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Alteração 44
Rebecca Harms

Proposta de directiva
–

Texto da Comissão Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A menos que a directiva garanta a introdução e a aplicação efectiva das mais elevadas 
normas tecnológicas existentes no domínio da segurança nuclear nos Estados-Membros da 
UE, não se obtém qualquer valor acrescentado, pelo que não há necessidade de regular a 
segurança nuclear por meio de uma directiva em separado.

Alteração 45
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Preâmbulo

Texto da Comissão Alteração

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, O PARLAMENTO EUROPEU E O 
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Or. en

Justificação

O nº 1 do artigo 175º do Tratado CE deverá ser incluído como base jurídica da presente 
proposta de directiva. O processo de tomada de decisão aplicável ao abrigo deste último é a 
co-decisão, o que permite a plena participação do Parlamento Europeu enquanto 
co-legislador.
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Alteração 46
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Citação -1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a ausência de consulta 
ao grupo de peritos, cujo parecer deve ser 
obtido pela Comissão antes de adoptar a 
sua proposta ao abrigo do artigo 31º,

Or. en

Justificação

O artigo 31º estabelece que a Comissão Europeia só formulará a sua proposta legislativa 
após consulta do grupo de peritos nacionais, o chamado Grupo de Peritos referido no artigo 
31º. A referida consulta constitui um requisito processual essencial, pelo que a proposta de 
Directiva não deverá ser apresentada ao Parlamento Europeu antes de concluído o processo 
de consulta.

Alteração 47
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Citação  1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e, nomeadamente, os seus artigos 31.º e
32º,

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e, nomeadamente, os seus artigos 31.º, 32º 
e 203º,

Or. en

Justificação

A directiva não aborda apenas aspectos sanitários e de segurança, como estabelecido no 
artigo 30º que prevê a elaboração de normas de base limitadas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores, mas engloba também a protecção ambiental, que não dispõe 
de uma base jurídica expressa no Tratado Euratom. No que respeita aos aspectos a visar 
“sem que o presente Tratado tenha previsto os poderes de acção necessários para o efeito”, 
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o artigo 203º constitui a base jurídica adequada.

Alteração 48
 Rebecca Harms

Proposta de directiva
 Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
o nº 1 do seu artigo 175º,

Or. en

Justificação

A segurança nuclear, tal como definida na proposta de directiva, prossegue um duplo 
objectivo, ou seja, a protecção da saúde humana (“trabalhadores, população”) e a protecção 
do ambiente (“ar, água e solo”). Contudo, o Tratado Euratom não fornece uma base jurídica 
para a adopção de legislação no domínio do ambiente, ao passo que o n.° 1 do artigo 175.° 
do Tratado CE serve de base jurídica.

Alteração 49
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Citação 3

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu, 

Actuando de acordo com o procedimento 
estabelecido no artigo 251º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia,

Or. en

Justificação

O nº 1 do artigo 175º do Tratado CE deverá ser incluído como base jurídica da actual 
directiva. O processo de tomada de decisão aplicável ao abrigo deste último é a co-decisão, o 
que permite a plena participação do Parlamento Europeu enquanto co-legislador.
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Alteração 50
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 203º do Tratado Euratom 
estabelece que, se uma acção da 
Comunidade for considerada necessária 
para atingir um dos objectivos da 
Comunidade, sem que o presente Tratado 
tenha previsto os poderes de acção 
necessários para o efeito, o Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do 
Parlamento Europeu, adoptará as 
disposições adequadas.

Or. en

Justificação

A directiva não aborda apenas aspectos sanitários e de segurança, tal como estabelecido no 
artigo 30º, que prevê a elaboração de normas de base limitadas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores, mas engloba também a protecção ambiental, que não dispõe 
de uma base jurídica expressa no Tratado Euratom. No que respeita aos aspectos a visar 
“sem que o presente Tratado tenha previsto os poderes de acção necessários para o efeito”, 
o artigo 203º constitui a base jurídica adequada.

Alteração 51
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O artigo 174º do Tratado CE 
estabelece que a política da Comunidade 
no domínio do ambiente deverá contribuir 
para a preservação, a protecção e a 
melhoria da qualidade do ambiente, bem 
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como a protecção da saúde das pessoas, e 
atingir um nível de protecção elevado.

Or. en

Justificação

A directiva estabelece objectivos ambientais, bem como sanitários e de segurança. O nº 1 do 
artigo 175º do Tratado CE, que prevê a adopção de legislação da CE a fim de realizar os 
objectivos ambientais previstos no artigo 174º do Tratado CE, deverá ser incluído como base 
jurídica. O processo de tomada de decisão aplicável ao abrigo deste último é a co-decisão, o 
que permite a plena participação do Parlamento Europeu enquanto co-legislador.

Alteração 52
 Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Embora o sistema de protecção contra 
as radiações estabelecido pelas normas de 
segurança de base vigentes, tendo em conta 
o conhecimento científico actual, assegure 
um elevado nível de protecção sanitária da 
população, importa complementá-lo, para 
garantir a manutenção, o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança das instalações 
nucleares. Manter um nível elevado de 
segurança desde o projecto até ao 
desmantelamento é condição sine qua non
para alcançar plenamente os objectivos de 
protecção sanitária enunciados na alínea b) 
do artigo 2.º do Tratado. Para o efeito, 
devem ser mantidas defesas eficazes contra 
riscos radiológicos e devem ser prevenidos 
acidentes que possam ter consequências 
radiológicas.

(5) Embora o sistema de protecção contra 
as radiações estabelecido pelas normas de 
segurança de base vigentes, tendo em conta 
o conhecimento científico actual, assegure 
um elevado nível de protecção sanitária da 
população, importa complementá-lo por 
meio de uma aplicação rigorosa das
normas de segurança baseadas nos 
últimos progressos técnicos das 
instalações nucleares destinadas a prever e
controlar os riscos de exposição da 
população. Manter um nível tecnológico 
avançado no domínio da segurança em 
todas as fases desde o projecto até ao 
desmantelamento é condição sine qua non
para alcançar plenamente os objectivos de 
protecção sanitária enunciados na alínea b) 
do artigo 2.º do Tratado Euratom e de 
protecção ambiental fixados no artigo 
174º do Tratado CE. Para o efeito, devem 
ser mantidas defesas eficazes contra riscos 
radiológicos e devem ser prevenidos 
acidentes e incidentes que possam ter 
consequências radiológicas.
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Or. en

Justificação

A segurança nuclear, tal como definida na proposta de directiva, prossegue um duplo 
objectivo, nomeadamente, a protecção da saúde humana (“trabalhadores, população”) e a 
protecção do ambiente (“ar, água e solo”). Contudo, o Tratado Euratom não fornece uma 
base jurídica para a adopção de legislação no domínio do ambiente, ao passo que o n.° 1 do 
artigo 175.° do Tratado CE serve de base jurídica. O processo de tomada de decisão 
aplicável ao abrigo deste último é a co-decisão, o que permite a plena participação do 
Parlamento Europeu enquanto co-legislador.

Alteração 53
 Lena Ek, Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Embora cada Estado-Membro seja
livre de decidir quanto ao seu pacote 
energético, após um período de reflexão, o 
interesse pela construção de centrais 
aumentou e alguns Estados-Membros 
decidiram autorizar novas centrais. Por 
outro lado, espera-se que, nos próximos 
anos, os titulares de licenças apresentem 
pedidos de prolongamento do período de 
vida de centrais nucleares.

(6) Cada Estado-Membro é livre de decidir 
quanto ao seu pacote energético.

Or. en

Justificação

Importa defender o princípio segundo o qual os Estados-Membros são livres de decidir 
quanto ao seu pacote energético. Mais ainda, importa também referir que a presente 
directiva não visa a criação de incentivos aos Estados-Membros destinados a incluir a 
energia nuclear no seu pacote energético. Por conseguinte, a substância das partes 
suprimidas do considerando 6 devem transitar para o considerando 7, a fim de criar esta 
distinção.
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Alteração 54
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Embora cada Estado-Membro seja livre 
de decidir quanto ao seu pacote energético, 
após um período de reflexão, o interesse 
pela construção de centrais aumentou e 
alguns Estados-Membros decidiram 
autorizar novas centrais. Por outro lado, 
espera-se que, nos próximos anos, os 
titulares de licenças apresentem pedidos de 
prolongamento do período de vida de 
centrais nucleares.

(6) Embora cada Estado-Membro seja livre 
de decidir quanto ao seu pacote energético, 
e ainda que o número total de centrais 
tenha diminuído desde 1989, o interesse 
pela construção de centrais aumentou em
alguns Estados-Membros e alguns destes 
países decidiram autorizar novas centrais 
ou reiniciar a construção de centrais 
inacabadas. Por outro lado, espera-se que, 
nos próximos anos, os titulares de licenças 
apresentem pedidos de prolongamento do 
período de vida de centrais nucleares, o 
que aumentará as preocupações em 
matéria de segurança.

Or. en

Justificação

Em 1989, o conjunto de países que constituem hoje os 27 Estados-Membros da UE possuía 
um total de 177 reactores nucleares em funcionamento. Esse número desceu para 146 
unidades até finais de 2007.

Alteração 55
Lena Ek, Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Devem, pois, ser preparados guias das 
melhores práticas para orientar os 
organismos reguladores nas suas decisões 
relativas ao prolongamento do período de 
vida das instalações nucleares.

(7) A segurança nuclear é uma matéria do 
interesse da Comunidade, que deve ser 
tomada em consideração nas decisões 
sobre a autorização de novas centrais e/ou 
prolongamento do período de vida das 
instalações nucleares. Devem, pois, ser 
preparados guias das melhores práticas 
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para orientar os organismos reguladores e 
os Estados-Membros nas suas decisões 
sobre a concessão, ou não, de autorização 
para novas centrais, assim como nas suas 
decisões relativas ao prolongamento do 
período de vida das instalações nucleares.

Or. en

Justificação

A segurança nuclear é uma matéria de interesse comum da Comunidade e deverá, por isso,
constituir a razão do desenvolvimento de melhores práticas, e não o facto de alguns 
Estados-Membros quererem autorizar novas centrais. Além do mais, cabe mencionar que 
estas melhores práticas podem também representar uma orientação para os 
Estados-Membros, e não apenas para os organismos reguladores.

Alteração 56
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Devem, pois, ser preparados guias das 
melhores práticas para orientar os 
organismos reguladores nas suas decisões 
relativas ao prolongamento do período de 
vida das instalações nucleares.

(7) Devem, pois, ser preparadas as mais 
avançadas normas de segurança para 
orientar os organismos reguladores nas 
suas decisões relativas ao prolongamento 
do período de vida das instalações 
nucleares.

Or. en

Justificação

As normas de segurança de potenciais novas instalações nucleares ou já existentes devem ser
as mais elevadas, correspondendo aos últimos progressos em matéria de tecnologias, de 
sistemas de exploração e de regulamentação alcançados na União. Assim sendo, as normas 
devem ser igualmente aplicáveis às decisões dos organismos reguladores relativas ao 
prolongamento do período de vida das instalações nucleares.
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Alteração 57
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os Estados-Membros adoptaram já 
medidas que lhes permitem atingir um 
elevado nível de segurança nuclear na 
Comunidade.

(8) Alguns Estados-Membros adoptaram já 
medidas que lhes permitem atingir um 
elevado nível de segurança nuclear na 
Comunidade, embora outros tenham 
normas de segurança visivelmente menos 
rigorosas.

Or. en

Justificação

Há uma diferença marcante entre as normas de segurança dos Estados-Membros. 
Consequentemente, não se pode dizer que todos os Estados-Membros têm elevadas normas 
em matéria de segurança nuclear.

Alteração 58
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O aperfeiçoamento contínuo da 
segurança nuclear exige que os sistemas de 
gestão instituídos e os titulares das licenças 
assegurem o nível elevado de segurança 
para a população.

(9) O aperfeiçoamento contínuo da 
segurança nuclear exige que os sistemas de 
gestão instituídos e os titulares das licenças 
e gestores de resíduos assegurem o mais
elevado nível possível de segurança para a 
população.

Or. en

Justificação

As normas de segurança de potenciais novas instalações nucleares ou das já existentes devem 
ser as mais elevadas, correspondendo aos últimos progressos em matéria de tecnologias, de 
sistemas de exploração e de regulamentação alcançados na União. O mesmo princípio 
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deverá também aplicar-se durante a gestão de resíduos nucleares.

Alteração 59
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A despeito da harmonização existente, 
os procedimentos e práticas em matéria de 
segurança nuclear ainda variam de um 
Estado-Membro para outro. Actualmente, a 
diversidade de medidas não permite 
garantir que o disposto na alínea b) do 
artigo 2.º do Tratado em matéria de 
protecção sanitária é aplicado da forma 
mais coerente na Comunidade. Ao aderir à 
Convenção sobre a Segurança Nuclear, em 
vigor desde 24 de Outubro de 1996, a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
comprometeu-se a observar um elevado 
nível de segurança nuclear reconhecido 
internacionalmente. Para a Comunidade 
poder assegurar a efectividade dos 
princípios desta convenção a nível 
comunitário e a aplicação das normas de 
segurança uniformes exigidas pela alínea 
b) do artigo 2.º do Tratado Euratom, as 
normas de base para a protecção contra as 
radiações devem ser completadas com 
princípios de segurança comuns.

(12) A despeito da tendência existente 
para a harmonização, os procedimentos, 
práticas, medidas e normas em matéria de 
segurança nuclear ainda variam de um 
Estado-Membro para outro e de instalação 
para instalação. Actualmente, a 
diversidade de medidas e normas não 
permite garantir que o disposto na alínea b) 
do artigo 2.º do Tratado em matéria de 
protecção sanitária é aplicado da forma 
mais coerente e satisfatória. Ao aderir à 
Convenção sobre a Segurança Nuclear, em 
vigor desde 24 de Outubro de 1996, a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
comprometeu-se a observar um elevado 
nível de princípios de segurança nuclear 
reconhecido internacionalmente. Para a 
Comunidade poder assegurar a 
efectividade dos princípios desta 
convenção a nível comunitário e a 
aplicação das normas de segurança 
uniformes mais avançadas exigidas pela 
alínea b) do artigo 2.º do Tratado Euratom, 
as normas de base para a protecção contra 
as radiações devem ser completadas com 
normas de segurança comuns, a fim de 
eliminar riscos para a vida e saúde da 
população e do ambiente.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações de base e os princípios gerais com 
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base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da presente 
directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 60
Rebecca Harms 

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Com vista à realização dos 
objectivos comunitários em matéria de 
segurança nuclear referidos no n.° 1 do 
artigo 1.°, é indispensável, numa primeira 
fase, definir as obrigações de base e os 
princípios gerais em matéria de segurança 
das instalações nucleares na presente 
directiva-quadro. 
Esta medida deverá ser posteriormente 
complementada pela adopção de normas e 
mecanismos de controlo comuns, que 
serão elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA), em 
estreita colaboração com o Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos e após 
consulta do Parlamento Europeu, a fim 
de garantir o mais elevado nível de 
segurança, tendo em conta os mais 
recentes desenvolvimentos tecnológicos,
que podem ser definidos como os “últimos 
progressos da técnica”.

