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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Conselho que fixa as normas de segurança de base 
relativas à proteção sanitária contra os perigos resultantes da exposição a radiações 
ionizantes
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2012)0242),

– Tendo em conta os artigos 31.° e 32.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0151/2012),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2012),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do artigo 106.º-A 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proteção sanitária da população 
permite a presença de substâncias 
radioativas no ambiente. Além das vias de 
exposição ambiental, deve ser considerada 
a proteção do ambiente como um todo, 
incluindo a exposição da biota, no âmbito 
de um enquadramento global e coerente.
Uma vez que a humanidade faz parte do 

(16) A proteção sanitária da população 
permite a presença de substâncias 
radioativas no ambiente. Além das vias de 
exposição ambiental, deve ser considerada 
a proteção do ambiente como um todo no 
âmbito de um enquadramento global e 
coerente. Uma vez que a humanidade faz 
parte do seu ambiente, esta política 
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seu ambiente, esta política beneficia de 
proteção sanitária de longo prazo.

beneficia de proteção sanitária de longo 
prazo.

Or. de

Justificação
Na ausência de dados científicos, seria prematuro incorporar neste momento este aspeto na 
diretiva. O objetivo de proteger a biota reduzindo, assim, os riscos para os seres humanos, é 
um repto desejável, que deve continuar a ser prosseguido. No entanto, como primeiro passo, 
é preciso haver uma base científica. A introdução de uma lei requer a fixação das dimensões 
e dos valores adequados.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A presente diretiva é aplicável à 
proteção do ambiente enquanto via de 
exposição humana a fontes de radiação.

Or. de

Justificação

Confrontar justificação à alteração 1.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 75

Texto da Comissão Alteração

(75) «Radiologia invasiva», a utilização de 
técnicas de raio-X, além das que envolvem 
ultrassons ou ressonâncias magnéticas ou 
outras técnicas de radiação não ionizante, 
com vista a introduzir e guiar dispositivos 

(75) «Radiologia invasiva», a utilização de 
técnicas de raio-X, além das que envolvem 
ultrassons ou ressonâncias magnéticas ou 
outras técnicas de radiação não ionizante, 
com vista a introduzir e guiar dispositivos 
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no interior do corpo para fins de 
diagnóstico ou tratamento; 

no interior do corpo para fins de 
diagnóstico ou tratamento. No entanto, a 
diretiva apenas diz respeito aos aparelhos 
que recaem no domínio dos aparelhos de 
dosagem elevada. Nestes incluem-se os 
aparelhos com uma dose absorvida 
superior a 100 Gy*cm².

Or. de

Justificação

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen. 

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas que pretendam produzir, 
importar ou exportar um novo tipo de 
aparelho ou produto com emissão de 
radiações ionizantes forneçam às 
autoridades competentes todas as 
informações relevantes, como as indicadas 
no anexo III, secção A, por forma a 
permitir-lhes, com base na avaliação da 
informação indicada no anexo III, secção 
B, decidir da justificação ou não da 
utilização do aparelho ou produto.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas que pretendam produzir, 
importar ou exportar um novo tipo de 
aparelho ou produto com emissão de 
radiações ionizantes forneçam às 
autoridades competentes do país em que a 
empresa tenha a sua sede social, todas as 
informações relevantes, como as indicadas 
no anexo III, secção A, por forma a 
permitir-lhes, com base na avaliação da 
informação indicada no anexo III, secção 
B, decidir da justificação ou não da 
utilização do aparelho ou produto.

Or. de
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Justificação

Este controlo, para não ser efetuado em todos os Estados-Membros, será realizado apenas 
num país. O resultado desse controlo deve, depois, ser reconhecido nos outros Estados-
Membros. Esta restrição visa evitar duplicações, tanto ao nível das autoridades competentes 
como das empresas. 

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente deve partilhar 
a informação recebida em conformidade 
com o n.º 1 com as autoridades 
competentes do outro Estado-Membro 
envolvido, por forma a permitir-lhes tomar 
uma decisão quanto à justificação da
utilização do aparelho ou produto.

2. A autoridade competente deve partilhar 
a informação recebida em conformidade 
com o n.º 1 com as autoridades 
competentes do outro Estado-Membro 
envolvido, por forma a informá-lo sobre a 
sua decisão relativamente à utilização do 
aparelho ou produto. As autoridades 
competentes devem disponibilizar estas 
informações a todos os outros Estados-
Membros.

