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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
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem garantir 
que os trabalhadores externos recebem a 
mesma proteção que os trabalhadores 
expostos que operam em empresas com 
atividades ligadas a fontes de radiação. As 
disposições específicas aplicáveis, na 
Diretiva 90/641/Euratom, aos 
trabalhadores externos devem ser alargadas 
por forma a cobrir também as intervenções 
em zonas vigiadas.

(24) Os Estados-Membros devem garantir 
que os trabalhadores externos recebem a 
mesma proteção que os trabalhadores 
expostos que operam em empresas com 
atividades ligadas a fontes de radiação. As 
disposições específicas aplicáveis, na 
Diretiva 90/641/Euratom, aos 
trabalhadores externos devem ser 
alargadas, quando necessário, por forma a 
cobrir também as intervenções em zonas 
vigiadas.

Or. en

Justificação
A inclusão automática de domínios de risco menores irá impor encargos desnecessários sem 
trazer quaisquer benefícios evidentes a nível da saúde.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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.

Or. en

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 
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concretizar os objetivos previstos da legislação proposta sem proceder a uma aplicação 
uniforme.

Alteração 3

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;

Or. en

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

Alteração 4

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:
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Or. en

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

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Justificação: as decisões que 
introduzam ou alterem uma fonte de 
radiação, uma via de exposição ou 
exposições reais devem encontrar 
justificação no facto de serem tomadas 
com o objetivo de assegurar maior 
benefício do que detrimento para o 
indivíduo ou para a sociedade;

(a) Justificação: as decisões que 
introduzam novas categorias ou um novo 
tipo de práticas devem encontrar 
justificação no facto de serem tomadas 
com o objetivo de assegurar maior 
benefício do que detrimento para o 
indivíduo ou para a sociedade;

Or. en

Justificação
É importante não alargar o âmbito dos aspetos que exigem justificação, motivo pelo qual o 
"tipo de práticas" deve manter-se. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O limite de dose equivalente para o 
cristalino do olho é fixado em 20 mSv por 
ano ou, se aplicável, o mesmo valor 
especificado para o limite de dose efetiva;

(a) O limite de dose equivalente para o 
cristalino do olho é fixado em 150 mSv por 
ano ou, se aplicável, o mesmo valor 
especificado para o limite de dose efetiva;

Or. en

Justificação
 Importa que as novas alterações sejam baseadas em dados científicos atualizados e sólidos. 
Cumpre assegurar a adoção de uma abordagem proporcional ao risco em causa. 
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 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 50 mSv por ano;

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de aprovarem novos tipos de 
práticas que envolvam a exposição a 
radiações ionizantes, os Estados-Membros 
devem assegurar-se de que os mesmos são 
justificados.

1. Antes de aprovarem qualquer nova 
categoria ou novo tipo de práticas que 
envolvam a exposição a radiações 
ionizantes, os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os mesmos são 
justificados.

Or. en

Justificação
Cumpre assegurar a adoção de uma abordagem flexível e proporcional ao risco em causa.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem ainda 
elaborar uma lista dos tipos de práticas 
aprovados nos documentos de caráter 
legislativo ou administrativo.

2. Os Estados-Membros devem ainda 
elaborar uma lista das categorias ou dos 
tipos de práticas aprovados nos 
documentos de caráter legislativo ou 
administrativo.

Or. en
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Justificação

Cumpre assegurar a adoção de uma abordagem flexível e proporcional ao risco em causa.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os tipos de práticas podem ser revistos, 
para efeitos da sua justificação, sempre que 
forem obtidas novas provas importantes 
acerca da sua eficácia ou das suas 
potenciais consequências.

3. As categorias ou os tipos de práticas 
podem ser revistos, para efeitos da sua 
justificação, sempre que forem obtidas 
novas provas importantes acerca da sua 
eficácia ou das suas potenciais 
consequências.

Or. en

Justificação

Cumpre assegurar a adoção de uma abordagem flexível e proporcional ao risco em causa.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem exigir, se 
necessário, o licenciamento das seguintes 
práticas:

Or. en

Justificação
O licenciamento obrigatório em todos estes domínios irá impor custos e encargos 
desnecessários sem aumentar o nível de proteção dos trabalhadores. As disposições vigentes 
asseguram as medidas necessárias de proteção dos trabalhadores contra radiações.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de autorização, os 
Estados-Membros devem exigir o 
fornecimento de informações proporcionais 
à natureza da prática e dos riscos 
envolvidos. 

1. Para efeitos de autorização, os 
Estados-Membros podem exigir o 
fornecimento de informações proporcionais 
à natureza da prática e dos riscos 
envolvidos. 

Or. en

Justificação

Os requisitos obrigatórios irão impor custos e encargos desnecessários sem aumentar o nível 
de proteção dos trabalhadores. As disposições vigentes asseguram as medidas necessárias de 
proteção dos trabalhadores contra radiações.