Or. en

Justificação

A fim de alcançar o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações fundamentais e os princípios gerais 
com base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da 
presente directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.
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Alteração 61
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O desmantelamento seguro de 
instalações nucleares, incluindo a gestão 
a longo prazo do combustível nuclear
irradiado e dos resíduos radioactivos, 
exige recursos financeiros substanciais. A 
fim de evitar quaisquer perigos para a 
saúde humana ou para o ambiente, é 
necessário garantir a nível comunitário a 
disponibilização de recursos financeiros 
suficientes para completar o 
desmantelamento e as actividades de 
gestão de resíduos nas instalações 
nucleares em conformidade com as 
normas de segurança. Nesse sentido, 
deverão ser definidas regras específicas 
para a criação de fundos destinados ao 
desmantelamento e à gestão de resíduos, 
os quais deverão contar com a 
contribuição regular dos operadores das 
instalações nucleares durante o tempo de 
vida de serviço produtivo das mesmas. 
Com o objectivo de garantir a 
disponibilidade e suficiência de fundos 
para o desmantelamento e operações de 
gestão de resíduos, impõe-se constituir 
fundos que gozem de personalidade 
jurídica própria diferente da do operador 
da instalação. A Comissão deverá, no 
prazo de seis meses, propor legislação, ao 
abrigo do Tratado CE, com vista a 
assegurar a disponibilidade de fundos 
para o futuro desmantelamento e a evitar 
obstáculos à concorrência leal no 
mercado energético. Os Estados-Membros 
deverão adoptar contabilidades separadas 
para o financiamento de futuras 
actividades de desmantelamento ou gestão 
de resíduos. Estes fundos devem ser 
objecto de uma revisão e auditoria anuais
efectuadas por um organismo 
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independente, como, por exemplo, os 
organismos reguladores ou 
regulamentares, para verificar que as 
receitas e os ganhos associados a estas 
futuras actividades são exclusivamente 
utilizados para o efeito, isto é, para 
actividades de desmantelamento ou gestão 
de resíduos, e não directa ou 
indirectamente para financiar actividades 
no mercado.

Or. en

Alteração 62
Edit Herczog

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A prestação de informações ao 
público, com precisão e oportunidade, 
sobre questões importantes relacionadas 
com a segurança das instalações nucleares, 
deve basear-se num nível elevado de 
transparência.

(13) A prestação de informações aos 
trabalhadores da indústria nuclear e ao 
público, com precisão e oportunidade, 
sobre questões importantes relacionadas 
com a segurança das instalações nucleares, 
deve basear-se num nível elevado de 
transparência.

Or. en

Justificação

A alteração é coerente com o artigo 30º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom), que prevê que serão estabelecidas na Comunidade normas de 
base relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes, bem como com as directivas da UE relativas à 
informação e consulta dos trabalhadores.
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Alteração 63
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A prestação de informações ao 
público, com precisão e oportunidade, 
sobre questões importantes relacionadas 
com a segurança das instalações nucleares, 
deve basear-se num nível elevado de 
transparência.

(13) A prestação de informações aos
trabalhadores e ao público, com precisão e 
oportunidade, sobre questões importantes 
relacionadas com a segurança das 
instalações nucleares deve basear-se num 
nível elevado de transparência.

Or. en

Justificação

A alteração é coerente com o artigo 30º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom), que prevê que serão estabelecidas na Comunidade normas de 
base relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes, bem como com as directivas da UE relativas à 
informação e consulta dos trabalhadores.

Alteração 64
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar a aplicação
efectiva das normas de segurança nas 
instalações nucleares, os Estados-
Membros devem instituir organismos 
reguladores como autoridades
independentes. Os organismos reguladores 
devem ser dotados de competência e 
recursos adequados ao desempenho das 
suas obrigações. 

(15) A fim de assegurar uma regulação
efectiva da segurança nuclear, os 
Estados-Membros devem instituir 
organismos reguladores independentes de 
interesses que poderão afectar 
negativamente decisões sobre questões de 
segurança nuclear. Os organismos 
reguladores devem ser dotados de 
competência e dispor de recursos 
financeiros e humanos suficientes para o 
desempenho das suas obrigações.
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Or. lt

Alteração 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar a aplicação 
efectiva das normas de segurança nas 
instalações nucleares, os Estados-Membros 
devem instituir organismos reguladores
como autoridades independentes. Os 
organismos reguladores devem ser dotados
de competência e recursos adequados ao 
desempenho das suas obrigações.

(15) A fim de assegurar a aplicação 
efectiva das normas de segurança nas 
instalações nucleares, os Estados-Membros 
devem instituir um organismo único, “a 
autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear” como 
uma autoridade independente. A 
autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear deve ser 
dotada de competência e recursos 
adequados ao desempenho das suas
obrigações.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar e consolidar as suas funções.

Alteração 66
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de assegurar a aplicação 
efectiva das normas de segurança nas 
instalações nucleares, os Estados-Membros 
devem instituir organismos reguladores 
como autoridades independentes. Os 
organismos reguladores devem ser dotados 

(15) A fim de assegurar uma 
regulamentação efectiva relativa à 
segurança das instalações nucleares, os 
Estados-Membros devem instituir 
organismos reguladores como autoridades 
independentes. Os organismos reguladores 
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de competência e recursos adequados ao 
desempenho das suas obrigações.

devem ser dotados de competência e 
recursos adequados ao desempenho das 
suas obrigações.

Or. en

Alteração 67
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos foi criado para ajudar à 
concretização dos objectivos comunitários 
no domínio da segurança nuclear. Para o 
efeito, deve apoiar o desenvolvimento dos 
instrumentos necessários à manutenção e 
ao aperfeiçoamento contínuo da segurança 
nuclear, com incidência nas fases de 
projecto, escolha do local, construção, 
manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, para o que é necessário cumprir 
as normas de segurança impostas pelo 
quadro legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro em causa. 

(18) O Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos foi criado para ajudar à 
concretização dos objectivos comunitários 
no domínio da segurança nuclear. Para o 
efeito, deve apoiar o desenvolvimento dos 
instrumentos necessários à manutenção e 
ao aperfeiçoamento contínuo da segurança 
nuclear, com incidência nas fases de 
projecto, escolha do local, construção, 
manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, para o que é necessário cumprir 
as normas de segurança impostas pelo 
quadro legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro em causa. Os 
trabalhadores estarão devidamente 
representados no Grupo de Alto Nível.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores correm directamente riscos de radiação em todas as fases da exploração 
das instalações nucleares, inclusivamente durante o seu desmantelamento, bem como no 
manuseamento e armazenamento de resíduos. Possuem um conhecimento privilegiado em 
matéria de segurança nas instalações nucleares. Deverão por isso estar devidamente 
representados no Grupo de Alto Nível, por exemplo, através de parceiros sociais europeus 
reconhecidos.
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Alteração 68
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os organismos reguladores 
responsáveis pela segurança das
instalações nucleares nos 
Estados-Membros devem cooperar 
sobretudo através do Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos, que elaborou dez 
princípios para a regulamentação da 
segurança nuclear. O Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos deve contribuir para o 
quadro comunitário relativo à segurança 
nuclear, com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente.

(19) Os organismos reguladores 
responsáveis pela regulamentação em 
matéria de segurança das instalações 
nucleares nos Estados-Membros devem 
cooperar sobretudo através do Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos, que 
elaborou dez princípios para a 
regulamentação da segurança nuclear. 
Estes princípios são importantes para 
uma boa aplicação da presente directiva. 
O Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos deve contribuir para o quadro 
comunitário relativo à segurança nuclear, 
com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente.

Or. en

Alteração 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os organismos reguladores
responsáveis pela segurança das 
instalações nucleares nos Estados-
Membros devem cooperar sobretudo 
através do Grupo Europeu de Alto Nível 
para a Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos, que elaborou dez princípios para 
a regulamentação da segurança nuclear. O 
Grupo Europeu de Alto Nível para a 

(19) A autoridade reguladora e 
supervisora nacional de segurança 
nuclear responsável pela segurança das 
instalações nucleares nos Estados-
Membros deve cooperar sobretudo através 
do Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos, que elaborou dez princípios para 
a regulamentação da segurança nuclear. O 
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Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos deve contribuir para o quadro 
comunitário relativo à segurança nuclear, 
com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente.

Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos deve contribuir para o quadro 
comunitário relativo à segurança nuclear, 
com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional, a 
fim de assegurar e consolidar as suas funções.

Alteração 70
 Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os organismos reguladores 
responsáveis pela segurança das 
instalações nucleares nos
Estados-Membros devem cooperar 
sobretudo através do Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos, que elaborou dez 
princípios para a regulamentação da 
segurança nuclear. O Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos deve contribuir para o 
quadro comunitário relativo à segurança 
nuclear, com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente

(19) Os organismos reguladores 
responsáveis pela supervisão 
regulamentar da segurança das instalações 
nucleares nos Estados-Membros devem 
cooperar sobretudo através do Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos, que 
elaborou dez princípios para a 
regulamentação da segurança nuclear. O 
Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos deve contribuir para o quadro 
comunitário relativo à segurança nuclear, 
com o objectivo de o aperfeiçoar 
continuamente.

Or. sl
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Alteração 71
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores.

1. A presente directiva visa criar um 
quadro comunitário para a segurança 
nuclear na União Europeia. Estabelece 
uma base para as disposições legislativas 
e regulamentares nos Estados-Membros 
sobre segurança nuclear e visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais.

Or. de

Justificação

O objectivo da directiva deverá ser definido mais claramente. O seu objectivo é criar um 
quadro comunitário único, uma questão abordada explicitamente na alteração.

Alteração 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores 

1. A presente directiva visa criar um 
quadro regulamentar para a segurança 
nuclear na União Europeia. Estabelece 
princípios que constituirão a base dos 
quadros legislativos e regulamentares dos 
Estados-Membros no domínio da 
segurança nuclear a fim de alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores.
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Or. en

Justificação

O objectivo da presente directiva deverá ser mais bem definido. O objectivo é um quadro 
regulamentar uniforme, agora explícito.

Alteração 73
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores. 

1. A presente directiva visa criar um 
quadro regulamentar para a segurança 
nuclear na União Europeia. Estabelece 
princípios que constituirão a base dos 
quadros legislativos e regulamentares dos 
Estados-Membros no domínio da 
segurança nuclear a fim de alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores.

Or. en

Justificação

A presente alteração específica melhor o objectivo de criar um quadro regulamentar 
uniforme.

Alteração 74
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 1. A presente directiva visa alcançar e
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manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores.

aperfeiçoar continuamente a segurança 
nuclear na Comunidade e reforçar o papel 
dos organismos nacionais reguladores, 
mediante a definição das obrigações de 
base e dos princípios gerais que garantam 
o mais elevado nível de segurança das 
instalações nucleares e a criação do 
quadro necessário para a adopção de 
normas de segurança comuns em toda a 
UE.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações fundamentais e os princípios gerais 
com base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da 
presente directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos 
nacionais reguladores.

1. A presente directiva visa estabelecer um 
quadro legislativo harmonizado a nível da 
UE, de modo a optimizar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e a 
assegurar o cumprimento das normas de 
segurança nuclear internacionalmente 
reconhecidas, às quais a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica se 
comprometeu a aderir.

Or. ro

Justificação

É necessário estabelecer um quadro legislativo claro a fim de assegurar uma aplicação tão 
consistente quanto possível dos requisitos relativos à protecção da saúde previstos na alínea 
b) do artigo 2º do Tratado.
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Alteração 76
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores. 

1. A presente directiva estabelece um 
quadro comunitário para a segurança 
nuclear com o objectivo de manter e 
aperfeiçoar continuamente a segurança das
instalações nucleares nos 
Estados-Membros e reforçar o papel dos 
organismos nacionais reguladores. 

Or. en

Alteração 77
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e
desmantelamento das instalações 
nucleares, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração,
desmantelamento e gestão de resíduos de 
todas as instalações nucleares.

Or. en

Justificação

Todas as instalações nucleares, tal como definidas nos termos do artigo 2º, e não “centrais 
nucleares”, devem ser abrangidas pelo âmbito da presente directiva, sem prejuízo do 
respectivo quadro jurídico nacional, que especificará as condições de autorização em cada 
fase da construção, exploração e encerramento de uma instalação.
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Alteração 78
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, bem como o trabalho levado a 
cabo pelos subcontratados utilizados pelos 
operadores, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores envolvidos em actividades de reparação, manutenção e limpeza das 
instalações nucleares constituem um potencial factor de risco e estão potencialmente 
expostos aos riscos para a saúde e segurança inerentes a uma instalação nuclear. Muito 
frequentemente estas actividades são adjudicadas e sub-subcontratadas. Estes trabalhadores 
têm menos formação e informação, não estando integrados nos procedimentos de segurança 
do operador. A directiva deverá deixar claro que todos os envolvidos deverão possuir um 
elevado nível de responsabilidade em matéria de segurança e de cultura da segurança.

Alteração 79
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, cuja segurança o quadro 

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, bem como o trabalho levado a 
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legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

cabo pelos subcontratados utilizados pelos 
operadores, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores envolvidos em actividades de reparação, manutenção e limpeza das 
instalações nucleares constituem um potencial factor de risco e estão potencialmente 
expostos aos riscos para a saúde e segurança inerentes a uma instalação nuclear. Muito 
frequentemente estas actividades são adjudicadas e sub-subcontratadas. Estes trabalhadores 
têm menos formação e informação, não estando integrados nos procedimentos de segurança 
do operador. A Directiva deverá deixar claro que todos os envolvidos possuem um elevado 
nível de responsabilidade em matéria de segurança e de cultura da segurança.

