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Alteração 151
Sabine Wils

Artigo 26 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As práticas notificadas podem ser 
isentas de autorização.

Suprimido

Or. en

Alteração 152
Michèle Rivasi

Artigo 26 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As práticas notificadas podem ser isentas 
de autorização.

2. As práticas notificadas podem ser isentas
do cumprimento dos requisitos da 
presente diretiva relativos à proteção da 
população e do ambiente através de uma 
decisão regulamentar com base nas 
informações transmitidas no quadro da 
notificação da prática e de acordo com os 
critérios gerais de isenção expostos no 
anexo VI.

Podem igualmente ser isentas as práticas 
justificadas que utilizem quaisquer tubos 
de raios catódicos destinados à 
visualização de imagens ou outros 
aparelhos elétricos que funcionem a uma 
diferença de potencial não superior a 30 
kv ou quaisquer outros aparelhos ou 
produtos de tipo aprovado pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, desde que:
i) não produzam, em condições normais 
de funcionamento, um débito de dose 
superior a 1 µSv�h–1 à distância de 0,1 
m de qualquer superfície acessível do 
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aparelho; e
ii) estas substâncias estejam encerradas 
numa cápsula ou fixas num contentor 
sólido se contiverem substâncias 
radioativas; e
iii) tenham sido definidas condições 
específicas de eliminação pelas 
autoridades competentes; e
iv) não sejam suscetíveis de expor um 
indivíduo a uma dose superior a 10 µSv 
em caso de disfuncionamento ou acidente. 

Or. fr

Alteração 153
Sabine Wils

Artigo 26 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso o material esteja presente em 
quantidades moderadas, conforme 
especificado pelos Estados-Membros, os 
valores de concentração de atividade 
estabelecidos no anexo VI, Quadro B, 
coluna 2, podem ser utilizados para 
efeitos de isenção.

Suprimido

Or. en

Alteração 154
Michèle Rivasi

Artigo 26 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso o material esteja presente em 
quantidades moderadas, conforme 
especificado pelos Estados-Membros, os 

Suprimido
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valores de concentração de atividade 
estabelecidos no anexo VI, Quadro B, 
coluna 2, podem ser utilizados para 
efeitos de isenção.

Or. fr

Alteração 155
Sabine Wils

Artigo 26 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As práticas notificadas que não estão 
isentas ficam sujeitas à emissão de uma 
autorização através de registo ou licença.

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Michèle Rivasi

Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) adição intencional de substâncias 
radioativas na produção e no fabrico de 
produtos de consumo ou outros produtos, 
incluindo produtos medicinais, e na 
importação ou exportação de tais 
produtos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 157
Michèle Rivasi
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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;

(e) práticas durante as quais os 
trabalhadores sejam suscetíveis de receber 
uma dose efetiva anual superior a 2 mSv 
em operações normais e sob condições 
normais de trabalho;

Or. fr

Alteração 158
Michèle Rivasi

Artigo 27 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) práticas durante as quais os 
trabalhadores sejam suscetíveis de receber 
uma dose efetiva anual superior a 1 mSv 
em operações normais e sob condições 
normais de trabalho;

(e) práticas durante as quais os 
trabalhadores sejam suscetíveis de receber 
uma dose efetiva anual superior a 0,2 mSv 
em operações normais e sob condições 
normais de trabalho;

Or. fr

Alteração 159
Michèle Rivasi

Artigo 27 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) indústrias que envolvem material 
radioativo natural identificado pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
24.º, e suscetíveis de resultar numa dose 
efetiva a um elemento da população igual 
ou superior a 0,3 mSv por ano.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 160
Michèle Rivasi

Artigo 27 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) indústrias que envolvem material 
radioativo natural identificado pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
24.º, e suscetíveis de resultar numa dose 
efetiva a um elemento da população igual 
ou superior a 0,3 mSv por ano.

(f) indústrias que envolvem material 
radioativo natural identificado pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
24.º, e suscetíveis de resultar numa dose 
efetiva a um elemento da população igual 
ou superior a 0,1 mSv por ano.

Or. fr

Alteração 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 28 –  n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir à 
empresa que notifique imediatamente a 
ocorrência de qualquer evento significativo 
resultante ou suscetível de resultar na 
exposição de um indivíduo para além dos 
limites operacionais ou das condições de 
operação especificados nos requisitos de 
licenciamento relativos à exposição 
profissional ou da população ou definidos 
pelas autoridades relativamente à 
exposição médica.

5. Os Estados-Membros devem exigir à 
empresa que notifique imediatamente a 
ocorrência de qualquer evento significativo 
resultante ou suscetível de resultar na 
exposição de um indivíduo para além dos 
limites operacionais ou das condições de 
operação especificados nos requisitos de 
licenciamento relativos à exposição 
profissional ou da população ou definidos 
pelas autoridades relativamente à 
exposição médica. As autoridades devem 
implementar controlos aleatórios.

Or. en
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Alteração 162
Sabine Wils

Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Isenção de controlo regulamentar

1. São sujeitos a autorização os 
procedimentos de eliminação, reciclagem 
ou reutilização de materiais radioativos 
que resultam de uma prática autorizada.
2. Os materiais de eliminação, reciclagem 
ou reutilização podem ser isentos do 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva desde que as concentrações de 
atividade por unidade de massa: 
(a) não excedam os valores indicados no 
anexo VI, Quadro A, parte 1; ou
(b) cumpram níveis de isenção específicos 
e requisitos conexos em caso de materiais 
específicos ou de materiais originários de 
determinados tipos de práticas. Tais níveis 
de isenção específicos, além dos níveis de 
isenção gerais referidos na alínea a), 
serão estabelecidos pela autoridade 
competente na sequência dos critérios de 
isenção geral indicados no anexo VI, 
ponto 3, e tendo em conta as orientações 
técnicas fornecidas pela Comunidade.
3. No que diz respeito à isenção dos 
materiais que contêm radionuclídeos 
naturais, os valores para as concentrações 
de atividade por unidade de massa são os 
valores indicados no anexo VI, Quadro A, 
parte 2. Aplicam-se, contudo, os seguintes 
requisitos:
(a) no que respeita às práticas sujeitas a 
licenciamento de acordo com o artigo 
27.º, n.º 3, alínea f), devem ser cumpridos 
os requisitos de dose conducentes à 
isenção dos radionuclídeos naturais;
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(b) no que respeita às práticas licenciadas, 
em especial às práticas que fazem parte do 
ciclo de combustível nuclear, os níveis de 
isenção devem cumprir os requisitos de 
dose conducentes à isenção dos materiais 
que contêm radionuclídeos artificiais;
(c) em relação às práticas autorizadas 
sujeitas a notificação ao abrigo do artigo 
25.º, n.º 3, aplicam-se os requisitos 
correspondentes para a colocação no 
mercado de materiais de construção.
4. É proibida a diluição deliberada de 
resíduos radioativos, sem ser pela mistura 
de materiais que ocorre em 
funcionamento normal quando a 
radioatividade não está a ser considerada. 
A autoridade competente pode autorizar, 
em situações específicas, a mistura de 
resíduos contendo material radioativo 
natural com outros materiais, por forma a 
promover a reutilização e reciclagem 
destes materiais e a reduzir a exposição da 
população.

Or. en

Alteração 163
Michèle Rivasi

Artigo 29 – título

Texto da Comissão Alteração

Isenção de controlo regulamentar Gestão de materiais radioativos 
resultantes de práticas autorizadas

Or. fr

Alteração 164
Michèle Rivasi
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Artigo 29 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São sujeitos a autorização os 
procedimentos de eliminação, reciclagem 
ou reutilização de materiais radioativos que 
resultam de uma prática autorizada.

1. São sujeitos a autorização os 
procedimentos de eliminação, reciclagem 
ou reutilização, em filões controlados, de 
materiais radioativos que resultam de uma 
prática autorizada. A reciclagem ou a 
reutilização destes materiais no domínio 
público é proibida.

Or. fr

Alteração 165
Michèle Rivasi

Artigo 29 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os materiais de eliminação, reciclagem 
ou reutilização podem ser isentos do 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva desde que as concentrações de 
atividade por unidade de massa:

Suprimido

(a) não excedam os valores indicados no 
anexo VI, Quadro A, parte 1; ou
(b) cumpram níveis de isenção específicos 
e requisitos conexos em caso de materiais 
específicos ou de materiais originários de 
determinados tipos de práticas. Tais níveis 
de isenção específicos, além dos níveis de 
isenção gerais referidos na alínea a), 
serão estabelecidos pela autoridade 
competente na sequência dos critérios de 
isenção geral indicados no anexo VI, 
ponto 3, e tendo em conta as orientações 
técnicas fornecidas pela Comunidade.

Or. fr
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Alteração 166
Michèle Rivasi

Artigo 29 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito à isenção dos 
materiais que contêm radionuclídeos 
naturais, os valores para as concentrações 
de atividade por unidade de massa são os 
valores indicados no anexo VI, Quadro A, 
parte 2.  Aplicam-se, contudo, os 
seguintes requisitos:

Suprimido

(a) no que respeita às práticas sujeitas a 
licenciamento de acordo com o artigo 
27.º, n.º 3, alínea f), devem ser cumpridos 
os requisitos de dose conducentes à 
isenção dos radionuclídeos naturais;
(b) no que respeita às práticas licenciadas, 
em especial às práticas que fazem parte do 
ciclo de combustível nuclear, os níveis de 
isenção devem cumprir os requisitos de 
dose conducentes à isenção dos materiais 
que contêm radionuclídeos artificiais;
(c) em relação às práticas autorizadas 
sujeitas a notificação ao abrigo do artigo 
25.º, n.º 3, aplicam-se os requisitos 
correspondentes para a colocação no 
mercado de materiais de construção.

Or. fr

Alteração 167
Michèle Rivasi

Artigo 29 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É proibida a diluição deliberada de 
resíduos radioativos, sem ser pela mistura 
de materiais que ocorre em funcionamento 

4. É proibida a diluição deliberada de 
resíduos radioativos, sem ser pela mistura 
de materiais que ocorre em funcionamento 
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normal quando a radioatividade não está a 
ser considerada.  A autoridade competente 
pode autorizar, em situações específicas, a 
mistura de resíduos contendo material 
radioativo natural com outros materiais, 
por forma a promover a reutilização e 
reciclagem destes materiais e a reduzir a 
exposição da população.

normal quando a radioatividade não está a 
ser considerada.  A autoridade competente 
pode autorizar, em situações específicas, a 
mistura de resíduos contendo material 
radioativo natural com outros materiais, 
por forma a promover a reutilização e 
reciclagem destes materiais e a reduzir a 
exposição da população. As partes 
interessadas devem ser associadas ao 
processo de tomada de decisão e o dossiê 
que justifica a decisão deve ser tornado 
público.