Or. de

Justificação

A introdução de novos requisitos para autorizações de comercialização aumenta os entraves 
sem que isso implique padrões de segurança mais elevados. Uma vez que existe o risco de 
haver diferentes processos de autorização nos Estados-Membros, o intercâmbio de 
informações deve ter lugar ao nível dos Estados-Membros para evitar duplicações 
desnecessárias tanto para as autoridades como para as empresas. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa deve ser informada da 
decisão das autoridades competentes do 
Estado-Membro num período máximo de
seis meses.

3. A empresa deve ser informada da 
decisão das autoridades competentes do 
Estado-Membro num período máximo de
quatro meses.



PR\921092PT.doc 9/15 PE501.908v01-00

PT

Or. de

Justificação

Para uma empresa que aguarda uma autorização de comercialização, seis meses de espera 
representam um encargo financeiro considerável. Nomeadamente para as pequenas e médias 
empresas este processo representa uma sobrecarga, pelo que convém ponderar um 
encurtamento do processo.

Alteração 7

Proposta de diretiva
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

Or. de

Justificação

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.

Alteração 8

Proposta de diretiva
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 

5. Os Estados-Membros devem exigir à 
empresa que notifique imediatamente a 
ocorrência de qualquer evento significativo 
resultante ou suscetível de resultar na 
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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.

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.

Dispositivos médicos que funcionam com 
radiação ionizante são tratados em 
conformidade com a Diretiva 93/42/CEE 
do Conselho relativa aos dispositivos 
médicos1. O fluxo de informações referido 
na diretiva supramencionada deve ser 
utilizado plenamente e as outras 
autoridades competentes devem ser 
informadas.
_________________
Diretiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de 
junho de 1993, relativa aos dispositivos 
médicos (JO L 169 de 12.7.1993, p. 50).

Or. de

Justificação

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.
Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung. 
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) que são efetuados ensaios de receção 
envolvendo o especialista em física 
médica, antes da primeira utilização do 
equipamento para fins clínicos e que, 
posteriormente, o seu desenvolvimento seja 
testado regularmente e após qualquer ação 

(d) que são efetuados ensaios de receção 
envolvendo o especialista em física 
médica, antes da primeira utilização do 
equipamento para fins clínicos e que, 
posteriormente, o seu desenvolvimento seja 
testado regularmente e após qualquer ação 
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de manutenção importante. de manutenção importante. Neste caso, os 
Estados-Membros devem respeitar as 
orientações da Comissão Europeia (em 
especial a RP162)1 e as normas europeias 
e internacionais atualmente em vigor para 
os equipamentos de radiologia médica 
(IECTC62 on Electrical equipment in 
medical practice, as normas da AIEA, as 
orientações da CIPR).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy.

Or. de

Justificação

Com base no presente artigo, os Estados-Membros poderiam criar os seus próprios ensaios 
de receção, o que acarretaria despesas suplementares para o licenciamento e a colocação em 
serviço sem que isso implicasse um valor acrescentado em termos de segurança. Por 
conseguinte, as normas em vigor devem servir de base para os ensaios.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 62 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) a empresa comunique, assim que 
possível, às autoridades competentes a 
ocorrência de eventos significativos 
conforme definidos pelas autoridades, 
incluindo os resultados de investigações e 
as medidas corretivas tomadas para evitar 
tais eventos. As autoridades competentes
devem partilhar esta informação com as 
autoridades competentes para efeitos de 
vigilância pós-venda referidas na Diretiva 
93/42/CEE do Conselho relativa aos 
dispositivos médicos;

(d) a empresa comunique, assim que 
possível, às autoridades competentes a 
ocorrência de eventos significativos 
conforme definidos pelas autoridades, 
incluindo os resultados de investigações e 
as medidas corretivas tomadas para evitar 
tais eventos. Em relação aos dispositivos 
médicos, a empresa ou o utilizador 
transmitem, sem demora, todas as
informações às autoridades competentes 
para efeitos de vigilância pós-venda 
referidas na Diretiva 93/42/CEE. Caso 
necessário, as autoridades informarão 
outras autoridades competentes.
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Or. de

Justificação
Confrontar justificação da alteração 8.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Capítulo IX

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO IX Suprimido
PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Artigo 76.º
Critérios ambientais

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. 

Artigo 77.º
Limites autorizados das descargas

Ao estabelecerem limites para as 
descargas de efluentes radioativos, em 
conformidade com o artigo 65.º, n.º 2, as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros estão também a assegurar uma 
proteção adequada das espécies não 
humanas. Para tal, pode ser realizado um 
rastreio geral para garantir o 
cumprimento dos critérios ambientais.
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Artigo 78.º
Libertações acidentais

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.