Alteração 80
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta.

2. O seu âmbito de aplicação abrange as 
fases de projecto, escolha do local, 
construção, manutenção, colocação em 
serviço, exploração e desmantelamento das 
instalações nucleares, cuja segurança o 
quadro legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exige que seja tomada em 
conta. 

Or. en

Justificação

O âmbito da directiva deverá abranger também a colocação em serviço das instalações 
nucleares, cujo processo deverá ser regulado por disposições legislativas claras em matéria 
de autorizações.
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Alteração 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instalação nuclear»: uma instalação de 
fabrico de combustível nuclear, um reactor 
de investigação (incluindo conjuntos 
subcríticos e críticos), uma central nuclear, 
uma instalação de armazenagem de 
combustível irradiado, uma fábrica de 
enriquecimento ou uma instalação de 
reprocessamento;

(1) «Instalação nuclear»: uma instalação de 
fabrico de combustível nuclear, um reactor 
de investigação (incluindo conjuntos 
subcríticos e críticos), uma central nuclear, 
uma instalação de armazenagem de 
combustível irradiado, uma fábrica de 
enriquecimento ou uma instalação de 
reprocessamento, incluindo instalações 
para o manuseamento e tratamento de 
substâncias radioactivas geradas durante 
a exploração de uma instalação;

Or. en

Alteração 82
 Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Instalação nuclear”: uma instalação de 
fabrico de combustível nuclear, um reactor 
de investigação (incluindo conjuntos 
subcríticos e críticos), uma central nuclear, 
uma instalação de armazenagem de 
combustível irradiado, uma fábrica de 
enriquecimento ou uma instalação de 
reprocessamento;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação
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Alteração 83
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Segurança nuclear»: a consecução de 
condições de exploração adequadas, 
através de medidas tendentes a prevenir
acidentes ou a minorar as consequências 
de acidentes, resultando na protecção dos 
trabalhadores, da população, do ar, da 
água e do solo contra riscos indevidos de 
radiações provenientes de instalações 
nucleares;

(2) «Segurança nuclear»: a consecução de 
condições de exploração adequadas, de 
prevenção de acidentes ou minoração das 
consequências de acidentes, resultando na 
protecção dos trabalhadores e da 
população, contra os perigos provenientes
de radiações ionizantes de instalações 
nucleares;

Or. en

Justificação

Propomos usar a definição mais aproximada da sugerida no Glossário Segurança (2007) da 
Agência Internacional da Energia Atómica.

Alteração 84
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Segurança nuclear»: a consecução de 
condições de exploração adequadas, 
através de medidas tendentes a prevenir 
acidentes ou a minorar as consequências de 
acidentes, resultando na protecção dos 
trabalhadores, da população, do ar, da 
água e do solo contra riscos indevidos de 
radiações provenientes de instalações 
nucleares;

(2) «Segurança nuclear»: a consecução de 
condições de exploração adequadas, 
prevenção de acidentes ou minoração das 
consequências de acidentes, resultando na 
protecção dos trabalhadores, da população 
e do ambiente contra riscos indevidos de 
radiações; 

Or. en
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Justificação

De acordo com o objectivo da presente directiva, a definição da CE de "segurança nuclear" 
deverá ser inteiramente consentânea com a correspondente definição da AIEA (ver Glossário 
Segurança AIEA, edição 2007, pag. 133). Associada também à questão da base jurídica, esta 
definição refere claramente a protecção do “ambiente” como um elemento central da noção 
de "segurança nuclear".

Alteração 85
 Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) "normas baseadas nos últimos 
progressos": sistemas técnicos, 
regulamentares e de exploração que 
seguem as melhores práticas possíveis 
actualmente desenvolvidas ou em 
desenvolvimento na União. 

Or. en

Justificação

As normas de segurança de potenciais novas instalações nucleares ou já existentes devem ser 
as mais elevadas, correspondendo aos últimos progressos em matéria de tecnologias, de 
sistemas de exploração e de regulamentação alcançados na União. Um requisito semelhante 
deverá necessariamente tornar-se o padrão comum para os Estados-Membros e ser 
constantemente objecto de melhoria.

Alteração 86
 Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Material radioactivo”: qualquer 
substância que contenha um ou mais 
radionuclídeos, cuja actividade ou 

(3) “Material radioactivo”: qualquer 
substância que contenha um ou mais 
radionuclídeos, cuja actividade ou 
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concentração não possa ser menosprezada 
do ponto de vista da protecção contra as 
radiações;

concentração não esteja abrangida pela 
isenção prevista no documento “Normas 
de segurança de base internacionais para 
a protecção contra as radiações ionizantes 
e para a segurança das fontes de 
radiação”, (AIEA, Viena, 1996, Série
Segurança nº 115);

Or. pl

Justificação

A referência a este documento é preferível à formulação “do ponto de vista da protecção 
contra as radiações”, que é vaga.

Alteração 87
 Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Material radioactivo»: qualquer 
substância que contenha um ou mais 
radionuclídeos, cuja actividade ou 
concentração não possa ser menosprezada 
do ponto de vista da protecção contra as 
radiações;

(3) «Substância radioactiva»: qualquer 
substância que contenha um ou mais 
radionuclídeos, cuja actividade ou 
concentração não possa ser menosprezada 
do ponto de vista da protecção contra as 
radiações;

Or. en

Justificação

O termo “substância radioactiva” é utilizado na Directiva 96/29/EURATOM do Conselho, 
que fixa as normas de base de segurança relativas à protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.
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Alteração 88
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) “fundo de desmantelamento”: 
recursos financeiros, geridos por 
organismos independentes, destinados 
especificamente a cobrir as despesas 
necessárias para o desmantelamento das 
instalações nucleares, incluindo a gestão 
a longo prazo dos resíduos radioactivos e 
do combustível nuclear irradiado e o 
cumprimento das normas de segurança;

Or. en

Justificação

O texto da directiva deverá incluir uma definição de fundo de desmantelamento 

Alteração 89
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Resíduos radioactivos»: material 
radioactivo nos estados gasoso, líquido ou 
sólido cujo aproveitamento o 
Estado-Membro não prevê prosseguir e que 
é controlado como resíduo radioactivo por 
um organismo regulador no âmbito do 
quadro legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro;

(5) «Resíduos radioactivos»: combustível 
nuclear irradiado, material radioactivo 
nos estados gasoso, líquido ou sólido com
origem no reprocessamento e qualquer 
outro material radioactivo nos estados 
gasoso, líquido ou sólido cujo 
aproveitamento o Estado-Membro, ou 
qualquer pessoa singular ou colectiva 
cuja decisão seja aceite pelo 
Estado-Membro, não prevejam prosseguir, 
e que é controlado como resíduo 
radioactivo por um organismo regulador no 
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âmbito do quadro legislativo e 
regulamentar do Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Durante a exploração normal de uma instalação nuclear, grandes quantidades de resíduos de 
nível intermédio e baixo em estado líquido ou sólido exigem uma via de eliminação e as 
barras de combustível nuclear irradiado altamente radioactivas têm de ser isoladas da 
biosfera durante centenas de milhar, por vezes, milhões de anos. É preciso que sejam 
tratadas como resíduo nuclear.

Alteração 90
 Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Combustível irradiado»: combustível 
nuclear submetido a irradiação no núcleo 
de um reactor e que dele foi 
definitivamente retirado; o combustível 
irradiado pode ser considerado um 
recurso utilizável susceptível de 
reprocessamento ou destinar-se a 
eliminação definitiva sem outra utilização 
prevista, sendo tratado como resíduo 
radioactivo;

(6) «Combustível irradiado»: combustível 
nuclear submetido a irradiação no núcleo 
de um reactor e que dele foi 
definitivamente retirado; 

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros optaram pela via do reprocessamento, embora este torne a gestão 
dos resíduos nucleares mais complexa, na medida em que cria diferentes fluxos de resíduos, 
quer sólidos, quer líquidos, alguns dos quais são descarregados no ambiente. O 
reprocessamento separa o plutónio utilizável em armas, o que representará um risco em 
matéria de segurança no futuro. O armazenamento de combustível nuclear irradiado é 
tecnicamente viável, menos prejudicial do ponto de vista ambiental e não aumenta a 
complexidade da gestão dos resíduos nucleares. O reprocessamento deverá também ser 
tratado como resíduo nuclear.
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Alteração 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Radiações ionizantes»: a transferência 
de energia sob a forma de partículas ou de
ondas electromagnéticas, com 
comprimento de onda máximo de 100 
nanómetros ou frequência mínima de 
3x1015 Hertz, capazes de directa ou 
indirectamente produzir iões;

(7) «Radiações ionizantes»: a transferência 
de energia sob a forma de partículas 
nucleares ou de ondas electromagnéticas, 
com comprimento de onda máximo de 100 
nanómetros ou frequência mínima de 
3x1015 Hertz, capazes de directa ou 
indirectamente produzir iões;

Or. pl

Justificação

Especificar o tipo de partículas em causa.

Alteração 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou entidades a que um Estado-Membro
conferiu legalmente competências para, 
nesse Estado-Membro, conceder licenças e 
supervisar a escolha do local, o projecto, a 
construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares;

(8) «Autoridade reguladora e supervisora
nacional de segurança nuclear»: a 
entidade a que um Estado-Membro 
conferiu legalmente competências para, 
nesse Estado-Membro, conceder licenças e 
supervisionar a escolha do local, o 
projecto, a construção, a colocação em 
serviço, a exploração ou o 
desmantelamento de instalações nucleares, 
bem como tomar as medidas necessárias 
no caso de não estar garantida
inteiramente a segurança nuclear, 
resultando em riscos de saúde pública e 
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de segurança;

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade a fim de assegurar consistência e 
consolidar as suas funções.

Alteração 93
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou entidades a que um Estado-Membro 
conferiu legalmente competências para, 
nesse Estado-Membro, conceder licenças 
e supervisar a escolha do local, o projecto, 
a construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares; 

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou entidades que têm num Estado-Membro 
a capacidade legal para regular a 
segurança mediante processos de 
licenciamento que abranjam a escolha do 
local, o projecto, a construção, a colocação 
em serviço, a exploração ou o 
desmantelamento de instalações nucleares, 
incluindo a realização de inspecções e o 
exercício de poderes de execução;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão de "organismo regulador" não inclui todas as 
competências que os organismos reguladores deverão possuir. A esse respeito, o termo
"supervisar" deverá ser alterado na medida em que não indica a competência para efectuar 
inspecções. O termo "licenças" será alterado para "processo de licenciamento" a fim de 
indicar todas as medidas possíveis no âmbito das licenças (como por exemplo, escolha do 
local, projecto, construção, colocação em serviço, exploração ou desmantelamento de 
instalações nucleares).
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Alteração 94
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou entidades a que um Estado-Membro 
conferiu legalmente competências para, 
nesse Estado-Membro, conceder licenças 
e supervisar a escolha do local, o projecto, 
a construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares;

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou sistema de entidades que têm num
Estado-Membro a capacidade legal para 
regular a segurança mediante a condução 
de processos de licenciamento que
abranjam a escolha do local, o projecto, a 
construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares, incluindo a 
realização de inspecções e o exercício de 
poderes de execução;

Or. en

Alteração 95
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo regulador»: uma entidade 
ou entidades a que um Estado-Membro
conferiu legalmente competências para, 
nesse Estado-Membro, conceder licenças e 
supervisar a escolha do local, o projecto, a 
construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares;

(8) «Organismo regulador»: entidade 
reguladora europeia com suficiente 
autoridade, competência e recursos 
financeiros e humanos para cumprir as 
suas responsabilidades, a que a Comissão 
Europeia conferiu legalmente 
competências para conceder licenças e 
supervisar a escolha do local, o projecto, a 
construção, a colocação em serviço, a 
exploração ou o desmantelamento de 
instalações nucleares; 

Or. en
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Alteração 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Licença»: uma autorização concedida 
pelo organismo regulador ao requerente,
conferindo-lhe a responsabilidade pelas 
fases de escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento de 
instalações nucleares;

(9) «Licença»: uma autorização concedida 
pela autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear ao 
requerente, conferindo-lhe a 
responsabilidade pelas fases de escolha do 
local, projecto, construção, colocação em 
serviço, exploração ou desmantelamento de 
instalações nucleares, de acordo com as 
políticas dos Estados-Membros em cujo 
território está situada a central nuclear;

Or. ro

Justificação

É importante respeitar as políticas do Estado-Membro e da UE no que respeita ao pacote 
energético e à escolha do local da central nuclear.

Alteração 97
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Licença»: uma autorização concedida 
pelo organismo regulador ao requerente, 
conferindo-lhe a responsabilidade pelas 
fases de escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento de 
instalações nucleares; 

(9) «Licença»: uma autorização concedida 
por um organismo independente ao 
requerente, conferindo-lhe a 
responsabilidade pelas fases de escolha do 
local, projecto, construção, colocação em 
serviço, exploração ou desmantelamento de 
instalações nucleares;

Or. en
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Justificação

O relator atribui a responsabilidade de conceder licenças ao governo de cada 
Estado-Membro. Embora seja da exclusiva responsabilidade de cada Estado-Membro decidir 
se quer ou não utilizar a energia nuclear, deverá ser da competência de um organismo 
independente, que trabalhe com transparência, decidir sobre os termos da concessão de 
licenças de modo a garantir que todos os interesses políticos são postos de lado e que a 
segurança da instalação e da população constituem o critério primordial desta decisão.

Alteração 98
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Novos reactores nucleares»: 
reactores nucleares cuja licença de 
exploração foi concedida após a entrada 
em vigor da presente directiva.

(10) «Novas centrais nucleares»: centrais
nucleares cuja licença de construção foi 
concedida após a entrada em vigor da 
presente directiva. 

Or. en

Alteração 99
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Novos reactores nucleares»: 
reactores nucleares cuja licença de 
exploração foi concedida após a entrada 
em vigor da presente directiva.