Or. fr

Alteração 168
Jean-Pierre Audy

Artigo 32 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas consultem um especialista em 
proteção contra radiações relativamente ao 
exame e aos ensaios dos dispositivos de 
proteção e dos instrumentos de medição, os 
quais devem incluir, em especial:

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas consultem um especialista
independente em proteção contra radiações 
relativamente ao exame e aos ensaios dos 
dispositivos de proteção e dos instrumentos 
de medição, os quais devem incluir, em 
especial:

Or. fr

Alteração 169
Michèle Rivasi

Artigo 33 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de proteção contra 
radiações, devem ser tomadas medidas 
adequadas em todos os locais de trabalho 

1. Para efeitos de proteção contra 
radiações, devem ser tomadas medidas 
adequadas em todos os locais de trabalho 
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onde exista possibilidade de exposição a 
radiações ionizantes superiores a uma dose 
efetiva de 1 mSv por ano ou a uma dose 
equivalente de 15 mSv por ano para o 
cristalino do olho ou de 50 mSv por ano 
para a pele e as extremidades dos 
membros.  Essas disposições devem ser 
adequadas à natureza das instalações e das 
fontes e à dimensão e natureza dos riscos.

onde exista possibilidade de exposição a 
radiações ionizantes superiores a uma dose 
efetiva de 0,2 mSv por ano ou a uma dose 
equivalente de 3 mSv por ano para o 
cristalino do olho ou de 50 mSv por ano 
para a pele e as extremidades dos 
membros.  Essas disposições devem ser 
adequadas à natureza das instalações e das 
fontes e à dimensão e natureza dos riscos.

Or. fr

Alteração 170
Michèle Rivasi

Artigo 33 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito às práticas que 
envolvem material radioativo natural e em 
que a dose efetiva do trabalhador seja 
suscetível de exceder os 6 mSv por ano, 
aplicam-se os requisitos estabelecidos no 
presente capítulo.  Se a dose efetiva para 
os trabalhadores for igual ou inferior a 6 
mSv por ano, as autoridades competentes 
devem, pelo menos, exigir que as 
empresas mantenham as exposições sob 
observação, tendo em conta o potencial de 
melhoria da proteção ou a possibilidade 
de as doses aumentarem ao longo do
tempo em resultado de alterações no 
processo ou nas disposições laborais.

2. No que diz respeito às práticas que 
envolvem material radioativo natural e em 
que a dose efetiva do trabalhador seja 
suscetível de exceder os 0,2 mSv por ano, 
aplicam-se os requisitos estabelecidos no 
presente capítulo.

Or. fr

Alteração 171
Christel Schaldemose

Artigo 33 – n.º 3 – parte introdutória
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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 
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:

3. No que respeita às empresas em que a 
exposição da tripulação ou dos 
trabalhadores sujeitos a voos frequentes 
relacionados com o trabalho, se 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 o 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 172
Michèle Rivasi

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 
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 

3. No que respeita às empresas de aviação 
em que a exposição da tripulação a 
radiação cósmica é suscetível de exceder 
os 0,2 mSv por ano, aplicam-se os 
requisitos relevantes estabelecidos no 
presente capítulo.  As empresas devem 
tomar medidas adequadas, 
designadamente:
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se alterarem ao longo do tempo ou em 
resultado de alterações nas disposições 
laborais. As empresas devem tomar 
medidas adequadas, designadamente:

Or. fr

Alteração 173
Christel Schaldemose

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 174
Christel Schaldemose

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 
relacionados com o trabalho;

Or. en

Alteração 175
Michèle Rivasi

Artigo 38 – n.º 1 – alínea a)
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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 2 mSv por ano ou uma dose 
equivalente superior a 5 mSv por ano para 
o cristalino do olho ou superior a 150 mSv 
por ano para a pele e as extremidades dos 
membros;

Or. fr

Alteração 176
Michèle Rivasi

Artigo 39 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os trabalhadores da categoria A devem 
ser sistematicamente monitorizados com 
base em medições individuais efetuadas 
por um serviço de dosimetria.  Nos casos 
em que os trabalhadores da categoria A
possam estar sujeitos a uma exposição 
interna significativa ou a uma exposição 
significativa do cristalino do olho ou das 
extremidades dos membros, deve criar-se 
um sistema de monitorização adequado.  A 
autoridade competente deve conferir 
especial atenção à identificação de tais 
trabalhadores.

1. Os trabalhadores expostos devem ser 
sistematicamente monitorizados com base 
em medições individuais efetuadas por um 
serviço de dosimetria. Nos casos em que os 
trabalhadores expostos possam estar 
sujeitos a uma exposição interna 
significativa ou a uma exposição 
significativa do cristalino do olho ou das 
extremidades dos membros, deve criar-se 
um sistema de monitorização adequado.

Or. fr

Alteração 177
Michèle Rivasi

Artigo 39 –  n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No caso de ser impossível e inoportuno 
proceder a medições individuais, a 
monitorização individual deve basear-se 
numa estimativa calculada a partir de 
medições individuais efetuadas noutros 
trabalhadores expostos ou nos resultados 
do controlo do local de trabalho previsto no 
artigo 37.º.

3. No caso de ser impossível e inoportuno 
proceder a medições individuais, a 
monitorização individual deve basear-se
numa estimativa calculada a partir de 
medições individuais efetuadas noutros 
trabalhadores expostos ou nos resultados 
do controlo do local de trabalho previsto no 
artigo 37.º. A ocorrência deste tipo de 
situação deve ser documentada e 
justificada.

Or. fr

Alteração 178
Michèle Rivasi

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. 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 90 anos de 
idade ou até à data em que os teria 
completado, mas, de qualquer modo, por 
um período nunca inferior a 50 anos a 
contar da conclusão do trabalho que 
implicou a sua exposição. Os Estados-
Membros devem assegurar que as 
informações necessárias à avaliação do 
impacto da radiação sobre a saúde sejam 
recolhidas, registadas e armazenadas. Os 
Estados-Membros devem garantir a 
preservação do anonimato e dos direitos 
dos trabalhadores e dos seus legítimos 
sucessores.

Or. fr
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Alteração 179
Michèle Rivasi

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 sejam os destinatários dos
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. fr

Alteração 180
Michèle Rivasi

Artigo 43 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem facilitar o 
intercâmbio entre as autoridades 
competentes, os serviços de medicina do 
trabalho, os especialistas em proteção 
contra radiações ou os serviços de 
dosimetria da União Europeia, de todas as 
informações pertinentes relativas às doses 
anteriormente recebidas pelo trabalhador, 
com vista à realização do exame médico 
prévio à admissão ou classificação como 
trabalhador da categoria A, previsto no 
artigo 44.º, e ao controlo de futuras 
exposições dos trabalhadores.

2. Os Estados-Membros devem facilitar o 
intercâmbio entre as autoridades 
competentes, os serviços de medicina do 
trabalho, os especialistas em proteção 
contra radiações ou os serviços de 
dosimetria da União Europeia, de todas as 
informações pertinentes relativas às doses 
anteriormente recebidas pelo trabalhador, 
com vista à realização do exame médico 
prévio à admissão ou classificação como 
trabalhador da categoria A, previsto no 
artigo 44.º, e ao controlo de futuras 
exposições dos trabalhadores. O sistema 
implementado deve incluir garantias para 
os trabalhadores expostos e não deve 
conduzir a um sistema de gestão da 
utilização por dose.
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Or. fr

Alteração 181
Michèle Rivasi

Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O controlo médico dos trabalhadores da 
categoria A é da responsabilidade dos 
serviços de medicina do trabalho.

O controlo médico dos trabalhadores
expostos é da responsabilidade dos 
serviços de medicina do trabalho.

Or. fr

Alteração 182
Michèle Rivasi

Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este controlo médico deve permitir 
determinar o estado de saúde dos 
trabalhadores sob controlo no que se refere 
à aptidão para o desempenho das suas 
funções.  Para o efeito, os serviços de 
medicina do trabalho devem ter acesso a 
todas as informações pertinentes que 
solicitarem, incluindo as condições 
ambientais existentes nos locais de 
trabalho.

Este controlo médico deve permitir
proteger da melhor forma a saúde dos 
trabalhadores assegurando a eficácia dos 
meios de proteção e a regularidade das 
condições de trabalho, documentando os 
riscos profissionais a que estão expostos e 
remetendo recomendações ao empregador 
a fim de os evitar. Este controlo médico 
não se deve limitar a determinar o estado 
de saúde dos trabalhadores sob controlo no 
que se refere à aptidão para o desempenho 
das suas funções. Para o efeito, os serviços 
de medicina do trabalho devem ter acesso a 
todas as informações pertinentes que 
solicitarem, incluindo as condições 
ambientais existentes nos locais de 
trabalho.

Or. fr
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Alteração 183
Michèle Rivasi

Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O estado de saúde de todos os 
trabalhadores da categoria A deve ser 
examinado pelo menos uma vez por ano, a 
fim de determinar se os trabalhadores 
continuam aptos para o exercício das suas 
funções.  A natureza destes controlos, que 
podem ser efetuados tantas vezes quantas 
os serviços de medicina do trabalho 
considerarem necessárias, depende do tipo 
de trabalho e do estado de saúde de cada 
trabalhador.

O estado de saúde de todos os 
trabalhadores expostos deve ser examinado 
pelo menos uma vez por ano. A natureza 
destes controlos, que podem ser efetuados 
tantas vezes quantas os serviços de 
medicina do trabalho considerarem 
necessárias, depende do tipo de trabalho e 
do estado de saúde de cada trabalhador.

Or. fr

Alteração 184
Michèle Rivasi

Artigo 46 – título

Texto da Comissão Alteração

Proibição de empregar ou classificar 
trabalhadores inaptos

Proibição de empregar ou classificar 
trabalhadores inaptos ou titulares de 
contratos precários.

Or. fr

Alteração 185
Michèle Rivasi

Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os trabalhadores expostos sejam 
empregues no quadro de contratos sem 
termo. Os Estados-Membros devem 
proibir uma classificação dos 
trabalhadores temporários ou com um 
contrato a termo como trabalhadores da 
categoria A.

