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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 de peste tot din 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 de simplificare a 
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 susține 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, 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 care și-au dovedit eficiența. 

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
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre trebuie să se asigure 
că lucrătorii externi beneficiază de aceeași 
protecție ca lucrătorii expuși angajați de 
întreprinderile care desfășoară practici cu 
surse de radiații. Măsurile specifice privind 
lucrătorii externi din Directiva 
90/641/Euratom trebuie extinse pentru a 
acoperi, de asemenea, activitățile din 
zonele supravegheate.

(24) Statele membre trebuie să se asigure 
că lucrătorii externi beneficiază de aceeași 
protecție ca lucrătorii expuși angajați de 
întreprinderile care desfășoară practici cu 
surse de radiații. Măsurile specifice privind 
lucrătorii externi din Directiva 
90/641/Euratom trebuie, dacă este cazul,
extinse pentru a acoperi, de asemenea, 
activitățile din zonele supravegheate.

Or. en

Justificare
Includerea automată a zonelor care prezintă mai puține riscuri va impune sarcini inutile, fără 
a aduce vreun beneficiu clar pentru sănătate.

Amendamentul 2

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.

Or. en

Justificare
Regimul 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. 
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Amendamentul 3

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 unui angajat, ar 
fi considerate lucru cu radiații ionizante.

Or. en

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

Amendamentul 4

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:

Or. en

Justificare
Este important ca orice schimbare nouă să se bazeze pe probe științifice actualizate și solide. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Justificare: deciziile de introducere sau
de modificare a unei surse de radiație, a 
unei căi de expunere sau a unor expuneri 
efective trebuie justificate, în sensul că 
deciziile respective trebuie luate cu intenția 
de a se asigura că beneficiile care rezultă 
de pe urma acestora pentru persoane sau
societate în general compensează efectele 
negative pe care le pot cauza acestea.

(a) Justificare: deciziile de introducere a 
unor categorii noi sau a unui tip nou de 
practici trebuie justificate, în sensul că 
deciziile respective trebuie luate cu intenția 
de a se asigura că beneficiile care rezultă 
de pe urma acestora pentru persoane sau
societate în general compensează efectele 
negative pe care le pot cauza acestea.

Or. en

Justificare
Este important să nu se extindă cazurile în care este necesară o justificare; prin urmare, ar 
trebui păstrată formularea „tip de practică”. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doza-limită echivalentă pentru cristalin 
este 20 mSv pe an sau, după caz, aceeași 
valoare ca cea specificată pentru 
doza-limită efectivă;

(a) doza-limită echivalentă pentru cristalin 
este 150 mSv pe an sau, după caz, aceeași 
valoare ca cea specificată pentru 
doza-limită efectivă;

Or. en

Justificare
 Este important ca orice schimbare nouă să se bazeze pe probe științifice actualizate și solide. 
La fel de importantă este și asigurarea unei abordări proporționale față de riscul implicat. 
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 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 50 mSv pe an;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a fi aprobate, noile tipuri de practici care 
conduc la expunerea la radiații ionizante 
sunt justificate.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a fi aprobate, toate noile categorii sau
tipuri de practici care conduc la expunerea 
la radiații ionizante sunt justificate.

Or. en

Justificare
Este importantă asigurarea unei abordări flexibile și proporționale față de riscul implicat.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre enumeră tipurile de 
practici aprobate în textele legislative sau 
administrative.

(2) Statele membre enumeră categoriile 
sau tipurile de practici aprobate în textele 
legislative sau administrative.

Or. en

Justificare

Este importantă asigurarea unei abordări flexibile și proporționale față de riscul implicat.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Tipurile de practici existente sunt
revizuite în ceea ce privește justificarea ori 
de câte ori se obțin informații noi și 
importante despre eficiența sau 
consecințele potențiale ale utilizării lor.

(3) Categoriile sau tipurile de practici 
existente pot fi revizuite în ceea ce privește 
justificarea ori de câte ori se obțin 
informații noi și importante despre 
eficiența sau consecințele potențiale ale 
utilizării lor.

Or. en

Justificare

Este importantă asigurarea unei abordări flexibile și proporționale față de riscul implicat.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită autorizarea 
următoarelor practici:

Statele membre solicită, dacă este cazul,
autorizarea următoarelor practici:

Or. en

Justificare
Autorizarea obligatorie în toate aceste domenii va introduce costuri și sarcini inutile, fără ca 
nivelurile de protecție a lucrătorilor să crească. Mecanismele actuale prevăd măsurile 
necesare de protecție a lucrătorilor împotriva radiației.  
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul autorizării, statele membre 
solicită furnizarea de informații în 
conformitate cu natura practicii și riscurile 
implicate. 

(1) În scopul autorizării, statele membre 
pot solicita furnizarea de informații în 
conformitate cu natura practicii și riscurile 
implicate. 

Or. en

Justificare

Cerințele obligatorii vor introduce costuri și sarcini inutile, fără ca nivelurile de protecție a 
lucrătorilor să crească. Mecanismele actuale prevăd măsurile necesare de protecție a 
lucrătorilor împotriva radiației. 