(10) «Novos reactores nucleares»: 
reactores nucleares cuja licença de
construção foi concedida após a entrada 
em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

No ponto 10 do artigo 2º "novos reactores nucleares" são definidos como aqueles cuja 
licença de exploração foi concedida após a entrada em vigor da presente directiva. Tendo em 
conta que não podem ser introduzidos novos requisitos, especialmente em aspectos 
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relacionados com o projecto, depois de finalizada a construção, a definição de "novos 
reactores nucleares " deve corresponder àqueles que receberem uma licença de construção 
após a entrada em vigor da Directiva.

Alteração 100
 Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) "normas baseadas nos últimos 
progressos": sistemas técnicos, 
regulamentares e de exploração que 
correspondem às melhores práticas 
possíveis actualmente desenvolvidas ou 
em desenvolvimento na União. Par além 
disso, impende sobre os Estados-Membros 
a obrigação de procurar introduzir 
sistematicamente melhorias nas suas 
normas de segurança.

Or. en

Justificação

A directiva deverá incluir uma definição de "normas baseadas nos últimos progressos 
técnicos" 

Alteração 101
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
compete ao titular da licença, sob o 
controlo do organismo regulador. As 
medidas e os controlos de segurança a 
aplicar numa instalação nuclear serão 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que o recurso à energia nuclear cumpre 
as normas de segurança 
internacionalmente aceites, e, inclusive, 
que a responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
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decididos unicamente pelo organismo 
regulador e concretizados pelo titular da 
licença.

compete ao titular da licença, e esta 
responsabilidade se mantém ao longo de 
todo o ciclo de vida da instalação nuclear, 
até à sua libertação do controlo 
regulamentar. Esta responsabilidade do 
titular da licença não pode ser delegada.

O titular da licença terá a 
responsabilidade primordial pela 
segurança ao longo de todo o ciclo de vida 
da instalação nuclear, até à sua libertação 
do controlo regulamentar. Esta 
responsabilidade do titular da licença não 
pode ser delegada.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa fornecer uma definição mais completa e clara da responsabilidade 
e das obrigações relativas à segurança nuclear das instalações nucleares, o que justifica a 
referência explícita aos princípios internacionalmente aceites. Por outro lado, a formulação 
proposta originalmente “sob o controlo do organismo regulador” não está correcta, porque, 
nesse caso, a responsabilidade pela segurança das instalações nucleares não pode ser 
partilhada.

Alteração 102
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
compete ao titular da licença, sob o 
controlo do organismo regulador. As 
medidas e os controlos de segurança a 
aplicar numa instalação nuclear serão 
decididos unicamente pelo organismo 
regulador e concretizados pelo titular da 
licença. 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que o recurso à energia nuclear cumpre 
os princípios de segurança 
internacionalmente aceites, e, inclusive, 
que a responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
compete ao titular da licença. As medidas e 
os controlos de segurança a aplicar numa 
instalação nuclear serão propostos pelo 
titular da licença e submetidos à 
aprovação do organismo regulador. Estas 
medidas serão posteriormente
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concretizadas pelo titular da licença, sob o 
controlo do organismo regulador, em 
conformidade com o disposto nos artigos 
4º e 5º da presente Directiva.

Or. en

Alteração 103
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
compete ao titular da licença, sob o 
controlo do organismo regulador. As 
medidas e os controlos de segurança a
aplicar numa instalação nuclear serão 
decididos unicamente pelo organismo 
regulador e concretizados pelo titular da 
licença.

1. A responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares 
compete ao titular da licença, sob o 
controlo da autoridade reguladora e 
supervisora nacional de segurança 
nuclear. As medidas e os controlos de 
segurança a aplicar numa instalação 
nuclear serão decididos unicamente pela 
autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear e 
concretizados pelo titular da licença.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional, a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.

Alteração 104
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 
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instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança 
nacionais, um sistema de licenciamento e 
controlo das instalações e de proibição da 
sua exploração sem licença e um sistema 
de supervisão regulamentar, incluindo o 
necessário dispositivo de execução.

instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança 
nacionais, um sistema de licenciamento e 
controlo das instalações e de proibição da 
sua exploração sem licença e um sistema 
de inspecção regulamentar, incluindo o 
necessário dispositivo de execução. O 
organismo regulador terá o poder de 
modificar, suspender, retirar ou revogar a
licença de exploração de uma instalação 
nuclear em caso de graves violações das 
condições de concessão de licença.

Or. en

Alteração 105
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 
instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança 
nacionais, um sistema de licenciamento e 
controlo das instalações e de proibição da 
sua exploração sem licença e um sistema 
de supervisão regulamentar, incluindo o 
necessário dispositivo de execução.

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 
instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança 
nacionais, um sistema de licenciamento e 
controlo das instalações e de proibição da 
sua exploração sem licença e um sistema 
de inspecção regulamentar, incluindo o 
necessário dispositivo de execução. 

Or. en

Justificação

A formulação "inspecção regulamentar" está juridicamente mais correcta à luz dos 
objectivos da legislação europeia no domínio da segurança nuclear, na medida em que 
fornece uma definição mais completa e clara da responsabilidade e das obrigações relativas 
à segurança nuclear das instalações nucleares, sendo que o termo originalmente proposto
"supervisão" não inclui o poder de efectuar inspecções 
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Alteração 106
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 
instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança 
nacionais, um sistema de licenciamento e 
controlo das instalações e de proibição da 
sua exploração sem licença e um sistema 
de supervisão regulamentar, incluindo o 
necessário dispositivo de execução.

2. Os Estados-Membros instituirão e 
manterão um quadro legislativo e 
regulamentar para a segurança das 
instalações nucleares. Esse quadro 
compreenderá normas de segurança
europeias e nacionais, um sistema de 
licenciamento e controlo das instalações e 
de proibição da sua exploração sem licença 
e um sistema de supervisão regulamentar, 
incluindo o necessário dispositivo de 
execução.

Or. en

Justificação

O quadro nacional para a segurança nuclear deve ter em consideração tanto a legislação 
europeia como nacional em matéria de normas de segurança nuclear de modo a aumentar a 
harmonização em toda a UE.

Alteração 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – Título

Texto da Comissão Alteração

Organismos reguladores Autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear 

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções. Da mesma maneira, a 
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competência de supervisão desta autoridade deverá ficar clara desde o início.

Alteração 108
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente 
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar 
instalações nucleares ou demonstrar os 
seus benefícios para a sociedade, e livre de 
qualquer influência que possa afectar a 
segurança.

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente 
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar 
instalações nucleares ou demonstrar os 
seus benefícios para a sociedade, e livre de 
qualquer influência indevida que possa 
afectar decisões sobre questões de 
segurança. Para o efeito, os 
Estados-Membros assegurarão que, no 
desempenho das tarefas que lhes são 
conferidas com base na presente directiva, 
o organismo regulador é juridicamente 
distinto e independente de qualquer outra 
entidade pública ou privada em termos de 
funcionamento, e que os seus 
funcionários, bem como os responsáveis 
pela sua gestão, actuam 
independentemente de quaisquer 
interesses de mercado e não procuram ou 
adoptam instruções de qualquer governo 
ou outra entidade pública.

Or. en

Justificação

Embora subscrevendo a insistência do relator relativamente à independência do organismo 
regulador, esta deverá ser assegurada ao longo de todas as suas actividades e apenas no 
exercício das "obrigações regulamentares"
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Alteração 109
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar
instalações nucleares ou demonstrar os 
seus benefícios para a sociedade, e livre de 
qualquer influência que possa afectar a 
segurança.

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente 
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar 
instalações nucleares ou demonstrar os 
seus benefícios para a sociedade, e livre de 
qualquer influência que possa afectar 
negativamente o controlo regulamentar
da segurança nuclear. Para o efeito, os 
Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador é, do ponto de vista 
jurídico e funcional, distinto, e que a sua 
gestão e funcionários mantêm a 
independência no exercício dos seus 
deveres e tarefas em matéria de regulação 
da segurança nuclear.

Or. en

Alteração 110
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente
independente de todas as organizações
cuja função consista em promover ou 
explorar instalações nucleares ou 
demonstrar os seus benefícios para a 
sociedade, e livre de qualquer influência 
que possa afectar a segurança. 

1. Os Estados-Membros garantirão a 
independência efectiva da autoridade 
reguladora e assegurarão que esta exerce 
as suas competências de forma imparcial 
e transparente. Para o efeito, os Estados-
Membros assegurarão que, no exercício 
das funções reguladoras que lhe são 
conferidas com base na presente directiva 
e legislação conexa, a autoridade 
reguladora:
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a) é juridicamente separada e 
independente em termos de 
funcionamento de qualquer outra 
entidade pública ou privada, em especial 
daquelas cuja função consista em 
promover ou explorar instalações nucleares 
ou demonstrar os seus benefícios para a 
sociedade, e livre de qualquer influência 
que possa afectar a segurança;
b) assegura que os seus funcionários e 
responsáveis pela sua gestão:
(i) actuam independentemente de 
qualquer interesse comercial; e
(ii) não procuram ou adoptam instruções 
directamente de qualquer outro governo 
ou entidade pública ou privada no 
exercício das funções reguladoras.
Este requisito deverá ser cumprido sem 
prejuízo, naturalmente, de uma estreita 
colaboração com outras autoridades 
nacionais relevantes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão assegurar a independência efectiva da autoridade reguladora 
por forma a garantir que exercerá as suas competências com imparcialidade e transparência. 
A presente alteração é consonante com as funções e deveres conferidos às autoridades 
reguladoras ao abrigo dos instrumentos previstos no pacote do mercado interno da energia.

Alteração 111
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente 
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar 
instalações nucleares ou demonstrar os 

1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
organismo regulador seja efectivamente
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou 
desencorajar, ou explorar



PE421.201v01-00 46/104 AM\771348PT.doc

PT

seus benefícios para a sociedade, e livre 
de qualquer influência que possa afectar a 
segurança.

instalações nucleares. O organismo 
regulador será livre de qualquer pressão
que possa afectar as suas actividades 
reguladoras.

Or. en

Alteração 112
 Silvia-Adriana Ţicău

 Proposta de directiva
 Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que o
organismo regulador seja efectivamente 
independente de todas as organizações cuja 
função consista em promover ou explorar 
instalações nucleares ou demonstrar os 
seus benefícios para a sociedade, e livre de 
qualquer influência que possa afectar a 
segurança.

1. Os Estados-Membros assegurarão que a 
autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear seja 
efectivamente independente de todas as 
organizações cuja função consista em 
promover ou explorar instalações nucleares 
ou demonstrar os seus benefícios para a 
sociedade, e livre de qualquer influência 
que possa afectar a segurança.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar e consolidar as suas funções.

Alteração 113
Rebecca Harms

 Proposta de directiva
 Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 

2. A fim de salvaguardar a independência 
da autoridade reguladora, os 
Estados-Membros assegurarão, em 
particular, que a mesma possua
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à execução das suas obrigações. 
Supervisará e regulará a segurança das 
instalações nucleares e assegurará a 
aplicação das normas, condições e 
regulamentos de segurança.

personalidade jurídica, autonomia 
financeira e recursos humanos e 
financeiros adequados ao cumprimento das 
suas responsabilidades e à execução das 
suas obrigações. A autoridade reguladora
supervisionará e regulará a segurança das 
instalações nucleares e assegurará a 
aplicação das normas, condições e 
regulamentos de segurança, incluindo a 
suspensão da exploração de qualquer 
instalação nuclear, nos casos em que a 
segurança não esteja garantida, bem 
como a retirada da licença de exploração, 
nos casos de violações graves ou 
persistentes das condições subjacentes à 
concessão de uma licença.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem garantir a independência real da autoridade reguladora, a fim 
de se certificarem de que esta exercerá os seus poderes de forma imparcial e transparente. 
Esta alteração é consentânea com o papel e com as obrigações confiadas às autoridades 
reguladoras nacionais ao abrigo dos instrumentos previstos no pacote do mercado interno da 
energia.

Alteração 114
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 
à execução das suas obrigações. 
Supervisará e regulará a segurança das 
instalações nucleares e assegurará a 
aplicação das normas, condições e 
regulamentos de segurança.

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 
à execução das suas obrigações. O 
organismo regulador supervisionará e 
regulará a segurança das instalações 
nucleares e assegurará a aplicação dos 
regulamentos e o cumprimento das 
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normas de segurança aplicáveis por parte 
do titular de uma licença.

Or. en

Alteração 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 
à execução das suas obrigações. 
Supervisará e regulará a segurança das 
instalações nucleares e assegurará a 
aplicação das normas, condições e 
regulamentos de segurança.

2. A autoridade reguladora e supervisora 
nacional será dotada de autoridade, 
competências e recursos humanos e 
financeiros adequados ao cumprimento das 
suas responsabilidades e à execução das 
suas obrigações. Supervisionará e regulará 
a segurança das instalações nucleares e 
assegurará a aplicação das normas, 
condições e regulamentos de segurança.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.

Alteração 116
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 
à execução das suas obrigações. 
Supervisará e regulará a segurança das 

2. O organismo regulador será dotado de 
autoridade, competências e recursos 
humanos e financeiros adequados ao 
cumprimento das suas responsabilidades e 
à execução das suas obrigações. 
Supervisionará e regulará a segurança das 
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instalações nucleares e assegurará a 
aplicação das normas, condições e 
regulamentos de segurança.

instalações nucleares, controlará a 
circulação de materiais radioactivos e 
assegurará a aplicação das normas, 
condições e regulamentos de segurança.

Or. en

Justificação

A Autoridade independente francesa de segurança nuclear (Autorité de sûreté nucléaire) 
indicou no seu mais recente relatório anual que, para assumir plenamente as suas 
responsabilidades no campo da segurança das instalações nucleares, deveria dispor de 
poderes de supervisão sobre o fluxo de materiais radioactivos.

Alteração 117
 Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
 Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente a escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares.

3. O organismo regulador conduzirá, com 
vista à concessão das licenças, todas as 
avaliações necessárias relativamente ao 
cumprimento das normas de segurança, 
tal como estabelecido na legislação 
nacional, nos termos do artigo 6º, e 
controlará a aplicação das licenças 
concedidas no referente à escolha do local, 
projecto, construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares.

Or. en
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Alteração 118
 Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente a escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares.