Or. fr

Alteração 186
Michèle Rivasi

Artigo 47 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada trabalhador da categoria A
deve ser criada uma ficha médica, que é 
mantida atualizada enquanto o interessado 
pertencer a essa categoria.  Esta ficha é
conservada até o trabalhador completar 75
anos de idade ou até à data em que os teria 
completado, mas por um período nunca 
inferior a 30 anos a contar da conclusão do 
trabalho que implicou a exposição a 
radiações ionizantes.

1. Para cada trabalhador exposto deve ser 
criada uma ficha médica, que é mantida
atualizada enquanto o interessado pertencer 
a essa categoria. Esta ficha será conservada 
até o trabalhador completar 90 anos de 
idade ou até à data em que os teria 
completado, mas por um período nunca 
inferior a 50 anos a contar da conclusão do 
trabalho que implicou a exposição a 
radiações ionizantes.

Or. fr

Alteração 187
Michèle Rivasi

Artigo 47 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ficha médica deve conter informações 2. A ficha médica deve conter informações 
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sobre a natureza do posto de trabalho, os 
resultados dos exames médicos anteriores à 
admissão ou classificação como 
trabalhador da categoria A e dos controlos 
de saúde periódicos, e ainda os registos de 
doses exigidos no artigo 41.º.

sobre a natureza do posto de trabalho, os 
resultados dos exames médicos anteriores à 
admissão ou classificação como 
trabalhador da categoria A e dos controlos 
de saúde periódicos, e ainda os registos de 
doses exigidos no artigo 41.º. 
Relativamente às doses recebidas por 
exposição externa, a ficha deve conter 
todos os resultados, nomeadamente: 1/ os 
resultados das medições dos body counter
e das análises das amostras biológicas 
destinadas à avaliação das atividades 
incorporadas, contendo uma menção das 
atividades, das incertezas e dos limites de 
deteção para cada um dos radionuclídeos 
suscetível de estar presente; 2 / o conjunto 
das hipóteses, modelos e coeficientes 
utilizados para avaliar a dose a que foi 
submetido, assim como os pormenores e 
os resultados dos cálculos. As avaliações 
são obrigatórias sempre que a dose 
associada à contaminação seja suscetível 
de exceder 20 mSv.

Or. fr

Alteração 188
Michèle Rivasi

Artigo 50 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa é responsável, quer 
diretamente, quer através de acordos 
contratuais com o empregador dos 
trabalhadores externos, pelos aspetos 
operacionais da proteção radiológica dos 
referidos trabalhadores.

2. A empresa é responsável, quer 
diretamente, quer através de acordos 
contratuais com o empregador dos 
trabalhadores externos, pelos aspetos 
operacionais da proteção radiológica e 
pelas condições de trabalho dos referidos 
trabalhadores.

Or. fr
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Alteração 189
Michèle Rivasi

Artigo 50 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) certificar-se de que o direito do 
trabalho é respeitado, em especial em 
matéria de amplitude horária, repouso 
semanal, recurso a derrogações para 
trabalhos urgentes, etc.

Or. fr

Alteração 190
Michèle Rivasi

Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) só podem ser submetidos a esse tipo de 
exposição os trabalhadores da categoria A, 
definida no artigo 38.º;

(a) só podem ser submetidos a esse tipo de 
exposição os trabalhadores com contratos 
sem termo classificados como 
trabalhadores da categoria A, definida no 
artigo 38.º;

Or. fr

Alteração 191
Michèle Rivasi

Artigo 51 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os aprendizes, os estudantes, as 
mulheres grávidas e, em caso de risco de 
incorporação de radionuclídeos, as 
lactantes ficam excluídos de tais 

(b) os aprendizes, os estudantes, as 
mulheres grávidas ou suscetíveis de 
estarem grávidas e, em caso de risco de 
incorporação de radionuclídeos, as 
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exposições; lactantes ficam excluídos de tais 
exposições;

Or. fr

Alteração 192
Michèle Rivasi

Artigo 53 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do plano de ação referido no 
artigo 103.º, os Estados-Membros devem 
estabelecer níveis de referência nacionais 
para as concentrações de radão interior.  
Tais níveis de referência não devem 
exceder uma média anual de 1 000 Bq m-3 
para os locais de trabalho.

1. No âmbito do plano de ação referido no 
artigo 103.º, os Estados-Membros devem 
estabelecer níveis de referência nacionais 
para as concentrações de radão interior.
Tais níveis de referência não devem 
exceder uma média anual de 200 Bq m-3 
para os locais de trabalho.

Or. fr

Alteração 193
Michèle Rivasi

Artigo 53 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao abrigo do plano de ação nacional, os 
Estados-Membros devem assegurar-se de 
que as medições de radão são efetuadas em 
locais de trabalho localizados no piso 
térreo ou ao nível do subsolo em zonas 
ricas em radão e em tipos específicos de 
locais de trabalho, como identificados no 
plano de ação.

2. Ao abrigo do plano de ação nacional, os 
Estados-Membros devem assegurar-se de 
que as medições de radão são efetuadas, no 
prazo máximo de 3 anos a contar da 
publicação da presente diretiva, em locais 
de trabalho localizados no piso térreo ou ao 
nível do subsolo em zonas ricas em radão
elevado e em tipos específicos de locais de 
trabalho, como identificados no plano de 
ação. No prazo de 6 anos a contar da 
publicação da presente diretiva, os locais 
de trabalho localizados no piso térreo ou 
ao nível do subsolo dos edifícios devem 
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ser controlados em todo o território dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 55 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) que os indivíduos em causa são 
informados sobre os riscos de exposição;

(b) que os indivíduos em causa são
plenamente informados sobre os riscos de 
exposição;

Or. en

Alteração 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 55 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A otimização deve incluir a seleção do 
equipamento, a correta produção de 
informações adequadas de diagnóstico ou 
dos resultados terapêuticos, bem como 
abranger os aspetos práticos dos 
procedimentos de exposição radiológica 
médica, a garantia de qualidade, e a 
avaliação das doses dos pacientes ou do 
pessoal ou das atividades administradas, 
tendo em conta fatores económicos e 
sociais.

4. A otimização deve incluir a seleção do 
equipamento, a correta produção de 
informações adequadas de diagnóstico ou 
dos resultados terapêuticos, bem como 
abranger os aspetos práticos dos 
procedimentos de exposição radiológica 
médica, a garantia de qualidade - incluindo 
a formação adequada do pessoal, e a 
avaliação das doses dos pacientes ou do 
pessoal ou das atividades administradas, 
tendo em conta fatores económicos e 
sociais.

Or. en
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Alteração 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 55 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) são estabelecidas orientações 
adequadas para as exposições radiológicas 
de indivíduos que participam no apoio e no 
reconforto de pacientes;

(b) são estabelecidas orientações 
adequadas para as exposições radiológicas 
de indivíduos que participam no apoio e no 
reconforto de pacientes, bem como para a 
utilização adequada do equipamento;

Or. en

Alteração 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 56 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O médico deve certificar-se de que o 
paciente ou o responsável legal tem acesso 
a informações adequadas sobre os 
benefícios e riscos associados à dose de 
radiação resultante da exposição médica, 
com vista a obter o seu consentimento 
informado. As mesmas informações, bem 
como orientações pertinentes nos termos 
do artigo 55.º, n.º 5, alínea b), devem ser 
dadas aos indivíduos que participam no 
apoio e no reconforto de pacientes.

3. O médico deve certificar-se de que o 
paciente ou o responsável legal tem acesso 
a informações concisas e de fácil 
compreensão sobre os benefícios e riscos 
associados à dose de radiação resultante da 
exposição médica, com vista a obter o seu 
consentimento informado. As mesmas 
informações, bem como orientações 
pertinentes nos termos do artigo 55.º, n.º 5, 
alínea b), devem ser dadas aos indivíduos 
que participam no apoio e no reconforto de 
pacientes.

Or. en

Alteração 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 59 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) todo o equipamento de radiologia 
médica em funcionamento é mantido sob 
rigorosa vigilância no que se refere à 
proteção contra radiações;

(a) todo o equipamento de radiologia 
médica em funcionamento é mantido sob 
rigorosa vigilância no que se refere à 
proteção contra radiações e é eliminado de 
acordo com a legislação adequada em 
vigor;

Or. en

Alteração 199
Sabine Wils

Artigo 62 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) sejam tomadas todas as medidas 
razoáveis para reduzir a probabilidade e a 
magnitude das doses acidentais ou 
desnecessárias para os pacientes, 
decorrentes de todo o tipo de 
procedimentos de radiologia médica, tendo 
em conta fatores económicos e sociais;

(a) sejam tomadas todas as medidas 
razoáveis para reduzir a probabilidade e a 
magnitude das doses acidentais ou 
desnecessárias para os pacientes, 
decorrentes de todo o tipo de 
procedimentos de radiologia médica, tendo 
em conta fatores sociais;

Or. en

Alteração 200
Michèle Rivasi

Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A proteção operacional da população em 
circunstâncias normais contra práticas
sujeitas a licenciamento consiste no 
conjunto das medidas e controlos 
destinados a detetar e eliminar os fatores 
que, no decurso de qualquer operação que 

A proteção operacional da população em 
circunstâncias normais contra práticas
notificadas no conjunto das medidas e 
controlos destinados a detetar e eliminar os 
fatores que, no decurso de qualquer 
operação que envolva uma exposição a 
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envolva uma exposição a radiações 
ionizantes, sejam suscetíveis de criar um 
risco de exposição da população que não 
possa ser ignorado do ponto de vista da 
proteção contra radiações. Essa proteção 
deve incluir as tarefas seguintes:

radiações ionizantes, sejam suscetíveis de 
criar um risco de exposição da população 
que não possa ser ignorado do ponto de 
vista da proteção contra radiações. Essa 
proteção deve incluir as tarefas seguintes:

Or. fr

Alteração 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 65 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
estabelecer limites autorizados para a 
descarga de efluentes radioativos. Tais 
autorizações de descarga devem:

2. As autoridades competentes devem 
estabelecer e publicar limites autorizados 
para a descarga de efluentes radioativos.
Tais autorizações de descarga devem:

Or. en

Alteração 202
Michèle Rivasi

Artigo 65 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ter em conta os resultados da 
otimização da exposição da população;

(a) ter em conta as doses recebidas pelos 
elementos da população na sequência de 
situações existentes de origem antrópica e 
de outras atividades planeadas, bem como 
os resultados da otimização da exposição 
da população;

Or. fr
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Alteração 203
Michèle Rivasi

Artigo 66 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base no risco de exposição 
envolvido, os Estados-Membros devem 
estabelecer um sistema de cálculo das 
doses recebidas pelos elementos da 
população em situações de exposição 
planeadas.

