őry
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Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Nenhum trabalhador pode ser empregado 
ou classificado, durante qualquer período 
que seja, num posto específico como 
trabalhador da categoria A, se o controlo 
médico o declarar inapto para esse posto 
específico.

Nenhum trabalhador pode ser empregado 
ou classificado, durante qualquer período
que seja, num posto específico como 
trabalhador da categoria A, se o controlo 
médico o declarar inapto para esse posto 
específico ou apto para funções limitadas.

Or. en

Alteração 43
Csaba Őry

Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O trabalhador deve ter acesso ao seu 
processo clínico em qualquer altura.

Or. en

Alteração 44
Csaba Őry

Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Cada Estado-Membro fixa o tipo de 
recurso contra as conclusões e decisões 
tomadas por força dos artigos 45.º, 46.º e 
48.º.

Cada Estado-Membro fixa o tipo de 
recurso contra as conclusões e decisões 
tomadas por força dos artigos 45.º, 46.º e 
48.º.

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.

Or. en
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Alteração 45
Csaba Őry

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.

Or. en

Alteração 46
Csaba Őry

Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A exposição radiológica médica deve 
apresentar um benefício real suficiente, 
tendo em conta a globalidade dos 
benefícios potenciais em matéria de 
diagnóstico ou terapêutica que dela 
decorram, incluindo os benefícios diretos 
para a saúde ou bem-estar de um indivíduo 
e os benefícios para a sociedade, em 
comparação com o detrimento que essas 
exposições possam causar, tendo em conta 
a eficácia, os benefícios e os riscos das 
técnicas alternativas disponíveis com o 
mesmo objetivo mas que envolvam menos 
ou nenhuma exposição a radiações 
ionizantes.

A exposição radiológica médica deve 
apresentar um benefício real suficiente, 
tendo em conta a globalidade dos 
benefícios potenciais em matéria de 
diagnóstico ou terapêutica que dela 
decorram, incluindo os benefícios diretos 
para a saúde de um indivíduo e os 
benefícios para a sociedade, em 
comparação com o detrimento que essas 
exposições possam causar, tendo em conta 
a eficácia, os benefícios e os riscos das 
técnicas alternativas disponíveis com o 
mesmo objetivo mas que envolvam menos 
ou nenhuma exposição a radiações 
ionizantes.

Or. en
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Alteração 47
Csaba Őry

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.

Or. en

Alteração 48
Phil Bennion

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 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.

Or. en

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 49
Csaba Őry

Artigo 85 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 50
Csaba Őry

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 51
Csaba Őry

Anexo IV – parágrafo 1 – secção A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Avaliação da saúde radiológica para 
outros fins não destinados a beneficiar a 
saúde e o bem-estar do indivíduo exposto;

4. Avaliação da saúde radiológica para 
outros fins não destinados a beneficiar a 
saúde do indivíduo exposto;

Or. en

Alteração 52
Csaba Őry

Anexo VIII – parágrafo 2



AM\923512PT.doc 19/19 PE502.218v01-00

PT

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.

Or. en