Artigo 79.º
Monitorização do ambiente

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.

Or. de

Justificação
Na ausência de dados científicos, seria prematuro incorporar neste momento este aspeto na 
diretiva. O objetivo de proteger a biota reduzindo, assim, os riscos para os seres humanos, é 
um repto desejável, que deve continuar a ser prosseguido. No entanto, como primeiro passo, 
é preciso haver uma base científica. A introdução de uma lei requer a fixação das dimensões 
e dos valores adequados.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Segundo o relator, a presente proposta de reformulação da Diretiva BSS do Conselho 
constitui mais um passo para a melhoria da proteção contra exposições a radiações ionizantes. 
A presente proposta reúne, com base no artigo 31.º do Tratado Euratom, a Diretiva relativa às 
exposições radiológicas médicas, a Diretiva HASS, a Diretiva relativa aos trabalhadores 
externos e a Diretiva relativa à informação da população com a Diretiva 96/29/Euratom BSS.

Um dos objetivos da reformulação consiste em eliminar as incongruências existentes na 
legislação em vigor, o que foi alcançado em várias partes da proposta, pelo que há pouco a 
modificar. Muitos dos aspetos da proteção contra as radiações abordados pela Diretiva que 
fixa as normas de segurança de base funcionam extremamente bem na prática, o que indica 
igualmente que não há muito a modificar.
Outro objetivo da proposta consiste em incorporar, na legislação em vigor, os mais recentes 
dados científicos em matéria de proteção contra radiações e as experiências adquiridas. Neste 
aspeto, a legislação da Euratom sempre seguiu as recomendações científicas da Comissão 
Internacional de Proteção Radiológica (CIPR). Na sua publicação n.º 103, de 2007, a CIPR 
recomendou que se efetuassem adaptações no atual sistema de proteção contra radiações, 
recomendações essas que agora foram incorporadas na proposta de diretiva.
Por outro lado, as fontes de radiação natural devem ser incluídas, pela primeira vez, na 
Diretiva BSS, tendo em vista garantir uma melhor proteção da população. Isto merece o nosso 
apreço. No entanto, no domínio do depósito em aterro, as obrigações de registo previstas 
podem conduzir a conflitos em termos de metas relativamente à eliminação das diferentes 
substâncias radioativas. Para que isto não aconteça, o relator prevê uma alteração dos 
requisitos aplicáveis a materiais radioativos naturais. 
No domínio da exposição médica, o relator propõe ligeiras modificações para evitar 
duplicações relativamente a dispositivos médicos que emitem radiações ionizantes. Em 
relação a este aspeto, corre-se o perigo de os dispositivos médicos que funcionam com 
radiação ionizante recaírem tanto no âmbito da Diretiva relativa aos dispositivos médicos 
como no da Diretiva que fixa as normas de segurança de base. Dado que ambas as diretivas 
focam pontos centrais distintos, à primeira vista parece razoável que se apliquem os requisitos 
de informação de ambas as diretivas. No entanto, isto pode acarretar atrasos a nível 
burocrático para os fabricantes e os operadores deste tipo de dispositivos. Para que isto não 
aconteça, o relator propõe que os referidos dispositivos médicos sejam tratados na Diretiva 
93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos, que já prevê mecanismos de controlo e de 
vigilância circunstanciados. 

A introdução de um capítulo relativo à proteção do ambiente merece, em princípio, o apreço 
do relator. No entanto, corre-se o risco de estar a criar "legislação preventiva".As disposições 
propostas para os critérios ambientais visam, mediante regulamentação destinada a proteger 
espécies não humanas, assegurar igualmente a proteção dos seres humanos.Dado que ainda 
não é possível apurar, com base em dados científicos sólidos, o impacto das radiações sobre 
as espécies não humanas, tão-pouco é possível proteger, mediante semelhante 
regulamentação, os seres humanos.Por parte da CIPR também não existem ainda dados e 
valores que possam ser utilizados como base científica para a introdução de semelhantes 
critérios ambientais.Portanto, este capítulo deve ser excluído da legislação em vigor.O relator 
considera a criação de um ato independente para proteger o ambiente no que respeita à 
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radiação ionizante, logo que estejam disponíveis dados exatos suficientes.Uma proposta nesse 
sentido poderia depois ser apresentada com base nos objetivos em matéria de proteção do 
ambiente previstos no Tratado de Lisboa, devendo posteriormente ser tratada no âmbito do 
processo de codecisão.