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente a escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares. O organismo 
regulador supervisionará igualmente os 
subcontratados a que os operadores
recorram, a fim de assegurar que estes 
cumprem as normas exigidas em matéria 
de segurança e competências.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores envolvidos em actividades de reparação, manutenção e limpeza de
instalações nucleares constituem um importante factor de risco e estão potencialmente 
expostos aos riscos para a saúde e para a segurança inerentes a uma instalação nuclear. 
Muito frequentemente, estas actividades são adjudicadas e sub-subcontratadas. Estes 
trabalhadores têm menos formação e menos informação, não estando totalmente integrados 
nos procedimentos de saúde e segurança do operador. A fim de assegurar que também eles 
beneficiem e contribuam para a cultura de segurança, o regulador deverá igualmente 
supervisioná-los de molde a garantir que todas as partes da cadeia nuclear sejam objecto de 
controlo e supervisão.

Alteração 119
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente a escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente à escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
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exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares.

exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares. O organismo 
regulador supervisionará igualmente os 
subcontratados a que os operadores 
recorram, a fim de assegurar que estes 
cumprem as normas exigidas em matéria 
de segurança e competências.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores envolvidos em actividades de reparação, manutenção e limpeza de 
instalações nucleares constituem um importante factor de risco e estão potencialmente 
expostos aos riscos para a saúde e para a segurança inerentes a uma instalação nuclear. 
Muito frequentemente, estas actividades são adjudicadas e sub-subcontratadas. Estes 
trabalhadores têm menos formação e menos informação, não estando totalmente integrados 
nos procedimentos de saúde e segurança do operador.

Alteração 120
 Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente a escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares.

3. A autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear concederá 
licenças e controlará a sua aplicação no 
referente à escolha do local, projecto, 
construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das 
instalações nucleares, e assegurará a 
transparência da informação relativa à 
sua segurança.

Or. ro

Justificação

É necessário que as autoridades reguladoras e supervisoras nacionais de segurança nuclear 
possam fornecer ao público prontamente informações precisas relativas às grandes questões 
ligadas à segurança nuclear.
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Alteração 121
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos reguladores 
assegurarão que os titulares das licenças 
disponham de pessoal adequado, em 
termos de número e qualificações.

Suprimido

Or. en

Alteração 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
 Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos reguladores assegurarão 
que os titulares das licenças disponham de 
pessoal adequado, em termos de número e 
qualificações.

4. As autoridades reguladoras e 
supervisoras nacionais de segurança 
nuclear assegurarão que os titulares das 
licenças disponham de pessoal adequado, 
em termos de número e qualificações.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar coerência e consolidar as suas funções.
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Alteração 123
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos reguladores assegurarão
que os titulares das licenças disponham de 
pessoal adequado, em termos de número e 
qualificações.

4. Os organismos reguladores verificarão
que os titulares das licenças disponham de 
pessoal adequado, em termos de número e 
qualificações.

Or. sl

Alteração 124
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os organismos reguladores, como 
requisito prévio para a garantia da 
segurança nuclear, avaliarão com 
regularidade se os titulares das licenças 
dispõem de pessoal adequado, em termos 
de número e de qualificações, para todas 
as actividades de importância para a 
segurança nuclear.

Or. en

Alteração 125
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos de dez em dez anos, o 
organismo regulador sujeitar-se-á e 
sujeitará o sistema nacional de 

Suprimido
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regulamentação a uma verificação 
periódica por pares a nível internacional, 
com vista ao aperfeiçoamento contínuo da 
infra-estrutura regulamentar.

Or. en

Justificação

Não há qualquer valor acrescentado nesta disposição, uma vez que, anualmente, nos termos 
da Convenção sobre a Segurança Nuclear, os Estados-Membros e a Euratom têm de 
apresentar um relatório sobre o sector nuclear, incluindo a legislação e o quadro 
regulamentar.

Alteração 126
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos de dez em dez anos, o 
organismo regulador sujeitar-se-á e 
sujeitará o sistema nacional de 
regulamentação a uma verificação 
periódica por pares a nível internacional, 
com vista ao aperfeiçoamento contínuo da 
infra-estrutura regulamentar.

5. A fim de melhorar continuamente a 
infra-estrutura regulamentar deverá 
realizar-se, pelo menos de dez em dez 
anos, uma verificação periódica por pares a 
nível internacional, ao sistema de controlo 
regulamentar do sector nuclear de cada 
um dos Estados-Membros. As 
características e o âmbito da verificação 
serão decididos pelo organismo objecto de 
verificação e pelos pares, de forma 
casuística, de acordo com regras 
especialmente elaboradas ao abrigo da 
presente directiva.

Or. en
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Alteração 127
 Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Pelo menos de dez em dez anos, o 
organismo regulador sujeitar-se-á e 
sujeitará o sistema nacional de 
regulamentação a uma verificação 
periódica por pares a nível internacional, 
com vista ao aperfeiçoamento contínuo da 
infra-estrutura regulamentar.

5. De dez em dez anos, a autoridade 
reguladora e supervisora nacional de 
segurança nuclear sujeitar-se-á e sujeitará 
o sistema nacional de regulamentação a 
uma verificação periódica por pares a nível 
internacional, com vista ao 
aperfeiçoamento contínuo da infra-
estrutura regulamentar.

Or. ro

Justificação

A expressão “pelo menos dez anos” é demasiado vaga tendo em conta o ritmo da evolução 
no sector da energia. É necessário definir claramente uma única autoridade a fim de 
assegurar coerência e consolidar as suas funções.

Alteração 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Reme

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os organismos reguladores dos 
Estados-Membros procederão ao 
intercâmbio de boas práticas 
regulamentares e desenvolverão uma
visão comum das normas de segurança 
nuclear aceites a nível internacional.

Or. en
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Justificação

Esta medida deverá resultar na harmonização das normas de segurança e dos procedimentos 
do quadro regulamentar na União Europeia.

Alteração 129
 Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os organismos reguladores dos 
Estados-Membros procederão ao 
intercâmbio de boas práticas 
regulamentares e desenvolverão uma
visão comum das normas de segurança 
nuclear aceites a nível internacionais.

Or. en

Justificação

O intercâmbio frequente de boas práticas entre os organismos reguladores contribuirá para 
a harmonização das normas de segurança e dos procedimentos do quadro regulamentar na 
União Europeia.

Alteração 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informarão a 
população sobre os procedimentos e 
resultados das actividades de vigilância no 
domínio da segurança nuclear. Assegurarão 
igualmente que os organismos reguladores
informem efectivamente o público nos 
domínios da sua competência. Será 
assegurado o acesso à informação, em 

Os Estados-Membros informarão a 
população e as autoridades locais em 
causa sobre os procedimentos e resultados 
das actividades de vigilância no domínio 
da segurança nuclear. Assegurarão 
igualmente que a autoridade reguladora e 
supervisora nacional de segurança 
nuclear informe efectivamente o público 
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conformidade com as obrigações nacionais 
e internacionais pertinentes.

nos domínios da sua competência. Será 
assegurado o acesso à informação, em 
conformidade com as obrigações nacionais 
e internacionais pertinentes.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar coerência e consolidar as suas funções. As autoridades locais envolvidas 
deverão ser informadas com regularidade a fim de contribuírem para o processo decisório e 
apoiarem as medidas adoptadas pela autoridade reguladora e supervisora nacional.

Alteração 131
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informarão a 
população sobre os procedimentos e 
resultados das actividades de vigilância no 
domínio da segurança nuclear. Assegurarão 
igualmente que os organismos reguladores 
informem efectivamente o público nos 
domínios da sua competência. Será 
assegurado o acesso à informação, em 
conformidade com as obrigações nacionais 
e internacionais pertinentes.

Os Estados-Membros informarão a 
população e a Comissão sobre os 
procedimentos e resultados das actividades 
de vigilância no domínio da segurança 
nuclear e informarão imediatamente a 
população no caso de qualquer incidente. 
Assegurarão igualmente que os organismos 
reguladores informem efectivamente o 
público nos domínios da sua competência. 
Será assegurado o acesso à informação, em 
conformidade com as obrigações nacionais 
e internacionais pertinentes.

Or. de
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Alteração 132
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

 Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

1. Os Estados-Membros aplicarão os 
princípios de segurança especificados no 
Anexo à presente Directiva que cumprem 
os princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA - Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006))
em matéria de escolha do local, 
construção, manutenção, exploração e 
desmantelamento das instalações 
nucleares. Respeitarão as obrigações e 
normas incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear.

Em particular, assegurarão a aplicação 
dos princípios fundamentais de segurança 
da AIEA, para garantir um nível elevado 
de segurança nas instalações nucleares, 
incluindo, nomeadamente, dispositivos 
eficazes contra riscos radiológicos 
potenciais, prevenção e resposta aos 
acidentes, gestão do envelhecimento, 
gestão a longo prazo de todos os materiais 
radioactivos produzidos e informação da 
população e das autoridades dos Estados 
vizinhos.

Or. en

Alteração 133
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
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AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

Em particular, assegurarão a aplicação dos 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA, para garantir um nível elevado de 
segurança nas instalações nucleares, 
incluindo, nomeadamente, dispositivos 
eficazes contra riscos radiológicos 
potenciais, prevenção e resposta aos 
acidentes, gestão do envelhecimento, 
gestão a longo prazo de todos os materiais 
radioactivos produzidos e informação da 
população e das autoridades dos Estados 
vizinhos.

Em particular, assegurarão a aplicação dos 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA, para garantir o mais elevado nível 
de segurança nas instalações nucleares e a 
adopção das medidas necessárias, 
incluindo, nomeadamente, a exploração de 
instalações nucleares a um nível que 
reflicta as práticas mais avançadas na UE 
no que diz respeito aos aspectos técnicos, 
regulamentares e operacionais,
dispositivos eficazes contra riscos 
radiológicos potenciais, prevenção de 
acidentes e incidentes e resposta aos 
acidentes, gestão do envelhecimento, 
gestão a longo prazo de todos os materiais 
radioactivos produzidos e informação da 
população e das autoridades dos Estados 
vizinhos.

Or. en

Justificação

É importante que mesmo os acidentes de menor dimensão, classificados como incidentes, 
sejam também evitados, especialmente se existirem consequências radiológicas.

Alteração 134
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, IAEA 

1. Os Estados-Membros adoptarão 
disposições em matéria de segurança 
nuclear tendo em devida consideração 
todas as boas práticas internacionais, 
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Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

como os princípios fundamentais, as 
normas e as orientações da AIEA.

Or. en

Justificação

A base jurídica para a directiva, os artigos 31º e-32º do Tratado EURATOM, não sustenta
totalmente os princípios fundamentais de segurança da IAEA ou os princípios fundamentais 
deste documento. A fim de se adequarem à directiva, teriam de ser alterados. Poderão surgir 
problemas de interpretação aquando da aplicação dos princípios fundamentais nos Estados-
Membros, gerando também o risco de recursos desnecessários para o TJE. A referência à 
Convenção sobre a Segurança Nuclear (CNS) resultaria, fundamentalmente, no mesmo tipo 
de problema, visto que a Euratom não ratificou a totalidade dos artigos da Convenção.

Alteração 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994) e na Convenção Conjunta sobre 
a Segurança da Gestão do Combustível 
Irradiado e a Segurança da Gestão dos 
Resíduos Radioactivos (IAEA INFCIRC 
546 de 24 de Dezembro de 1997).

Or. pl

Justificação

A Convenção Conjunta sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a 
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Segurança da Gestão dos Resíduos Radioactivos (IAEA INFCIRC 546 de 24 de Dezembro de 
1997) é um dos documentos fundamentais nesta área aplicáveis a esta regulamentação.

Alteração 136
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
 Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

1. No que respeita à escolha do local, ao 
projecto, construção, colocação em 
serviço, exploração ou desmantelamento 
das instalações nucleares, os Estados-
Membros aplicarão os princípios 
fundamentais de segurança da AIEA (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)), tal como especificados 
no Anexo. Cumprirão as obrigações e 
normas incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994)1.
1JO  L 318, 11.12.1999, p. 20 e JO L 172, 6.5.2004, 
p. 7.

Or. en

Justificação

Ver a justificação da alteração 28 ao nº 1, primeiro parágrafo, do artigo 6º do projecto de 
relatório. Para além disso, todas as medidas respeitantes às licenças deverão ser 
explicitamente referidas (escolha do local, projecto, construção, colocação em serviço, 
exploração ou desmantelamento das instalações nucleares).
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Alteração 137
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

1. Os Estados-Membros respeitarão, tal 
como enumeradas em pormenor no 
anexo, as partes dos princípios 
fundamentais de segurança da AIEA (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) que são relevantes para 
a criação de um quadro comunitário para 
a segurança nuclear, e respeitarão as 
obrigações e normas relevantes
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

Or. de

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança da AIEA e da CSN abrangem também vários tipos 
de actividades e instalações não incluídas na directiva proposta. As partes dos princípios 
fundamentais de segurança da AIEA e da CSN que são relevantes para esta directiva e que 
deverão ser incluídas num quadro comunitário da UE encontram-se enumeradas no Anexo.

Alteração 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 

Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
 Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros respeitarão os 
princípios fundamentais de segurança da 
AIEA (IAEA Safety Fundamentals:
Fundamental safety principles, IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). 
Respeitarão as obrigações e normas 

1. Os Estados-Membros respeitarão:
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incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994).

– as partes dos princípios fundamentais de 
segurança da AIEA (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)) relevantes para as 
instalações nucleares tal como 
enumeradas na íntegra no Anexo; e
– as obrigações e normas aplicáveis 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear (IAEA INFCIRC 449, 
5.7.1994)

Or. en

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança da IAEA e da CSN abrangem também vários 
domínios de actividades/instalações que não estão incluídos na proposta de directiva. As 
partes dos princípios fundamentais de segurança da IAEA e da Convenção sobre a 
Segurança Nuclear, relevantes para esta Directiva e adaptadas ao contexto da UE, são 
especificadas em pormenor no Anexo.