1. Com base no risco de exposição 
envolvido, os Estados-Membros devem 
estabelecer um sistema de cálculo das 
doses individuais ou coletivas recebidas 
pelos elementos da população em situações 
de exposição planeadas. Para a verificação 
do cumprimento dos limites de dose, 
importa ter em conta a contribuição das 
situações de exposição existentes de 
origem antrópica.

Or. fr

Alteração 204
Michèle Rivasi

Artigo 66 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
identificar as práticas em que deve ser 
efetuada uma avaliação realista das doses 
recebidas pelos elementos da população. 
Para outras práticas, os Estados-Membros 
podem exigir apenas um rastreio com 
dados gerais.

2. As autoridades competentes devem 
identificar as práticas em que deve ser 
efetuada uma avaliação realista das doses 
recebidas pelos elementos da população. 
Para outras práticas, os Estados-Membros 
podem exigir apenas um rastreio com 
dados gerais. Tanto num caso como 
noutro, os Estados-Membros devem 
assegurar que as avaliações não 
subestimem nem a exposição das pessoas 
nem o número de pessoas expostas.

Or. fr
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Alteração 205
Michèle Rivasi

Artigo 66 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) assegurar que sejam feitos cálculos tão 
realistas quanto possível das doses 
resultantes das práticas referidas no artigo 
65.º para pessoas representativas;

(a) assegurar que sejam feitos cálculos tão 
realistas quanto possível das doses 
resultantes das práticas referidas no artigo 
65.º para pessoas representativas sem 
correr o risco de subestimar os níveis de 
risco em caso de modificação dos 
parâmetros de exposição;

Or. fr

Alteração 206
Sabine Wils

Artigo 67 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as empresas responsáveis por centrais 
nucleares ou instalações fabris de 
reprocessamento controlem as suas 
descargas em funcionamento normal em 
conformidade com as informações 
normalizadas selecionadas para efeitos de 
monitorização e comunicação à Comissão 
Europeia, conforme previsto na 
Recomendação 2004/2/Euratom da 
Comissão.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
todas as empresas responsáveis por centrais 
nucleares ou instalações fabris de 
reprocessamento controlem as suas 
descargas.

Or. en

Alteração 207
Sabine Wils
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Artigo 68 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) alcancem e mantenham um nível ótimo
de proteção;

(a) alcancem e mantenham o nível mais 
elevado de proteção da saúde da 
população e do ambiente;

Or. en

Alteração 208
Sabine Wils

Artigo 69 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
da implementação de um programa de 
monitorização ambiental adequado para 
calcular a exposição dos elementos da 
população.

Os Estados-Membros devem assegurar a 
aplicação das melhores tecnologias 
disponíveis para um programa de 
monitorização ambiental que deve ser 
implementado para calcular a exposição a 
radiações da população em geral.

Or. en

Alteração 209
Michèle Rivasi

Artigo 69 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
da implementação de um programa de 
monitorização ambiental adequado para 
calcular a exposição dos elementos da 
população.

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
da implementação de um programa de 
monitorização ambiental adequado para 
calcular a exposição dos elementos da 
população decorrentes de práticas 
regulamentadas e de contaminações 
residuais.
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Or. fr

Alteração 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 70 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
informar-se reciprocamente sobre 
qualquer situação de emergência 
radiológica que tenha ocorrido no seu 
território.

Or. en

Alteração 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 70 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) aos indivíduos, a fim de reduzir a 
exposição.

(c) aos indivíduos, a fim de reduzir a 
exposição e estarem plenamente 
informados, o mais rapidamente possível, 
sobre os riscos e eventuais efeitos 
colaterais da situação de emergência 
ocorrida.

Or. en

Alteração 212
Michèle Rivasi

Artigo 71 –  n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que os elementos da população suscetíveis 
de serem afetados em caso de emergência 
radiológica sejam informados das medidas 
de proteção sanitária que lhes são 
aplicáveis e do comportamento que devem 
adotar em caso de uma tal emergência.

1. Cabe aos Estados-Membros assegurar 
que os elementos da população suscetíveis 
de serem afetados em caso de emergência 
radiológica sejam informados das medidas 
de proteção sanitária que lhes são 
aplicáveis e do comportamento que devem 
adotar em caso de uma tal emergência. Isto 
aplica-se, no mínimo, às pessoas que 
residam num raio de 50 km à volta da 
instalação de risco.

Or. fr

Alteração 213
Michèle Rivasi

Artigo 72-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 72.º-A
Informação da população

Logo que seja notificada uma situação de 
emergência, os Estados-Membros zelam 
por que a população seja informada no 
mais curto prazo.
Todos os dados necessários à avaliação da 
situação e da sua evolução devem ser 
publicados, nomeadamente dados e 
previsões sobre as condições 
meteorológicas, a atividade atmosférica e 
os depósitos no solo, os débitos de dose 
ambiente, assim como os níveis de 
contaminação dos géneros alimentícios 
fundamentais. As autoridades 
competentes devem tornar públicas as 
previsões de dose efetiva e de dose 
equivalente aos organismos mais 
importantes, assim como as intervenções 
previstas e as já empreendidas e as doses 
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residuais previstas e efetivas.

Or. fr

Alteração 214
Michèle Rivasi

Capítulo VIII – secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Situações de exposição existentes Situações de exposição existentes de 
origem antrópica 

Or. fr

Alteração 215
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As estratégias de gestão das zonas 
contaminadas devem incluir, quando 
aplicável, o seguinte:

1. Na sequência de uma situação de 
emergência, nomeadamente de um 
acidente nuclear, os Estados-Membros 
devem assegurar o seguinte:

Or. fr

Alteração 216
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a delimitação das regiões afetadas e a 
identificação dos elementos afetados da 

(a) uma caracterização radiológica das
regiões contaminadas, em especial a
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população; elaboração de mapas ilustrando a 
contaminação dos solos e os débitos de 
dose, e uma delimitação das zonas 
proibidas e das zonas com acesso 
controlado;

Or. fr

Alteração 217
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a determinação da necessidade e
extensão das medidas de proteção 
aplicadas às regiões afetadas e aos 
elementos da população;

(b) uma avaliação das doses efetivas e das
doses aos órgãos vitais recebidas durante 
a fase de emergência pelo conjunto das 
pessoas afetadas, nomeadamente pelos 
vários grupos mais importantes.

Or. fr

Alteração 218
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a determinação da necessidade de 
prevenir ou controlar o acesso às regiões 
afetadas, ou de impor restrições às 
condições de vida nessas regiões;

(c) uma avaliação das doses previstas 
residuais, depois da implementação das 
várias medidas de proteção, em especial 
para as pessoas que continuem a residir 
nas zonas contaminadas;

Or. fr

Alteração 219
Michèle Rivasi
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Artigo 73 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a avaliação da exposição de diferentes 
grupos da população e a avaliação dos 
meios de que os indivíduos dispõem para 
controlar a sua própria exposição;

(d) um estudo e a implementação das 
medidas corretivas e de proteção 
destinadas a reduzir os níveis de
exposição residual das pessoas;

Or. fr

Alteração 220
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) os objetivos e as metas de longo prazo 
almejados pela estratégia e pelos níveis de
referência correspondentes.

(e) um controlo dos níveis de
contaminação dos géneros alimentícios, a 
eliminação dos produtos de risco e o 
fornecimento de alimentos não 
contaminados aos grupos mais 
importantes.

Or. fr

Alteração 221
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) à  implementação de um programa 
de assistência médica e de 
acompanhamento a nível sanitário das 
pessoas afetadas;

Or. fr
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Alteração 222
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) uma avaliação dos danos materiais 
e corporais, um recenseamento e a 
indemnização das vítimas;

Or. fr

Alteração 223
Michèle Rivasi

Artigo 73 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) a reinstalação dos habitantes 
suscetíveis de terem recebido, na 
sequência da contaminação e não 
obstante a implementação de medidas de 
proteção, uma dose efetiva superior a 1 
mSv/ano (a 5 mSv em 5 anos) e que não 
queiram continuar a residir no local; 

Or. fr

Alteração 224
Michèle Rivasi

Artigo 73 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito às zonas afetadas 
por contaminação residual de longo prazo 

Suprimido
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em que tenha sido autorizada a habitação 
e a retoma das atividades sociais e 
económicas, os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que, em consulta com as 
partes interessadas, sejam tomadas todas 
as medidas necessárias para o controlo 
contínuo da exposição, com vista a 
restabelecer a normalidade em termos de 
condições de vida, incluindo:
(a) a fixação de níveis de referência 
consistentes com a vida do dia-a-dia;
(b) a criação de uma infraestrutura de 
apoio permanente à tomada de medidas 
de autoproteção nas zonas afetadas, tais 
como o fornecimento de informações, 
conselhos e monitorização.

Or. fr

Alteração 225
Thomas Ulmer

Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º Suprimido
Radão em habitações e edifícios abertos 
ao público
1. No âmbito do plano de ação referido no 
artigo 103.º, os Estados-Membros devem 
estabelecer níveis de referência nacionais 
para as concentrações de radão interior, 
as quais não devem exceder (em termos de 
média anual):
(a) 200 Bq m-3 no caso de novas 
habitações e novos edifícios abertos ao 
público;

(b) 300 Bq m-3 no caso de habitações 
existentes;
(c) 300 Bq m-3 no caso de edifícios 
existentes abertos ao público. Em casos 



AM\930152PT.doc 39/76 PE506.142v01-00

PT

específicos em que o tempo de ocupação é 
reduzido, pode ser estabelecido um nível 
de referência máximo de 1 000 Bq m-3.
2. Ao abrigo do plano de ação nacional, 
os Estados-Membros devem:
(a) identificar habitações que excedam o 
nível de referência e promover as medidas 
de redução do radão nas habitações 
existentes em que os níveis de referência 
são excedidos;
(b) assegurar a realização de medições de 
radão em edifícios abertos ao público e 
localizados em zonas ricas em radão.
3. Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas de construção específicas para 
prevenir a penetração de radão a partir do 
solo e, conforme referido no plano de 
ação nacional, a partir de materiais de 
construção, e exigir o cumprimento de 
tais normas, em especial nas zonas ricas 
em radão, por forma a evitar 
concentrações de radão superiores ao 
nível de referência aplicável aos novos 
edifícios.
4. Os Estados-Membros devem fornecer 
informações locais e nacionais sobre as 
concentrações existentes de radão, sobre 
os respetivos riscos para a saúde e sobre 
os meios técnicos disponíveis para reduzir 
as concentrações existentes de radão.