Alteração 139
 Anni Podimata

Proposta de directiva
 Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em particular, assegurarão a aplicação dos 
princípios fundamentais de segurança da
AIEA, para garantir um nível elevado de 
segurança nas instalações nucleares, 
incluindo, nomeadamente, dispositivos 
eficazes contra riscos radiológicos 
potenciais, prevenção e resposta aos 
acidentes, gestão do envelhecimento, 
gestão a longo prazo de todos os materiais 
radioactivos produzidos e informação da 
população e das autoridades dos Estados 

Em particular, assegurarão a aplicação dos 
princípios fundamentais de segurança tal 
como referidos no Anexo e estabelecidos
pela AIEA, para garantir o mais elevado 
nível de segurança nas instalações 
nucleares, incluindo, nomeadamente, 
dispositivos eficazes contra riscos 
radiológicos potenciais, prevenção e 
resposta aos acidentes, gestão do 
envelhecimento, gestão a longo prazo de 
todos os materiais radioactivos produzidos 
e informação da população e das 
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vizinhos. autoridades dos Estados vizinhos.

Or. en

Justificação

O facto de os princípios específicos fazerem parte da directiva através do Anexo não torna 
redundante a sua referência no articulado, em especial porque podem também ser seguidos 
para a exploração de instalações mais antigas, nas quais o problema da segurança é ainda 
maior.

Alteração 140
 Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Uma directiva não pode impor obrigações aos Estados-Membros quanto aos futuros
resultados que ainda não foram definidos, quer no que respeita ao conteúdo, quer à duração. 
Para além disso, a segurança dos novos reactores está abrangida pelo nº 1 do artigo 6º, que 
estabelece as regras gerais para a segurança dos novos reactores.
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Alteração 141
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos.

2. No que respeita à segurança das novas 
centrais nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, que 
permitam o aperfeiçoamento contínuo da 
segurança e em estreita colaboração com o 
Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança Nuclear e a Gestão dos 
Resíduos. Esses requisitos de melhoria da 
segurança deverão ter como base as 
regras da indústria e dos reguladores 
nucleares para novas instalações, a 
experiência de exploração, boas práticas e 
avaliações de segurança das centrais 
nucleares em funcionamento, técnicas e 
métodos modernos para a análise da 
segurança dos reactores nucleares, o 
progresso das tecnologias nucleares e da 
investigação no campo da segurança.

Or. en

Alteração 142
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
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de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos.

de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos. Os trabalhadores 
estarão devidamente representados nos 
organismos europeus, tais como o Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos.

Or. en

Justificação

Os trabalhadores correm directamente riscos de radiação em todas as fases de exploração 
das instalações nucleares, inclusivamente durante o seu desmantelamento, bem como no 
manuseamento e armazenamento de resíduos. Possuem um conhecimento privilegiado dos 
riscos e das culturas de segurança. Os trabalhadores deverão por isso estar devidamente 
representados no Grupo de Alto Nível. Essa representação poderá ser feita através dos 
parceiros sociais europeus reconhecidos. Esta alteração manter-se-á caso a alteração 30 do 
relator seja aprovada.

Alteração 143
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos.

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos. Os representantes 
dos trabalhadores e de outros interesses 
económicos estarão devidamente 
representados nos organismos europeus, 
criados pela Comissão Europeia para 
analisar as questões ligadas aos resíduos 
e à segurança nucleares.
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Or. en

Justificação

Os trabalhadores correm directamente riscos de radiação em todas as fases de exploração 
das instalações nucleares, inclusivamente durante o seu desmantelamento, bem como no 
manuseamento e armazenamento de resíduos. Possuem um conhecimento privilegiado dos 
riscos e das culturas de segurança. Deverão por isso estar devidamente representados.

Alteração 144
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos.

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, e até à adopção de 
normas de segurança nuclear a nível da 
UE, os Estados-Membros desenvolverão
normas adicionais, em conformidade com 
o aperfeiçoamento contínuo da segurança, 
baseando-se nos níveis elaborados pela 
Associação dos Organismos de 
Regulamentação Nuclear da Europa 
Ocidental (WENRA) e em estreita 
colaboração com o Grupo Europeu de Alto 
Nível para a Segurança Nuclear e a Gestão 
dos Resíduos.

Or. en

Justificação

A introdução de normas de segurança nuclear em toda a UE exigirá, quer um reforço das 
normas de segurança existentes, quer a introdução de regras de segurança vinculativas. O 
processo para a introdução destas duas exigências pode ocorrer em simultâneo.
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Alteração 145
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos.

2. No que respeita à segurança dos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
elaborarão e manterão o sistema de
normas, em conformidade com o 
aperfeiçoamento contínuo da segurança, 
baseando-se nos níveis elaborados pela 
Associação dos Organismos de 
Regulamentação Nuclear da Europa 
Ocidental (WENRA) e em estreita 
colaboração com o Grupo Europeu de Alto 
Nível para a Segurança Nuclear e a Gestão 
dos Resíduos.

Or. en

Alteração 146
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Grupo Europeu 
de Alto Nível para a Segurança Nuclear e 
a Gestão dos Resíduos.

2. No que respeita à segurança dos novos 
reactores nucleares, os Estados-Membros 
devem preparar normas adicionais, em 
conformidade com o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança, baseando-se nos 
níveis elaborados pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) e em 
estreita colaboração com o Organismo 
Regulador Europeu.

Or. en
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Alteração 147
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegurará que a 
totalidade dos países terceiros que 
desejem aderir ou estejam em fase de 
negociação da sua adesão à UE 
cumprirão, no mínimo, as normas 
estabelecidas na presente directiva e os 
princípios constantes do seu Anexo, tal 
como definidos pela IAEA.

Or. en

Justificação

É imperioso assegurar que os países vizinhos da UE sigam as mesmas normas de segurança 
nuclear, uma vez que as consequências dos acidentes nucleares são sempre transfronteiriças.

Alteração 148
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que, a fim de limitar as consequências dos 
acidentes graves em instalações 
nucleares, serão cumpridos a todo o 
momento os seguintes critérios com vista 
a uma mitigação do impacto:
– nenhuma acção de protecção de 
emergência ou acção de longo prazo 800 
m para além da instalação nuclear. 
– nenhuma acção retardada a qualquer 
momento 3000 m para além da instalação 
nuclear.
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Or. en

Justificação

A limitação das consequências dos acidentes graves é um dos grandes elementos da 
segurança aos olhos dos cidadãos europeus. As emissões máximas das instalações nucleares 
deverão ser limitadas, o que poderá ser conseguido mediante a limitação das intervenções de 
emergência. Se todas as normas de segurança técnica forem cumpridas, as intervenções 
deverão igualmente ser limitadas também nos casos de acidentes graves, para evitar 
encargos desnecessários para todos. Estes critérios deverão ser aplicados em todos os 
reactores nucleares, novos e antigos.

Alteração 149
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Prioridade à segurança 

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas adequadas para assegurar que 
no decurso de todas as práticas 
directamente relacionadas com 
instalações nucleares seja atribuída 
prioridade absoluta à segurança nuclear.
2. Os Estados-Membros assegurarão que 
as medidas com vista à protecção 
operacional da população nos termos do 
artigo 44º da Directiva 96/29/Euratom 
têm em conta os aspectos de segurança
nuclear em todas as fases do ciclo de 
combustível nuclear e, em particular:
a) que a análise e a aprovação dos planos 
para instalações nucleares e da escolha 
do local proposto para essas instalações
também tenham em conta os aspectos da 
segurança nuclear; e
b) que a aceitação da entrada em 
funcionamento dessas novas instalações 
também tenha em conta os aspectos da 
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segurança nuclear;
c) que a licença de exploração para as 
instalações nucleares tenha igualmente 
em conta os aspectos da segurança 
nuclear.
Os Estados-Membros assegurarão que a 
exposição sofrida pela população e pelos 
trabalhadores a radiações ionizantes 
durante a construção, exploração e 
desmantelamento seja limitada ao mínimo 
tecnicamente possível.

Or. en

Justificação

Este artigo intitula-se Prioridade à segurança, razão pela qual é necessário assegurar que a 
população, os reguladores e os operadores de instalações nucleares recebam a mensagem 
mais firme possível no sentido de que a segurança é a prioridade máxima.

Alteração 150
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Cria-se, assim, com o objectivo de 
fornecer aconselhamento e assistência 
aos Estados-Membros nas áreas 
enumeradas no artigo 6º, um Organismo 
Regulador Europeu. Este analisará em 
particular a correcta aplicação pelos 
Estados-Membros das obrigações e 
normas de segurança referidas no nº 1 do 
artigo 6º.
O Organismo Regulador Europeu é 
composto pelos responsáveis  dos 
organismos reguladores dos Estados-
Membros e por representantes da 
Comissão.
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Or. en

Alteração 151
Atanas Paparizov

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 4.º-Aº 
Os Estados-Membros assegurarão que:

1. Os titulares das licenças projectarão, 
construirão, explorarão e desmantelarão
as suas instalações nucleares em 
conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 6.º.

1. Os titulares das licenças são 
responsáveis pela segurança das suas 
instalações nucleares em conformidade 
com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º.

2. Os titulares das licenças criarão e porão 
em prática sistemas de gestão que serão 
periodicamente verificados pelo organismo 
regulador.

2. Os titulares das licenças criarão e porão 
em prática sistemas de gestão em matéria 
de segurança nuclear que serão 
periodicamente verificados pelo organismo 
regulador nos termos do artigo 4º.

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações.

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações.

4-A. Os titulares das licenças cumprirão 
as demais obrigações estabelecidas na 
legislação nacional.

Or. en

(Colocar após o artigo 4º, como Artigo 4º-A)

Justificação

A directiva deverá ser dirigida aos Estados-Membros, e não aos titulares de licenças. As três 
disposições ao abrigo do artigo 7º, que se tornam artigo 4º-A (novo), não são exaustivas, e, 
para a consecução dos objectivos de uma legislação mais clara e exaustiva no campo da 
segurança nuclear, há necessidade de acrescentar, num novo nº 4-A, "as demais obrigações 
estabelecidas na legislação nacional”.
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Alteração 152
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares das licenças projectarão, 
construirão, explorarão e desmantelarão as 
suas instalações nucleares em 
conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
os titulares das licenças projectarão, 
construirão, explorarão e desmantelarão as 
suas instalações nucleares em 
conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 6.º.

Or. de

Justificação

A directiva deverá ser dirigida aos Estados-Membros, e não aos titulares das licenças.

Alteração 153
 Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os titulares das licenças projectarão, 
construirão, explorarão e desmantelarão 
as suas instalações nucleares em 
conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
os titulares das licenças sejam 
responsáveis pelo projecto, construção, 
exploração e desmantelamento das suas 
instalações nucleares em conformidade 
com o disposto no artigo 6º.

Or. en

Justificação

A Directiva deverá dirigir-se aos Estados-Membros e não aos titulares das licenças.
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Alteração 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares das licenças criarão e porão 
em prática sistemas de gestão que serão 
periodicamente verificados pelo organismo 
regulador.

2. Os titulares das licenças criarão e porão 
em prática sistemas de gestão que serão 
periodicamente verificados pela 
autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.

Alteração 155
 Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos 
adequados ao cumprimento das suas 
obrigações.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os aspectos humanos estão abrangidos no anexo proposto. De igual modo, nos termos dos 
artigos 31º e 32º do Tratado EURATOM, a UE não dispõe de qualquer autoridade para 
regulamentar questões financeiras. Assim, a UE não aderiu ao artigo 11º da Convenção 
sobre a Segurança Nuclear que regula esses aspectos. O mesmo argumento é válido para os 
recursos humanos. Para além disso, não há qualquer necessidade de mais regulamentação 
das questões financeiras, tendo em conta a Recomendação pormenorizada de Outubro de 
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2006 a este respeito.

Alteração 156
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos 
adequados ao cumprimento das suas 
obrigações.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os aspectos relacionados com os recursos humanos estão abrangidos pelas recomendações 
constantes no Anexo proposto. No que se refere aos artigos 31º e 32º do Tratado EURATOM, 
a UE não tem poder para estabelecer regras em matéria financeira. Por isso, a UE não 
subscreveu o artigo 11º da Convenção sobre Segurança Nuclear, que rege estes aspectos. O 
mesmo argumento aplica-se à utilização de recursos humanos.

Alteração 157
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações.

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações. Os 
titulares de licenças apresentarão 
regularmente às autoridades reguladoras 
competentes uma avaliação das questões 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
e a cultura de segurança, as qualificações 
e a formação, o número de trabalhadores 
e o recurso à subcontratação.
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Or. en

Justificação

É geralmente reconhecido que o factor humano constitui um importante risco nas operações 
nucleares. Embora a responsabilidade do titular das licenças seja clara, é possível melhorar 
a sua cultura de segurança no que respeita ao factor humano. Um relatório regular permitirá 
essa melhoria. A alteração é consentânea com a alteração 35 do relator, complementando-a.

Alteração 158
Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações. Os 
titulares de licenças apresentarão 
regularmente às autoridades reguladoras 
competentes uma avaliação das questões 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
e a cultura de segurança, as qualificações 
e a formação, o número de trabalhadores 
e o recurso à subcontratação.

Or. en

Justificação

É geralmente reconhecido que o factor humano constitui um importante risco nas operações 
nucleares. Embora a responsabilidade do titular das licenças seja clara, é possível melhorar 
a sua cultura de segurança no que respeita ao factor humano. Um relatório regular permitirá 
essa melhoria.
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Alteração 159
Eugenijus Maldeikis

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações.

3. Os titulares das licenças afectarão 
recursos financeiros e humanos adequados 
ao cumprimento das suas obrigações e 
assegurarão que o pessoal nomeado 
disponha de todas as qualificações 
necessárias.

Or. en

Alteração 160
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades reguladoras 
competentes apresentarão, de três em três 
anos, à Comissão Europeia e aos 
parceiros sociais europeus um relatório 
sobre a segurança nuclear e a cultura de 
segurança. A Comissão, em colaboração 
com os parceiros sociais europeus, poderá 
propor melhorias para garantir a 
segurança nuclear, incluindo a protecção 
da saúde ao mais elevado nível na UE.

Or. en

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança referidos pela CE, se adoptados por via da 
alteração 43 do relator, não definem de que forma será melhorada a experiência no que se 
refere à segurança nuclear, especialmente no domínio da saúde e da segurança. Os Estados-
Membros, os reguladores, a CE e os representantes dos operadores e trabalhadores 
beneficiam todos com um intercâmbio regular de informações e experiências que permita a 
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melhoria e a criação de uma cultura de segurança a nível da UE. Os parceiros sociais em 
causa são os que participam no diálogo social intersectorial e sectorial no âmbito do sector 
da electricidade.