Or. de

Justificação

Uma fixação das zonas de exposição ao radão no quadro do Plano Nacional de Ação 
acarretaria uma estigmatização de regiões completas. Isto poderia ter um impacto económico 
negativo, mesmo tratando-se de uma concentração de radão por motivos geológicos. A 
presente proposta poderia igualmente ter implicações negativas para os proprietários de 
imóveis. Antes de haver estigmatização, seria oportuno apresentar explicações e informações. 

Alteração 226
Michèle Rivasi
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Artigo 74 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 200 Bq m-3 no caso de novas 
habitações e novos edifícios abertos ao 
público;

(a) 100 Bq m-3 no caso de novas 
habitações e novos edifícios abertos ao 
público;

Or. fr

Alteração 227
Michèle Rivasi

Artigo 74 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 300 Bq m-3 no caso de habitações 
existentes;

(b) 200 Bq m-3 no caso de habitações 
existentes;

Or. fr

Alteração 228
Michèle Rivasi

Artigo 74 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 300 Bq m-3 no caso de edifícios 
existentes abertos ao público. Em casos 
específicos em que o tempo de ocupação é 
reduzido, pode ser estabelecido um nível 
de referência máximo de 1 000 Bq m-3.

(c) 200 Bq m-3 no caso de edifícios 
existentes abertos ao público. Uma 
atividade máxima de 500 Bq m-3 pode ser 
estabelecida em casos específicos em que 
o tempo de ocupação é reduzido e em que 
não existe uma solução alternativa.

Or. fr



AM\930152PT.doc 41/76 PE506.142v01-00

PT

Alteração 229
Michèle Rivasi

Artigo 74 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) identificar habitações que excedam o 
nível de referência e promover as medidas
de redução do radão nas habitações 
existentes em que os níveis de referência 
são excedidos;

(a) garantir que a exposição ao radão seja 
medida em habitações individuais e em 
alojamentos localizados no subsolo e no 
piso térreo de habitações coletivas, no 
prazo de 5 anos para as habitações 
situadas em zonas de risco de radão e
num prazo de 10 anos para os outros 
alojamentos. Nos edifícios novos, os 
controlos deverão ser feitos quanto antes.
Os Estados-Membros devem identificar as 
habitações que ultrapassem o nível de 
referência e promover medidas de 
redução do radão nas habitações 
existentes em que são ultrapassados os 
níveis de referência.
Os Estados-Membros tornarão 
obrigatório o controlo dos níveis de radão 
e, caso necessário, a implementação de 
medidas corretivas nas habitações 
arrendadas. Os Estados-Membros devem 
tornar obrigatória a apresentação dos 
resultados dos controlos dos níveis de 
radão no âmbito de transações 
imobiliárias.

Or. fr

Alteração 230
Michèle Rivasi

Artigo 74 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) assegurar a realização de medições de 
radão em edifícios abertos ao público e 

(b) assegurar a realização de medições de 
radão em edifícios abertos ao público e 
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localizados em zonas ricas em radão. localizados em zonas ricas em radão no 
prazo máximo de 4 anos e, no conjunto do 
território, no prazo de 10 anos.

Or. fr

Alteração 231
Michèle Rivasi

Artigo 74 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas de construção específicas para 
prevenir a penetração de radão a partir do 
solo e, conforme referido no plano de ação 
nacional, a partir de materiais de 
construção, e exigir o cumprimento de tais 
normas, em especial nas zonas ricas em 
radão, por forma a evitar concentrações de 
radão superiores ao nível de referência 
aplicável aos novos edifícios.

3. Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas de construção específicas para 
prevenir a penetração de radão a partir do 
solo e, conforme referido no plano de ação 
nacional, a partir de materiais de 
construção, e exigir o cumprimento de tais 
normas, em especial nas zonas ricas em 
radão, por forma a evitar concentrações de 
radão superiores ao nível de referência 
aplicável aos novos edifícios. Os Estados-
Membros devem estabelecer processos de 
aprovação para os organismos de controlo 
e os profissionais que levam a cabo os 
trabalhos corretivos.

Or. fr

Alteração 232
Sabine Wils

Artigo 75 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) materiais de construção identificados e 
listados pelas autoridades competentes 
como materiais que suscitam preocupação 
do ponto de vista da proteção contra 
radiações, tendo em conta a lista de 

(a) materiais de construção identificados e 
listados pelas autoridades competentes 
como materiais que suscitam preocupação 
do ponto de vista da proteção contra 
radiações da saúde pública e do ambiente, 
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materiais indicativa estabelecida no anexo 
XI, baseada na emissão de radiação gama;
ou

tendo em conta a lista de materiais 
indicativa estabelecida no anexo XI, 
baseada na emissão de radiação gama; ou

Or. en

Alteração 233
Sabine Wils

Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito aos tipos 
identificados de materiais de construção, as 
indústrias que colocam tais materiais no
mercado:

2. No que diz respeito aos tipos 
identificados de materiais de construção, as 
indústrias devem ser proibidas por lei de 
colocar tais materiais no mercado. Os 
Estados-Membros devem aplicar sanções 
severas às empresas que não cumpram a 
proibição de venda.

(a) devem determinar as concentrações 
dos radionuclídeos especificados no 
anexo VII;
(b) devem fornecer informações às 
autoridades competentes sobre os 
resultados das medições e sobre o índice 
de concentração de atividade 
correspondente, conforme definido no 
anexo VII.

Or. en

Alteração 234
Sabine Wils

Artigo 75 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
assegurar-se de que os tipos identificados 

3. As autoridades competentes devem 
assegurar-se de que os tipos identificados 
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de materiais de construção são 
classificados, conforme estabelecido no 
anexo VII, com base na sua utilização 
prevista e no índice de concentração de
atividade.

de materiais de construção são 
classificados, conforme estabelecido no 
anexo VII, com base no seu índice de 
concentração de atividades e armazenados 
como resíduos radioativos numa 
instalação de armazenagem autorizada.

Or. en

Alteração 235
Sabine Wils

Artigo 75 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os tipos identificados de materiais de 
construção que não sejam suscetíveis de 
produzir doses superiores ao nível de 
referência de 1 mSv por ano para 
exposições externas no interior a 
materiais de construção, além da 
exposição externa existente no exterior, 
são isentos do cumprimento dos requisitos 
ao nível nacional, sem prejuízo do artigo 
103.º. Tais materiais de construção 
devem, contudo, ser monitorizados para 
assegurar que a concentração de 
atividade continua a respeitar o nível de 
referência indicado. Os materiais de 
construção da categoria A, especificados 
no anexo VII, ficam isentos de quaisquer 
restrições relativas à sua colocação no 
mercado da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 236
Sabine Wils

Artigo 75 –  n.º 5



AM\930152PT.doc 45/76 PE506.142v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

5. No que diz respeito aos tipos 
identificados de materiais de construção 
suscetíveis de produzir doses superiores 
ao nível de referência de 1 mSv por ano 
para exposições externas no interior a 
materiais de construção, além da 
exposição externa existente no exterior, as 
autoridades competentes devem definir as 
medidas adequadas a adotar, as quais 
podem ir desde o registo e a aplicação 
geral das normas de construção
pertinentes a restrições específicas das 
utilizações previstas de tais materiais.

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Sabine Wils

Artigo 75 –  n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Antes da comercialização dos tipos 
identificados de materiais de construção, 
devem ser fornecidas informações sobre os 
mesmos relativamente à implementação de 
normas de construção, incluindo as 
respetivas concentrações de 
radionuclídeos, o índice de concentração 
de atividades e a classificação 
correspondente.

6. Antes de tornar acessíveis à população 
os tipos identificados de materiais de 
construção, devem ser fornecidas 
informações sobre os mesmos 
relativamente à implementação de normas 
de construção, incluindo as respetivas 
concentrações de radionuclídeos, o índice 
de concentração de atividades e a 
classificação correspondente.

Or. en

Alteração 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

Artigo 76 –  parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem incluir, no 
respetivo quadro legal de proteção contra 
as radiações e, em particular, no sistema 
geral de proteção da saúde humana, 
disposições para proteger as espécies não 
humanas contra a emissão de radiações.
Este quadro legal introduz critérios 
ambientais destinados a proteger as 
populações de espécies não humanas 
vulneráveis ou representativas à luz da sua 
importância enquanto partes do 
ecossistema. Sempre que necessário, 
devem ser identificados os tipos de práticas 
sujeitos a controlo regulamentar, por forma 
a implementar os requisitos do quadro 
legal.

Os Estados-Membros devem incluir, no 
respetivo quadro legal de proteção contra 
as radiações e, em particular, no sistema 
geral de proteção da saúde humana, 
disposições para proteger as espécies não 
humanas contra a emissão de radiações.
Este quadro legal introduz critérios 
ambientais destinados a proteger as 
populações de espécies não humanas 
vulneráveis ou representativas à luz da sua 
importância enquanto partes do 
ecossistema. Sempre que necessário, 
devem ser identificados os tipos de práticas 
sujeitos a controlo regulamentar, por forma 
a implementar os requisitos do quadro 
legal. Para o efeito, os Estados-Membros 
devem reforçar a investigação neste 
domínio e atualizar o quadro legal para 
ter em conta as novas descobertas em 
conformidade. 

Or. en

Alteração 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 78 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas tomem medidas técnicas 
adequadas para evitar danos ambientais 
significativos em caso de libertação 
acidental ou para reduzir as consequências 
desses mesmos danos.

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas tomem medidas técnicas 
adequadas para evitar danos ambientais 
significativos em caso de libertação 
acidental ou para reduzir as consequências 
desses mesmos danos. As autoridades 
nacionais devem prever controlos 
aleatórios periódicos dos locais ou das 
instalações, bem como das práticas 
utilizadas pelas empresas, a fim de 
garantir que tais medidas estão a ser 
tomadas ou que estão efetivamente em 
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vigor.

Or. en

Alteração 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 79 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao criarem programas de monitorização 
ambiental, ou ao exigirem a 
implementação dos mesmos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
incluir espécies representativas não 
humanas, se pertinente, e os meios 
ambientais que constituem uma via de 
exposição para os elementos da população.

Ao criarem programas de monitorização 
ambiental, ou ao exigirem a 
implementação dos mesmos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
incluir espécies representativas não 
humanas e os meios ambientais que 
constituem uma via de exposição para os 
elementos da população. A fim de 
aumentar a transparência e a eficácia das 
medidas tomadas, as autoridades 
nacionais dos Estados-Membros devem 
proceder regularmente a uma troca de 
dados e de informações sobre a 
monitorização da radioatividade 
ambiental, incluindo a divulgação 
imediata de novos dados.

Or. en

Alteração 241
Sabine Wils

Artigo 80 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem designar 
a(s) autoridade(s) competente(s) para o
desempenho das funções previstas na 
presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem designar 
a(s) autoridade(s) competente(s) para
efetuar o controlo regulamentar previsto
na presente diretiva; a(s) autoridade(s) 
competente(s) devem ser independentes do 
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ponto de vista funcional de qualquer 
instituição que promova ou administre 
energia nuclear.

Or. en

Alteração 242
Sabine Wils

Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a participação da população é 
aplicada de acordo com a legislação 
nacional pela autoridade competente dos 
Estados-Membros aquando da fixação ou 
modificação dos limites de dose.

Or. en

Alteração 243
Sabine Wils

Artigo 80 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os procedimentos de participação do 
público devem prever um quadro temporal 
para as diferentes fases, de forma a 
permitir tempo suficiente para informar a 
população e para a população poder 
preparar-se para o processo de decisão e 
participar no mesmo de forma eficaz.

Or. en
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Alteração 244
Sabine Wils

Artigo 80 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A autoridade competente deve 
garantir que, aquando da decisão sobre os 
limites de dose, o resultado da 
participação do público é devidamente 
tido em conta.

Or. en

Alteração 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) dos especialistas em proteção contra 
radiações;

(c) dos especialistas em proteção contra 
radiações e dos responsáveis pela proteção 
contra radiações;

Or. en

Alteração 246
Jean-Pierre Audy

Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
disposições para assegurar a continuidade 
destes serviços especializados e dos 
especialistas.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
disposições para assegurar a continuidade e 
a independência destes serviços 
especializados e dos especialistas.

Or. fr
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Alteração 247
Sabine Wils

Artigo 91 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares da licença providenciem a 
identificação das embalagens e a 
documentação sobre procedimentos com 
fontes radioativas seladas de atividade 
elevada sob uma forma que não seja 
destrutível. A documentação deve conter 
tanto a composição química, tóxica e 
radiológica das existências, como uma 
indicação sobre se se encontram em 
estado sólido, líquido ou gasoso.

Or. en

Alteração 248
Sabine Wils

Artigo 94 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que as 
instalações de reciclagem de sucata 
metálica notifiquem imediatamente as 
autoridades competentes sobre qualquer 
fusão de uma fonte órfã e que o metal 
contaminado deixe de ser processado até à 
emissão de uma autorização por parte da 
autoridade competente.

Os Estados-Membros devem exigir que as 
instalações de reciclagem de sucata 
metálica notifiquem imediatamente as 
autoridades competentes sobre qualquer 
fusão de uma fonte órfã e que o metal 
contaminado deixe de ser processado.

Or. en
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Alteração 249
Michèle Rivasi

Artigo 98 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que dispõem dos recursos 
financeiros necessários para cobrir os 
custos diretos e indiretos de um acidente 
nuclear, incluindo a gestão da fase de 
emergência, os trabalhos corretivos, a 
indemnização da globalidade dos danos 
materiais e imateriais e as consequências 
negativas para a economia, 
nomeadamente para a agricultura e o 
turismo.

Or. fr

Alteração 250
Michèle Rivasi

Artigo 100 – título

Texto da Comissão Alteração

Programas sobre situações de exposição
existentes

Programas sobre situações de exposição
existentes de origem antrópica

Or. fr

Alteração 251
Michèle Rivasi

Artigo 100 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar-
se da criação de programas para a 
identificação e avaliação das situações de 
exposição existentes e para a 
determinação das exposições profissionais 
e da população que suscitam preocupação 
do ponto de vista da proteção contra as 
radiações.

Suprimido

Or. fr

Alteração 252
Michèle Rivasi

Artigo 100 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os requisitos relativos às situações de 
exposição existentes aplicam-se a:

2. Os Estados-Membros devem garantir o 
estabelecimento de programas de 
recenseamento da globalidade das
situações de exposição existentes
imputáveis a atividades antrópicas e 
efetuar uma avaliação do seu impacto 
dosimétrico em termos de doses 
individuais e coletivas efetivas. Trata-se 
de exposições decorrentes da 
contaminação de regiões e produtos, 
nomeadamente de géneros alimentícios, 
por materiais radioativos residuais 
provenientes de:

Or. fr

Alteração 253
Michèle Rivasi

Artigo 100 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) exposições decorrentes da 
contaminação de zonas por resíduos
radioativos de:

(a) Os Estados-Membros devem garantir o 
estabelecimento de programas de 
recenseamento da globalidade das 
situações de exposição existentes 
imputáveis a atividades antrópicas e 
efetuar uma avaliação do seu impacto 
dosimétrico em termos de doses 
individuais e coletivas efetivas. Trata-se 
de exposições decorrentes da contaminação 
de regiões e produtos, nomeadamente de 
géneros alimentícios, por materiais
radioativos residuais provenientes de:

Or. fr

Alteração 254
Michèle Rivasi

Artigo 100 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) resíduos de atividades passadas pelas 
quais a empresa já não é juridicamente 
responsável;

resíduos de atividades passadas pelas quais 
a empresa já não é juridicamente 
responsável. Nenhum elemento da 
população deve ser exposto, na sequência 
de situações de exposição planeadas e de 
contaminação residual, a uma dose 
efetiva superior a 1 mSv/ano.

Or. fr

Alteração 255
Michèle Rivasi

Artigo 100 –  n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
com base no princípio geral da 
justificação, que uma situação de 
exposição existente não é garantia de que 
as medidas de proteção foram tidas em 
conta.

Suprimido

Or. fr

Alteração 256
Michèle Rivasi

Artigo 101 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os objetivos almejados pela estratégia; (a) os objetivos almejados, nomeadamente 
em termos de dose residual;

Or. fr

Alteração 257
Michèle Rivasi

Artigo 101 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) níveis de referência adequados, tendo 
em conta as bandas dos níveis de 
referência estabelecidas no anexo I.

Suprimido

Or. fr

Alteração 258
Michèle Rivasi
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Artigo 102 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A distribuição de doses residuais que 
resultou da implementação de uma 
estratégia deve ser avaliada. Devem ser 
consideradas outras medidas com vista a 
reduzir qualquer exposição que ainda se 
encontre acima do nível de referência.

3. A distribuição de doses residuais que 
resultou da implementação de uma 
estratégia deve ser avaliada. Devem ser 
consideradas outras medidas com vista a 
reduzir qualquer exposição que ainda se 
encontre acima dos objetivos dosimétricos.

Or. fr

Alteração 259
Jean-Pierre Audy

Artigo 107 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem colocar em 
vigor, o mais tardar até [00.00.0000], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. As 
disposições estabelecidas no Capítulo IX 
relativas à proteção do ambiente devem ser 
transpostas, o mais tardar até [00.00.0000]. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Os Estados-Membros devem colocar em 
vigor, o mais tardar até [00.00.0000], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. As 
disposições estabelecidas no Capítulo IX 
relativas à proteção do ambiente devem ser 
transpostas, o mais tardar até [00.00.0000]. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva. A Comissão transmitirá 
estas comunicações ao Parlamento 
Europeu.

Or. fr

Alteração 260
Michèle Rivasi
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Artigo 107 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um Estado-Membro adotar 
normas mais rigorosas do que as 
estabelecidas na presente diretiva, 
informará desse facto a Comissão e os 
outros Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 261
Jean-Pierre Audy

Artigo 107 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das disposições de 
direito interno que adotarem no domínio 
abrangido pela presente diretiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das disposições de 
direito interno que adotarem no domínio 
abrangido pela presente diretiva. A 
Comissão elaborará uma síntese dessas 
comunicações e transmiti-la-á ao 
Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 262
Michèle Rivasi

Anexo I

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I Suprimido
Bandas dos níveis de referência relativos 

à exposição da população
1. A otimização das exposições da 
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população em situações de exposição de 
emergência e existentes será baseada num 
nível de referência a ser estabelecido nos 
limites de banda a seguir indicados, 
expressos em mSv de dose efetiva (pontual 
ou anual):
(a) superior a 20 e igual ou inferior a 100
(b) superior a 1 e igual ou inferior a 20 
(c) 1 ou inferior.
A escolha do nível de referência deve 
permitir reunir as condições estabelecidas 
nos pontos 2 a 5.
2. Sem prejuízo dos níveis de referência 
estabelecidos para as doses nos órgãos, os 
níveis de referência expressos em doses 
efetivas serão fixados na gama de 1 a 20 
mSv por ano para as situações de 
exposição existentes e na gama de 20 a 
100 mSv nas situações de exposição de 
emergência. 
3. Em situações específicas, pode ser 
considerado um nível de referência 
abaixo das gamas referidas no ponto 1, 
em particular:
(a) pode ser fixado um nível de referência 
abaixo de 20 mSv numa situação de 
exposição de emergência, sempre que 
possa ser fornecida proteção adequada 
sem causar um detrimento 
desproporcionado em relação às 
respetivas medidas de combate ou um 
custo excessivo;
(b) pode ser fixado um nível de referência 
abaixo de 1 mSv por ano, sempre que 
necessário, numa situação de exposição 
existente e relativamente a exposições 
referentes a uma determinada fonte ou 
via de exposição.
4. No que diz respeito à transição de uma 
situação de exposição de emergência para 
uma situação de exposição existente, 
devem ser estabelecidos níveis de 
referência adequados, em particular após 
o término da implementação das medidas 
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de combate, tais como as medidas de 
relocalização.
5. Os níveis de referência devem ter em 
conta as características das situações 
existentes e os critérios de ordem social, 
que podem incluir o seguinte:
– (a) para exposições abaixo de 1 mSv ou 
1 mSv por ano, informações gerais sobre 
o nível de exposição, sem consideração 
específica das exposições individuais;
– (b) na gama até 20 mSv ou 20 mSv por 
ano, informações específicas destinadas a 
permitir que os indivíduos giram a sua 
própria exposição, se possível;
– (c) na gama até 100 mSv ou 100 mSv 
por ano, avaliação de doses individuais e
informação específica sobre os riscos da 
radiação e sobre as medidas de redução 
das exposições.