Alteração 161
 Vladimír Remek

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades reguladoras 
competentes apresentarão, de três em três 
anos, à Comissão Europeia e aos 
parceiros sociais europeus um relatório 
sobre a segurança nuclear e a cultura de 
segurança. A Comissão, em colaboração 
com os parceiros sociais europeus, poderá 
propor melhorias para garantir a 
segurança nuclear, incluindo a protecção 
da saúde ao nível mais elevado na UE.

Or. en

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança referidos pela CE, se adoptados por via da 
alteração 43 do relator, não definem de que forma será melhorada a experiência no que se 
refere à segurança nuclear, especialmente no domínio da saúde e da segurança. Os 
Estados-Membros, os reguladores, a CE e os representantes dos operadores e trabalhadores 
beneficiam todos com um intercâmbio regular de informações e experiências que permita a 
melhoria e a criação de uma cultura de segurança a nível da UE. Os parceiros sociais em 
causa são os que participam no diálogo social intersectorial e sectorial no âmbito do sector 
da electricidade.
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Alteração 162
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os titulares das licenças cumprirão 
todas as demais obrigações estabelecidas 
na legislação nacional.

Or. en

Alteração 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O organismo regulador procederá a 
acções de avaliação, de investigação, de 
controlo e, se necessário, de execução, 
relativas à segurança nas instalações 
nucleares ao longo de todo o ciclo de vida 
das mesmas, inclusive durante o 
desmantelamento.

1. A autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear procederá 
a acções de avaliação, de investigação, de 
controlo e, se necessário, de execução, 
relativas à segurança nas instalações 
nucleares ao longo de todo o ciclo de vida 
das mesmas, inclusive durante o 
desmantelamento.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.
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Alteração 164
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O organismo regulador procederá a 
acções de avaliação, de investigação, de 
controlo e, se necessário, de execução, 
relativas à segurança nas instalações 
nucleares ao longo de todo o ciclo de vida 
das mesmas, inclusive durante o 
desmantelamento.

1. O organismo regulador procederá a 
acções de avaliação, de investigação, 
inspecções regulares e, se necessário, de 
execução, relativas à segurança nas 
instalações nucleares ao longo de todo o 
ciclo de vida das mesmas, inclusive 
durante o desmantelamento.

Or. en

Alteração 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de infracções graves ou 
repetidas às regras de segurança na 
instalação nuclear, o organismo regulador
terá o poder de retirar a licença de 
exploração.

2. Em caso de infracções graves ou 
repetidas às regras de segurança na 
instalação nuclear, o organismo regulador 
será obrigado a exercer uma pressão 
efectiva sobre o titular da licença a fim de 
assegurar que a instalação nuclear 
cumpra a norma exigida.

Or. pl

Justificação

Não é possível retirar uma licença de exploração a uma instalação de armazenamento de 
combustível irradiado, uma central de produção de combustível nuclear, uma central de 
enriquecimento, uma instalação de reprocessamento, ou mesmo a um reactor (não uma 
central nuclear), mesmo após terem sido encerrados (não suspensos). As instalações de 
armazenamento de combustível irradiado, as centrais de produção de combustível nuclear, as 
centrais de enriquecimento, as centrais de reprocessamento e reactores afins são instalações 
nucleares que carecem de supervisão e cuja segurança tem de ser absolutamente garantida.
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Alteração 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de infracções graves ou 
repetidas às regras de segurança na 
instalação nuclear, o organismo regulador
terá o poder de retirar a licença de 
exploração.

2. Em caso de infracções graves ou 
repetidas às regras de segurança na 
instalação nuclear, a autoridade
reguladora e supervisora nacional de 
segurança nuclear terá o poder de retirar a 
licença de exploração.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.

Alteração 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador terá o poder de 
ordenar a suspensão das operações de 
uma instalação nuclear se entender que a 
segurança não está totalmente garantida.

3. O organismo regulador terá o poder de 
ordenar o encerramento de qualquer 
reactor nuclear, conjuntos críticos ou 
subcríticos, se entender que a segurança 
não está totalmente garantida.

Or. pl

Justificação

O âmbito da regulamentação abrange todas as instalações nucleares, incluindo reactores 
eléctricos, reactores de investigação e conjuntos críticos. Caso as regras de segurança
nuclear sejam violadas, as instalações em causa deverão ser encerradas. No entanto, essa 



PE421.201v01-00 82/104 AM\771348PT.doc

PT

medida apenas reduzirá os riscos, sendo necessário que sejam mantidas sob supervisão.

Alteração 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo regulador terá o poder de 
ordenar a suspensão das operações de uma 
instalação nuclear se entender que a 
segurança não está totalmente garantida..

3. A autoridade reguladora e supervisora 
nacional de segurança nuclear  terá o 
poder de ordenar a suspensão das 
operações de uma instalação nuclear se 
entender que a segurança não está 
totalmente garantida.

Or. ro

Justificação

É necessário definir claramente uma única autoridade reguladora e supervisora nacional a 
fim de assegurar consistência e consolidar as suas funções.

Alteração 169
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Recursos financeiros

1. Cada um dos Estados-Membros tomará 
as medidas necessárias para assegurar 
que sejam disponibilizados os recursos 
financeiros suficientes para apoiar a 
segurança das instalações nucleares 
durante e após o seu ciclo de vida.
2. Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam disponibilizados como fundos, em 
tempo útil, recursos financeiros 
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suficientes para abranger os custos de 
desmantelamento e gestão de resíduos das 
instalações nucleares, tendo em conta o 
período de tempo necessário. Esses 
fundos deverão cumprir os critérios 
mínimos estabelecidos no Anexo e em 
qualquer outra legislação comunitária 
relevante. A Comissão deverá, no prazo de 
seis meses, propor legislação, ao abrigo 
do Tratado CE, com vista a assegurar a 
disponibilidade de fundos para o futuro 
desmantelamento e a evitar obstáculos à 
concorrência leal no mercado energético. 
Os Estados-Membros deverão adoptar 
contabilidade diferente para o 
financiamento de futuras actividades de 
desmantelamento ou gestão de resíduos. 
Estes fundos devem ser objecto de uma 
revisão e auditoria anuais efectuadas por 
um organismo independente, tal como os 
organismos reguladores ou 
regulamentares, para verificar que as 
receitas e os ganhos associados a estas 
futuras actividades são exclusivamente 
utilizados para o efeito, isto é, para 
actividades de desmantelamento ou de
gestão de resíduos, e não directa ou 
indirectamente para financiar actividades 
no mercado.

Or. en

Justificação

No entanto, em Março de 2002, o Parlamento registou, na sua primeira leitura respeitante à 
Directiva relativa ao Mercado da Electricidade, que a gestão dos fundos de desmantelamento 
e de gestão de resíduos tem impacto no funcionamento do mercado da electricidade, devido 
às vantagens financeiras potenciais para os serviços de abastecimento público que têm 
acesso aos fundos de desmantelamento e gestão de resíduos para aquisições no mercado. Por 
conseguinte, deverão ser elaboradas orientações claras e mecanismos de cumprimento ao 
abrigo do Tratado CE para eliminar estas distorções no mercado.
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Alteração 170
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional, 
disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados a uma formação 
teórica e prática contínua no domínio da 
segurança nuclear.

A fim de conseguir recursos humanos 
nacionais suficientes para fins de
segurança das instalações nucleares, os 
Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional, 
disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados.

Or. en

Justificação

A proposta da CE parece abranger apenas a educação e formação dos actuais trabalhadores 
e não ter em consideração a necessidade de gerações futuras de especialistas para garantir a 
segurança nuclear nos Estados-Membros.

Alteração 171
 Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional, 
disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados a uma formação 
teórica e prática contínua no domínio da 
segurança nuclear.

Os Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional
obrigatória, disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados a uma formação 
teórica e prática contínua no domínio da 
segurança nuclear, incluindo programas 
de intercâmbio.

Or. fr

Justificação

A cooperação transnacional é vital para assegurar a continuidade da competência, 
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nomeadamente, em matéria de segurança nuclear. A aplicação sistemática de programas de 
intercâmbio é uma boa forma assegurar uma competência prática e a partilha de boas 
práticas.

Alteração 172
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional, 
disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados a uma formação 
teórica e prática contínua no domínio da 
segurança nuclear.

Os Estados-Membros, quer separadamente 
quer através de cooperação internacional, 
disponibilizarão programas e 
oportunidades adequados a uma formação 
teórica e prática contínua no domínio da 
segurança nuclear e da preservação dos
conhecimentos, em matéria nuclear.

Or. en

Alteração 173
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva até [três anos após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, de três em três
anos. Com base no primeiro relatório, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de 
propostas legislativas.

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre as medidas tomadas 
para cumprir as suas obrigações ao 
abrigo da presente directiva e sobre a 
situação de segurança nas instalações 
nucleares localizadas no seu território até 
um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva, e, posteriormente, todos 
os anos. 

De dois em dois anos, a Comissão 
apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
da presente directiva e sobre a situação 
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em matéria de segurança nuclear na 
Comunidade, com base nos relatórios 
apresentados pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva tem por objectivo definir as obrigações de base e os princípios gerais com base nos 
quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da presente directiva no 
prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 174
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva até [três anos após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, de três em três 
anos. Com base no primeiro relatório, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de propostas 
legislativas.

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva em simultâneo com a 
apresentação dos relatórios nacionais nos 
termos da Convenção sobre a Segurança 
Nuclear. Com base nestes relatórios, a 
Comissão apresentará regularmente ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de propostas 
legislativas.

Or. en
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Alteração 175
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva até [três anos após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, de três em três
anos. Com base no primeiro relatório, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de propostas 
legislativas.

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva até [três anos após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, todos os anos. 
Com base no primeiro relatório, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de propostas 
legislativas.

Or. de

Alteração 176
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Revisão

Com base no primeiro relatório 
apresentado pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 11º, a Comissão 
apresentará, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, no prazo de dois anos após a 
entrada em vigor da presente directiva,
uma proposta para a aprovação de 
normas de segurança vinculativas.
Essas normas de segurança vinculativas 
terão por base os níveis de segurança 
desenvolvidos pela WENRA em estreita 
colaboração com o Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
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Gestão dos Resíduos, e serão 
complementadas pela criação de 
mecanismos de controlo ao nível de toda a 
UE. Estas normas e mecanismos 
garantirão um elevado nível de 
segurança, consentâneo com os mais 
recentes progressos tecnológicos.

Or. en

Justificação

Em vez de introduzir um mecanismo de execução de valor questionável para uma convenção 
internacional, a directiva deverá adoptar um mecanismo que permita criar e aplicar de forma 
eficaz normas de segurança comuns que exijam a aplicação, nas instalações nucleares em 
funcionamento na UE, das práticas tecnológicas e dos regimes de exploração e de 
regulamentação mais avançados ou mais eficazes existentes, tal como solicitado também no 
Conselho “Justiça e Assuntos Internos” de Novembro de 1998 e na Recomendação 91/4 da 
PARCOM sobre as descargas radioactivas ao abrigo da Convenção OSPAR.

Alteração 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
OBJECTIVO DE SEGURANÇA