Or. fr

Alteração 263
Michèle Rivasi

Anexo III – título

Texto da Comissão Alteração

Colocação de produtos ou aparelhos no 
mercado

Colocação de produtos ou aparelhos no 
mercado que emitem radiações ionizantes

Or. fr

Alteração 264
Michèle Rivasi

Anexo III – ponto A – ponto 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) os riscos radiológicos associados 
aos disfuncionamentos e acidentes 
suscetíveis de afetar o aparelho ou o 
produto;

Or. fr

Alteração 265
Michèle Rivasi

Anexo III – ponto B – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) no caso de se tratar de um bem de 
consumo, se o produto foi concebido de 
modo a cumprir os critérios de isenção, 
não obrigando a precauções específicas 
de eliminação quando estiver fora de uso;

Suprimido

Or. fr

Alteração 266
Michèle Rivasi

Anexo III – ponto B – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) se os aparelhos ou produtos se 
encontram adequadamente rotulados e se 
ao consumidor é fornecida documentação 
com instruções de utilização e eliminação.

(5) se os aparelhos ou produtos se 
encontram adequadamente rotulados e se 
ao utilizador é fornecida documentação 
com instruções de utilização e eliminação.

Or. fr
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Alteração 267
Michèle Rivasi

Anexo III – ponto B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

B-A. As autoridades competentes devem 
informar previamente e de forma 
exaustiva os potenciais utilizadores dos 
aparelhos e produtos e devem garantir a 
sua participação no processo de tomada 
de decisão.

Or. fr

Alteração 268
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1 – subponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A exploração e a extração de gás 
natural a partir de carvão, que exige uma 
despressurização do carvão para que seja 
liberado metano das jazidas de carvão, 
independentemente da quantidade 
extraída. 

Or. en

Alteração 269
Sabine Wils

Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VI Suprimido
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Or. en

Alteração 270
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As práticas podem ser isentas do 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva seja por via direta, com base na 
sua conformidade com vários critérios de 
isenção (valores de atividade (Bq) ou 
valores de concentração (Bq g-1)) 
estabelecidos na secção 2, seja através de 
uma decisão regulamentar, baseada na 
informação fornecida em conjunto com a 
notificação da prática e conforme com os 
critérios de isenção geral na secção 3, para 
isentar a prática do cumprimento de 
requisitos adicionais.

As práticas notificadas podem ser isentas 
do cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva através de uma decisão 
regulamentar, baseada na informação 
fornecida em conjunto com a notificação 
da prática e conforme com os critérios de 
isenção geral na secção 3, para isentar a 
prática do cumprimento de requisitos 
adicionais.

Or. fr

Alteração 271
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Isenção e valores de isenção Suprimido
Os valores totais de atividade (Bq) para 
efeitos de isenção aplicam-se à atividade 
total envolvida numa determinada prática e 
encontram-se estabelecidos no Quadro B, 
coluna 3. No que respeita a outras 
práticas que envolvam radionuclídeos 
naturais, tais valores não são, regra geral, 
aplicáveis.
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Os valores isentos de concentração de 
atividade (Bq g-1) relativos aos materiais 
envolvidos na prática em questão 
encontram-se estabelecidos no Quadro A, 
parte 1 (radionuclídeos artificiais) ou no 
Quadro A, parte 2 (radionuclídeos 
naturais). Os valores indicados no 
Quadro A1, parte 1, referem-se a 
radionuclídeos individuais, sempre que 
aplicável incluindo radionuclídeos de vida 
curta em equilíbrio com os respetivos 
nuclídeos de origem, conforme indicado. 
Os valores indicados no Quadro A, parte 
2, aplicam-se a todos os radionuclídeos na 
cadeia de desintegração do U-238 ou Th-
232, mas podem ser aplicados valores 
mais elevados a segmentos da cadeia de 
desintegração que não estejam em 
equilíbrio com o respetivo radionuclídeo 
de origem. 
Os valores de concentração indicados no 
Quadro A, parte 1, ou no Quadro A, parte 
2, aplicam-se ainda à isenção de materiais 
sólidos destinados a reutilização, 
reciclagem, eliminação convencional ou 
incineração. Podem ser definidos valores 
mais elevados para materiais ou vias 
específicas de exposição, tendo em conta 
as orientações da Comunidade, incluindo, 
quando pertinente, requisitos adicionais 
em termos de atividade superficial ou de 
monitorização.
No que diz respeito às misturas de 
radionuclídeos artificiais, a soma 
ponderada das atividades com nuclídeos 
específicos ou das concentrações (quando 
existem vários radionuclídeos contidos na 
mesma matriz) dividida pelo respetivo 
valor de isenção deve ser inferior a uma 
unidade. Sempre que necessário, esta 
condição pode ser verificada com base 
nas melhores estimativas da composição 
da mistura de radionuclídeos. Os valores 
do Quadro A, parte 2, aplicam-se 
individualmente a cada nuclídeo de 
origem. Alguns elementos da cadeia de 
desintegração, por ex. o Po-210 ou o Pb-
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210, podem permitir o uso de valores 
significativamente mais elevados, até duas 
ordens de grandeza, tendo em conta a 
orientação da Comunidade.
Os valores indicados no Quadro A, parte 
2, não podem ser usados para isentar a 
incorporação em materiais de construção 
de resíduos provenientes de indústrias que 
processam material radioativo natural. A 
reciclagem dos resíduos provenientes de 
certas indústrias será gerida como prática 
autorizada ou isenta ao abrigo dos 
critérios de isenção estabelecidos na 
secção 3. Para tal, será verificada a 
conformidade da soma das concentrações 
de radionuclídeos com o valor 
correspondente do índice I de 
radionuclídeos nos materiais de 
construção, tal como definido no anexo 
VII.
Os valores constantes do Quadro B, 
coluna 3, aplicam-se à totalidade das 
substâncias radioativas detidas por uma 
pessoa ou por uma empresa como parte de 
uma prática específica e em qualquer 
momento. Contudo, a autoridade 
reguladora pode aplicar tais valores a 
entidades ou pacotes mais pequenos, por 
exemplo, por forma a isentar o transporte 
ou o armazenamento de bens de consumo 
isentos, caso sejam satisfeitos os critérios 
de isenção previstos na secção 3.

Or. fr

Alteração 272
Miroslav Ouzký

Anexo VI – ponto 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às misturas de 
radionuclídeos artificiais, a soma 

No que diz respeito às misturas de 
radionuclídeos artificiais, a soma 
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ponderada das atividades com nuclídeos 
específicos ou das concentrações (quando 
existem vários radionuclídeos contidos na 
mesma matriz) dividida pelo respetivo 
valor de isenção deve ser inferior a uma 
unidade. Sempre que necessário, esta 
condição pode ser verificada com base nas 
melhores estimativas da composição da 
mistura de radionuclídeos. Os valores do 
Quadro A, parte 2, aplicam-se 
individualmente a cada nuclídeo de 
origem. Alguns elementos da cadeia de 
desintegração, por ex. o Po-210 ou o Pb-
210, podem permitir o uso de valores 
significativamente mais elevados, até duas 
ordens de grandeza, tendo em conta a 
orientação da Comunidade.

ponderada das atividades com nuclídeos 
específicos ou das concentrações (quando 
existem vários radionuclídeos contidos na 
mesma matriz) dividida pelo respetivo 
valor de isenção deve ser inferior a uma 
unidade. Esta condição pode ser verificada 
com base numa medição tendo em conta 
as orientações técnicas fornecidas pela 
Comunidade. Os valores do Quadro A, 
parte 2, aplicam-se individualmente a cada 
nuclídeo de origem. Alguns elementos da 
cadeia de desintegração, por ex. o Po-210 
ou o Pb-210, podem permitir o uso de 
valores significativamente mais elevados, 
até duas ordens de grandeza, tendo em 
conta a orientação da Comunidade.

Or. en

Justificação

As diretivas europeias não devem prever uma metodologia relativamente ao cumprimento dos 
critérios e das condições previstas. Considere-se a proposta sobre as normas da AIEA, que 
diz respeito à diretiva (proteção contra as radiações e segurança das fontes de radiação: 
Normas internacionais de segurança de base, requisitos gerais de segurança, N .º GSR) que 
não contém uma frase similar na secção análoga.

Alteração 273
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os valores indicados no Quadro A, parte 
2, não podem ser usados para isentar a 
incorporação em materiais de construção 
de resíduos provenientes de indústrias que 
processam material radioativo natural. A 
reciclagem dos resíduos provenientes de 
certas indústrias será gerida como prática 
autorizada ou isenta ao abrigo dos 
critérios de isenção estabelecidos na 
secção 3. Para tal, será verificada a 

Suprimido
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conformidade da soma das concentrações 
de radionuclídeos com o valor 
correspondente do índice I de 
radionuclídeos nos materiais de 
construção, tal como definido no anexo 
VII.

Or. fr

Alteração 274
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os critérios gerais de isenção das práticas 
notificadas ou de isenção dos materiais 
resultantes de práticas autorizadas são os 
seguintes:

Os critérios gerais de isenção das práticas 
notificadas ou de isenção dos materiais
radioativos resultantes de práticas 
autorizadas são os seguintes:

Or. fr

Alteração 275
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) que o perigo de radiações que para os 
indivíduos resulte do exercício de tais 
práticas seja suficientemente baixo para 
que não se justifiquem preocupações de 
regulamentação; e

(i) que o perigo de radiações que para os 
indivíduos resulte do exercício de tais 
práticas ou da liberação de materiais 
radioativos de uma prática autorizada seja 
suficientemente baixo para que não se 
justifiquem preocupações de 
regulamentação; e
ii) que o perigo de radiações que resulte 
para a coletividade do exercício da prática 
isenta ou da liberação de materiais 
radioativos de uma prática autorizada seja 
suficientemente baixo para que não se 
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justifique entrar no campo da 
regulamentação; e
iii) que o perigo de radiações que resulte, 
para os indivíduos e a coletividade, da 
acumulação do conjunto das decisões de 
isenção e das liberações seja 
suficientemente baixo para que não se 
justifique entrar no campo da 
regulamentação; e

Or. fr

Alteração 276
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

 As práticas que envolvam pequenas 
quantidades de substâncias radioativas ou 
concentrações de baixa atividade em 
comparação com os valores isentos 
estabelecidos no Quadro A, parte 1, ou no 
Quadro B, e em geral todas as práticas 
que envolvam radionuclídeos, serão 
consideradas conformes com o critério c).

Suprimido

Or. fr

Alteração 277
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 As práticas que envolvam quantidades de 
substâncias radioativas ou concentrações 
de atividade abaixo dos valores de isenção 
estabelecidos no Quadro A, parte 1, ou no 
Quadro B, serão automaticamente 

Suprimido
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consideradas conformes com o critério a). 
O mesmo acontece com os valores 
indicados no Quadro A, parte 2, à exceção 
da reciclagem dos resíduos de materiais 
de construção ou com vias específicas de 
exposição, por exemplo o consumo de 
água potável.

Or. fr

Alteração 278
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às práticas não 
conformes com estes valores, deve ser 
efetuada uma avaliação da exposição 
resultante dos indivíduos. A conformidade 
com o critério geral a) implicará que seja 
demonstrado o cumprimento, em todas as 
possíveis situações, dos seguintes critérios 
de dose:

A conformidade com o critério geral a) 
implicará que seja demonstrado o 
cumprimento, em todas as possíveis 
situações, dos seguintes critérios de dose:

Or. fr

Alteração 279
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos radionuclídeos 
artificiais:

Relativamente aos radionuclídeos 
artificiais e aos radionuclídeos naturais 
utilizados devido às suas propriedades 
físseis, férteis ou radioativas:

Or. fr
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Alteração 280
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 5 – subparágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dose efetiva a que qualquer indivíduo 
possa ser submetido devido ao exercício da 
prática isenta seja da ordem dos 10 µSv
por ano ou inferior.

A dose efetiva a que qualquer indivíduo 
possa ser submetido devido ao exercício da 
prática isenta ou da liberação de materiais 
radioativos resultantes de uma prática 
autorizada não seja superior a 5 μSv por 
ano; e

Or. fr

Alteração 281
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 5  – subparágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A dose efetiva coletiva de um ano de 
exercício da prática e/ou da liberação de 
materiais não seja superior a 0,5 
indivíduo x Sievert (H.Sv); e

Or. fr

Alteração 282
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 5  – subparágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhum indivíduo seja suscetível de 
receber, por efeito da acumulação, ao 
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longo de um ano, do conjunto das 
práticas isentas e liberações de material 
resultante de práticas autorizadas, uma 
dose efetiva superior a 10 µSv durante um 
ano.

Or. fr

Alteração 283
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 6 – subparágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O incremento de dose, que resulta numa
radiação ambiente proveniente de fontes de 
radiação natural, a que um indivíduo possa 
ser exposto devido ao exercício da prática 
isenta seja da ordem dos 300 µSv ou 
menos durante um ano se se tratar de 
elementos da população e menos de 1 mSv 
se se tratar de trabalhadores.

i) A dose efetiva acrescentada à radiação 
ambiente proveniente de fontes de radiação 
natural e a que um indivíduo possa ser 
exposto devido ao exercício da prática 
isenta ou da liberação de materiais 
radioativos não seja superior a 20 μSv
durante um ano; e

ii) a dose efetiva coletiva por um ano de 
exercício da prática não seja superior a 1 
indivíduo x Sievert (H.Sv); e
iii) nenhum indivíduo seja suscetível de 
receber, na sequência da acumulação 
durante um ano do conjunto das práticas 
isentas e das liberações de material 
resultante de práticas autorizadas, uma 
dose efetiva superior a 100 µSv.

Or. fr

Alteração 284
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os resultados das avaliações dosimétricas 
não podem ser ponderados através da 
probabilidade de ocorrência de 
exposições.

Or. fr

Alteração 285
Michèle Rivasi

Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 6 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A avaliação das doses recebidas pelos 
elementos da população deve ter em conta 
não apenas as vias de exposição através de
efluentes líquidos ou gasosos, mas também 
as vias que resultam da eliminação ou 
reciclagem dos resíduos sólidos.

A avaliação das doses recebidas pelos 
elementos da população deve ter em conta
a globalidade das vias de exposição, ou 
seja, não apenas as resultantes dos
efluentes líquidos ou gasosos, mas também 
as vias que resultam da eliminação ou 
reciclagem dos resíduos sólidos.

Or. fr

Alteração 286
Michèle Rivasi

Anexo VI – secção 1

Texto da Comissão Alteração

1. Isenção 1. Isenção

As práticas podem ser isentas do 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva seja por via direta, com base na 
sua conformidade com vários critérios de 
isenção (valores de atividade (Bq) ou 
valores de concentração (Bq g-1)) 
estabelecidos na secção 2, seja através de 

As práticas notificadas podem ser isentas 
do cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva seja através de uma decisão 
regulamentar, baseada na informação 
fornecida em conjunto com a notificação 
da prática e conforme com os critérios de 
isenção geral na secção 3, para isentar a 
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uma decisão regulamentar, baseada na 
informação fornecida em conjunto com a 
notificação da prática e conforme com os 
critérios de isenção geral na secção 3, para 
isentar a prática do cumprimento de 
requisitos adicionais.

prática do cumprimento de requisitos 
adicionais.

Or. fr

Alteração 287
Michèle Rivasi

Anexo VI – secção 2

Texto da Comissão Alteração

2. Isenção e valores de isenção Suprimido
Os valores totais de atividade (Bq) para 
efeitos de isenção aplicam-se à atividade 
total envolvida numa determinada prática. 
e encontram-se estabelecidos no Quadro 
B, coluna 3. No que respeita a outras 
práticas que envolvam radionuclídeos 
naturais, tais valores não são, regra geral, 
aplicáveis.
Os valores isentos de concentração de 
atividade (Bq g-1) relativos aos materiais 
envolvidos na prática em questão 
encontram-se estabelecidos no Quadro A, 
parte 1 (radionuclídeos artificiais) ou no 
Quadro A, parte 2 (radionuclídeos 
naturais). Os valores indicados no 
Quadro A1, parte 1, referem-se a 
radionuclídeos individuais, sempre que 
aplicável incluindo radionuclídeos de vida 
curta em equilíbrio com os respetivos 
nuclídeos de origem, conforme indicado. 
Os valores indicados no Quadro A, parte 
2, aplicam-se a todos os radionuclídeos na 
cadeia de desintegração do U-238 ou Th-
232, mas podem ser aplicados valores 
mais elevados a segmentos da cadeia de 
desintegração que não estejam em 
equilíbrio com o respetivo radionuclídeo 
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de origem. 
Os valores de concentração indicados no 
Quadro A, parte 1, ou no Quadro A, parte 
2, aplicam-se ainda à isenção de materiais 
sólidos destinados a reutilização, 
reciclagem, eliminação convencional ou 
incineração. Podem ser definidos valores 
mais elevados para materiais ou vias 
específicas de exposição, tendo em conta 
as orientações da Comunidade, incluindo, 
quando pertinente, requisitos adicionais 
em termos de atividade superficial ou de 
monitorização.
No que diz respeito às misturas de 
radionuclídeos artificiais, a soma 
ponderada das atividades com nuclídeos 
específicos ou das concentrações (quando 
existem vários radionuclídeos contidos na 
mesma matriz) dividida pelo respetivo 
valor de isenção deve ser inferior a uma 
unidade. Sempre que necessário, esta 
condição pode ser verificada com base 
nas melhores estimativas da composição 
da mistura de radionuclídeos. Os valores 
do Quadro A, parte 2, aplicam-se 
individualmente a cada nuclídeo de 
origem. Alguns elementos da cadeia de 
desintegração, por ex. o Po-210 ou o Pb-
210, podem permitir o uso de valores 
significativamente mais elevados, até duas 
ordens de grandeza, tendo em conta a 
orientação da Comunidade.
Os valores indicados no Quadro A, parte 
2, não podem ser usados para isentar a 
incorporação em materiais de construção 
de resíduos provenientes de indústrias que 
processam material radioativo natural. A 
reciclagem dos resíduos provenientes de 
certas indústrias será gerida como prática 
autorizada ou isenta ao abrigo dos 
critérios de isenção estabelecidos na 
secção 3. Para tal, será verificada a 
conformidade da soma das concentrações 
de radionuclídeos com o valor 
correspondente do índice I de 
radionuclídeos nos materiais de 
construção, tal como definido no anexo 
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VII.
Os valores constantes do Quadro B, 
coluna 3, aplicam-se à totalidade das 
substâncias radioativas detidas por uma 
pessoa ou por uma empresa como parte de 
uma prática específica e em qualquer 
momento. Contudo, a autoridade 
reguladora pode aplicar tais valores a 
entidades ou pacotes mais pequenos, por 
exemplo, por forma a isentar o transporte 
ou o armazenamento de bens de consumo 
isentos, caso sejam satisfeitos os critérios 
de isenção previstos na secção 3.

Or. fr

Alteração 288
Michèle Rivasi

Anexo IX – parte B – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Níveis de referência, tendo em conta os 
critérios estabelecidos no anexo I;

1. Níveis de referência e níveis de 
intervenção, predefinidos, expressos em
termos de doses estimadas e recebidas;

Or. fr

Alteração 289
Michèle Rivasi

Anexo IX – parte B – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Critérios genéricos predefinidos para 
medidas específicas de proteção, expressos 
em termos de doses estimadas e recebidas;

3. Níveis de intervenção predefinidos, 
expressos em termos de doses estimadas e 
recebidas; relativamente às várias medidas 
de proteção existentes, nomeadamente a 
evacuação, o abrigo, o isolamento, a 
administração de iodo estável e as 
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restrições relativas aos géneros 
alimentícios;

Or. fr

Alteração 290
Michèle Rivasi

Anexo X – parte A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Informações adequadas relativas ao 
comportamento que a população deve 
adotar em caso de emergência.

4. Informações adequadas relativas ao 
comportamento que a população deve 
adotar e ao fornecimento e aparelhos que 
devem estar à disposição em caso de 
emergência.

Or. fr

Alteração 291
Michèle Rivasi

Anexo X – parte A – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Informações sobre a natureza e a 
dimensão dos danos suscetíveis de 
resultar das diferentes situações de 
emergência. 

Or. fr

Alteração 292
Michèle Rivasi

Anexo X – parte A – ponto 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B. Informações sobre as condições de 
indemnização dos danos corporais e 
materiais resultantes de uma situação de 
emergência. 

Or. fr

Alteração 293
Michèle Rivasi

Anexo X – parte A – ponto 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Informações sobre as condições de 
preservação e de emprego dos 
comprimidos de iodo estável 
disponibilizados pelas autoridades 
competentes.

Or. fr

Alteração 294
Michèle Rivasi

Anexo X – parte B – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) informações sobre o caso de 
emergência ocorrido e, na medida do 
possível, sobre as suas características (tais 
como origem, expansão e evolução 
previsível);

(a) informações sobre o caso de 
emergência ocorrido e sobre as suas 
características (tais como origem, expansão 
e evolução previsível);

Or. fr
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