O objectivo fundamental em matéria de
segurança é a protecção dos 
trabalhadores e da população contra os 
efeitos nefastos das radiações ionizantes, 
que podem ser causadas pelas instalações
nucleares.
1. A fim de assegurar a protecção dos
trabalhadores e da população, as 
instalações nucleares serão exploradas de 
forma a cumprirem os mais elevados 
padrões de segurança que possam, com 
razoabilidade, ser atingidos tendo em 
conta factores económicos e sociais.
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Para além das medidas relativas à 
protecção da saúde, estipuladas nas 
Normas de Segurança de Base da 
Euratom (Directiva 96/29/Euratom), 
serão tomadas as seguintes medidas:
– diminuição da probabilidade de 
acontecimentos que possam conduzir a 
uma perda de controlo sobre o núcleo de 
um reactor nuclear, reacção nuclear em 
cadeia, fonte radioactiva e 
– mitigação das consequências desses 
acontecimentos, caso venham a 
acontecer.
2. O objectivo fundamental em matéria de 
segurança deverá ser tomado em 
consideração em todas as instalações 
nucleares e em todas as fases do seu ciclo 
de vida 
PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA
Princípio 1: Responsabilidade em matéria 
de segurança
Os Estados-Membros velarão por que a 
responsabilidade primeira em matéria de 
segurança de uma instalação nuclear 
incumba ao titular da licença e tomarão
as medidas adequadas para assegurar que 
todos os titulares de licenças cumpram as 
suas responsabilidades.
1.1 Os Estados-Membros assegurarão que 
o titular da licença tenha implementado
medidas que visem:
– estabelecer e manter as necessárias 
competências;
– fornecer formação e informação 
adequadas;
– estabelecer procedimentos e tomar 
disposições tendentes a manter a 
segurança em todas as condições;
– verificar que a concepção e a qualidade 
das instalações nucleares são adequadas;
– assegurar um controlo seguro de todos
os materiais radioactivos utilizados, 
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produzidos e armazenados;
– assegurar o controlo seguro de todos os 
resíduos radioactivos produzidos,
a fim de cumprir a responsabilidade pela 
segurança de uma instalação nuclear.
Estas responsabilidades serão assumidas 
em conformidade com os objectivos e 
normas de segurança aplicáveis, tal como 
estabelecidos ou aprovados pelo 
organismo regulador, sendo o seu 
cumprimento assegurado mediante a 
implementação de um sistema de gestão.
Princípio 2: Liderança e gestão com vista 
à segurança 
Deverão ser criadas e mantidas uma 
liderança e uma gestão eficazes em prol 
da segurança em todas as organizações 
ligadas à segurança nuclear.
2.1 A liderança nas questões de segurança 
será exercida aos mais elevados níveis de 
uma organização. Será implementado e 
mantido um sistema de gestão eficaz, que 
integre todos os elementos da gestão, de 
modo a criar e aplicar normas de 
segurança consentâneas com outros 
requisitos, incluindo os relacionados com
o desempenho humano, a qualidade e a 
segurança, e de modo a que a segurança 
não seja comprometida por outros 
requisitos ou exigências.
O sistema de gestão garantirá igualmente 
a promoção de uma cultura de segurança, 
a avaliação regular do desempenho em 
matéria de segurança e a aplicação das 
lições da experiência.
2.2 Será integrada no sistema de gestão 
uma cultura de segurança que reja as 
atitudes e o comportamento em matéria de 
segurança de todas as organizações e 
indivíduos em causa. A cultura de 
segurança compreende:
– o compromisso individual e colectivo em 
prol da segurança por parte dos órgãos de 
administração, dos órgãos de gestão e do 
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pessoal a todos os níveis;
– a responsabilização das organizações e 
indivíduos a todos os níveis pela 
segurança;
– medidas que favoreçam uma atitude de 
questionamento e de aprendizagem e que 
desencorajem a complacência no que 
respeita à segurança.
2.3 O sistema de gestão reconhecerá o 
conjunto de interacções dos indivíduos a 
todos os níveis com a tecnologia e as 
organizações. A fim de prevenir falhas de 
segurança, falhas humanas significativas 
e falhas organizativas, cumpre ter em 
conta todos os factores humanos e
favorecer o bom desempenho e as boas 
práticas.
Princípio 3: Avaliação da segurança 
Serão levadas a cabo avaliações 
exaustivas e sistemáticas antes da 
construção e colocação em serviço das 
instalações nucleares, bem como ao longo 
do seu ciclo de vida. Será usada uma 
abordagem gradativa tendo em conta a 
magnitude dos riscos potenciais 
provocados pelas instalações nucleares.
3.1 O organismo regulador exigirá uma 
avaliação da segurança nuclear de todas 
as instalações nucleares, consentânea 
com a abordagem gradativa. Esta 
avaliação de segurança envolverá a 
análise sistemática do funcionamento 
normal e dos seus efeitos, da forma como 
as falhas ocorrem e das suas 
consequências. As avaliações de 
segurança abrangerão as medidas de 
segurança necessárias para controlar os 
riscos, sendo as características de 
concepção e o dispositivo de salvaguarda 
avaliados a fim de demonstrar que 
cumprem as funções de segurança 
exigidas. Sempre que sejam necessárias 
medidas de controlo ou acções do 
operador para manter a segurança, será 
levada a cabo uma avaliação inicial a fim 
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de demonstrar que as medidas tomadas 
são sólidas e fiáveis. Só serão concedidas 
por um Estado-Membro autorizações a 
instalações nucleares uma vez que fique 
demonstrado satisfatoriamente ao 
organismo regulador que as medidas de 
segurança propostas pelo requerente da 
licença são adequadas.
3.2 A avaliação de segurança exigida será 
repetida, se necessário, ulteriormente, em 
parte ou na totalidade, durante a 
realização das operações, a fim de ter em 
conta novas circunstâncias (como sejam a 
aplicação de novas normas ou inovações 
científicas e tecnológicas), informações 
retiradas da experiência de exploração, 
modificações e efeitos do envelhecimento. 
No que respeita às operações que se 
prolongam por longos períodos de tempo, 
as avaliações serão revistas e repetidas de 
acordo com a necessidade. A 
continuidade destas operações ficará 
sujeita à demonstração pelas referidas 
reavaliações de que as medidas 
continuam a ser adequadas.
3.3 No âmbito das avaliações de 
segurança, os acontecimentos precursores
dos acidentes (um acontecimento inicial 
que possa conduzir a uma situação de 
acidente) serão identificados e analisados, 
e serão tomadas medidas para evitar a 
ocorrência de acidentes.
3.4 A fim de reforçar mais a segurança, 
deverão ser criados processos para o 
tratamento das informações retiradas da 
experiência e para a análise da 
experiência em instalações próprias e 
alheias, incluindo acontecimentos 
iniciais, acontecimentos precursores dos 
acidentes, riscos que não se 
concretizaram por pouco ("near misses"), 
acidentes e actos não autorizados, de 
molde a retirar as lições devidas, partilhá-
las e agir em conformidade.
Princípio 4: Optimização da segurança
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Os Estados-Membros velarão por que as 
instalações nucleares sejam optimizadas 
para proporcionar o mais elevado nível de 
segurança susceptível de, com 
razoabilidade, ser atingido sem limitar 
indevidamente o seu funcionamento.
4.1 A optimização da segurança exigirá 
que se ajuíze da importância relativa de 
diversos factores, incluindo:
– a probabilidade de ocorrência de 
acontecimentos previsíveis e respectivas 
consequências;
– a magnitude e distribuição das doses de 
radiação recebidas;
– factores económicos, sociais e 
ambientais decorrentes dos riscos de 
radiação.
A optimização da segurança significa
igualmente a utilização de boas práticas e 
do bom senso tanto quanto possível nas 
actividades do dia a dia.
Princípio 5: Prevenção e mitigação
Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam desenvolvidos todos os esforços 
concretos com vista a prevenir e mitigar 
os incidentes e acidentes nucleares nas 
suas instalações.
5.1 Os Estados-Membros assegurarão, 
que a totalidade dos titulares de licenças 
desenvolvam todos os esforços concretos 
para 
– prevenir a ocorrência de condições 
anormais ou de acidentes que possam 
conduzir a uma perda de controlo;
– prevenir a escalada de quaisquer 
condições anormais ou incidentes que 
efectivamente ocorram; e
– mitigar quaisquer consequências 
nefastas de um acidente,
implementando a "defesa em 
profundidade".
5.2 O recurso à "defesa em 
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profundidade" assegurará que, por si só,
nenhuma falha técnica, humana ou 
organizativa possa conduzir a efeitos 
nocivos, e que a conjugação de falhas 
passíveis de dar azo a grandes efeitos 
nocivos sejam muito pouco prováveis.
5.3 A "defesa em profundidade" será
aplicada através de um conjunto de níveis 
de protecção consecutivos e 
independentes, cuja falha acarretaria 
efeitos nocivos para os trabalhadores ou a 
população. Os níveis da "defesa em 
profundidade"incluirão:
– uma escolha apropriada do local de 
instalação
– uma concepção adequada da instalação 
nuclear, que consiste:
na elevada qualidade da concepção e 
construção;
na elevada fiabilidade dos componentes e 
do equipamento,
em sistemas de controlo, contenção e 
protecção e em mecanismos de 
fiscalização;
– uma organização adequada, com:
um sistema de gestão eficaz assente num 
forte compromisso de gestão com uma 
cultura de segurança;
procedimentos e práticas operacionais 
criteriosos;
procedimentos pormenorizados de gestão 
de acidentes;
dispositivos de preparação para casos de 
emergência.
princípio 6: Preparação e resposta em 
casos de emergência 
Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam criados dispositivos de preparação 
para situações de emergência e resposta a 
acidentes em instalações nucleares nos 
termos da Directiva 96/29/Euratom.
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Or. en

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança da IAEA e da Convenção sobre Segurança Nuclear 
(CSN) abrangem também um leque diferente de actividades/instalações para além das 
propostas na presente directiva. Este Anexo inclui os princípios relevantes da IAEA e da 
CSN, adaptados ao contexto da UE, que são abrangidos pela actual proposta. Aderindo à 
adaptação dos princípios fundamentais de segurança da IAEA e da Convenção sobre 
Segurança Nuclear (CSN), a clarificação do nº 1 do artigo 6º tal como proposta numa outra 
alteração deverá estar ligada ao Anexo.

Alteração 178
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
OBJECTIVO DE SEGURANÇA

O objectivo fundamental em matéria de 
segurança é a protecção dos 
trabalhadores e da população contra os 
efeitos nefastos das radiações ionizantes, 
que podem ser causadas pelas instalações 
nucleares.
1. 1. A fim de assegurar a protecção dos 
trabalhadores e da população, as 
instalações nucleares serão exploradas de 
forma a conseguirem os mais elevados 
padrões de segurança que possam, com
razoabilidade, ser atingidos tendo em 
conta factores económicos e sociais.
Para além da protecção das pessoas, 
estipulada nas Normas de Segurança de 
Base da Euratom (Directiva 
96/29/Euratom), serão tomadas as 
seguintes medidas:
– diminuição da probabilidade de 
acontecimentos que possam conduzir a 
uma perda de controlo sobre o núcleo de 
um reactor nuclear, reacção nuclear em 
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cadeia, fonte radioactiva e
– mitigação das consequências desses 
acontecimentos caso venham a acontecer
2. O objectivo fundamental em matéria de 
segurança será tido em consideração em 
todas as instalações nucleares e em todos 
as fases ao longo do ciclo de vida útil da 
instalação nuclear.
PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA
Princípio 1: Responsabilidade em matéria 
de segurança
Os Estados-Membros velarão por que a 
responsabilidade primeira em matéria de 
segurança de uma instalação nuclear 
incumba ao titular da licença e tomarão 
as medidas adequadas para assegurar que 
todos os titulares de licenças cumpram as 
suas responsabilidades
1.1 Os Estados-Membros assegurarão que 
os titular da licença implemente medidas 
que visem:
– estabelecer e manter as competências 
necessárias;
–  fornecer formação e informação 
adequadas;
– estabelecer procedimentos e tomar 
disposições tendentes a assegurar a 
segurança em todas as condições;
– verificar que a concepção e a qualidade 
das instalações nucleares são adequadas
– assegurar um controlo seguro de todos 
os materiais radioactivos utilizados, 
produzidos e armazenados;
– garantir o controlo seguro de todos os 
resíduos radioactivos produzidos.
a fim de cumprir a responsabilidade pela 
segurança de uma instalação nuclear.
Estas responsabilidades serão assumidas 
em conformidade com os objectivos e 
normas de segurança aplicáveis, tal como 
estabelecidos ou aprovados pelo 
organismo regulador, sendo o seu 
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cumprimento assegurado mediante a 
implementação de um sistema de gestão.
Princípio 2: Liderança e Gestão com vista 
à segurança
Deverá ser criada e mantida uma 
liderança e uma gestão eficazes com vista 
à segurança em todas as organizações 
ligadas à segurança nuclear.
2.1 A liderança nas questões de segurança 
será exercida aos mais elevados níveis de 
uma organização. Será implementado e 
mantido um sistema de gestão eficaz, que 
integre todos os elementos da gestão, de 
modo a criar e aplicar normas de 
segurança consentâneas com outros 
requisitos, incluindo os relacionados com 
o desempenho humano, a qualidade e a 
segurança, e de modo a que a segurança 
não seja comprometida por outros 
requisitos ou exigências.
O sistema de gestão garantirá igualmente 
a promoção de uma cultura de segurança, 
a avaliação regular do desempenho em 
matéria de segurança e a aplicação das 
lições da experiência.
2.2 Será integrada no sistema de gestão 
uma cultura de segurança que reja as 
atitudes e o comportamento em matéria de 
segurança de todas as organizações e 
indivíduos em causa. A cultura de 
segurança compreende:
– o compromisso individual e colectivo em 
prol da segurança por parte dos órgãos de 
administração, dos órgãos de gestão e do 
pessoal a todos os níveis;
– a responsabilização das organizações e 
indivíduos a todos os níveis pela 
segurança;
– medidas que favoreçam uma atitude de 
questionamento e de aprendizagem e que 
desencorajem a complacência no que 
respeita à segurança.
2.3 O sistema de gestão reconhecerá todo 
o conjunto de interacções dos indivíduos a 
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todos os níveis com a tecnologia e as 
organizações. A fim de prevenir falhas de 
segurança, falhas humanas significativas 
e falhas organizativas, cumpre ter em 
conta todos os factores humanos e 
favorecer o bom desempenho e as boas 
práticas.
Princípio 3: Avaliação da segurança
Serão levadas a cabo avaliações 
exaustivas e sistemáticas antes da 
construção e colocação em serviço das 
instalações nucleares, bem como ao longo 
do seu ciclo de vida. Será usada uma 
abordagem gradativa, tendo em conta a 
magnitude dos riscos potenciais 
provocados pelas instalações nucleares.
3.1 O organismo regulador exigirá uma 
avaliação da segurança nuclear de todas 
as instalações nucleares, consentânea 
com a abordagem gradativa. Esta 
avaliação de segurança envolverá a 
análise sistemática do funcionamento 
normal e dos seus efeitos, da forma como 
as falhas ocorrem e das suas 
consequências. As avaliações de 
segurança abrangerão as medidas de 
segurança necessárias para controlar o 
perigo, sendo as características de 
concepção e o dispositivo de salvaguarda 
avaliados a fim de demonstrar que 
cumprem as funções de segurança 
exigidas. Sempre que sejam necessárias 
medidas de controlo ou acções do 
operador para manter a segurança, será 
levada a cabo uma avaliação inicial a fim 
de demonstrar que as medidas tomadas 
são sólidas e fiáveis. Só serão concedidas 
por um Estado-Membro autorizações a 
instalações nucleares, desde que fique 
demonstrado satisfatoriamente ao 
organismo regulador que as medidas de 
segurança propostas pelo requerente da 
licença são adequadas.
3.2 A avaliação de segurança exigida será 
repetida, se necessário, ulteriormente em 
parte ou na totalidade durante a 
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realização das operações, a fim de ter em 
conta novas circunstâncias (como sejam a 
aplicação de novas normas ou as 
inovações científicas e tecnológicas), 
informações retiradas da experiência de 
exploração, modificações e efeitos do 
envelhecimento. No que respeita às 
operações que se prolongam por longos 
períodos de tempo, as avaliações serão 
revistas e repetidas de acordo com a 
necessidade. A continuidade destas 
operações ficará sujeita à demonstração 
pelas referidas reavaliações de que as 
medidas continuam a ser adequadas.
3.3 No âmbito das avaliações de 
segurança, os acontecimentos precursores
dos acidentes (um acontecimento inicial 
que possa conduzir a uma situação de 
acidente) serão identificados e analisados, 
e serão tomadas medidas para evitar a 
ocorrência de acidentes.
3.4 A fim de reforçar mais a segurança, 
deverão ser criados processos para o 
tratamento das informações retiradas da 
experiência e para a análise da 
experiência em instalações próprias e 
alheias, incluindo acontecimentos 
iniciais, acontecimentos precursores dos 
acidentes, riscos que não se 
concretizaram por pouco ("near misses"), 
acidentes e actos não autorizados, de 
molde a retirar as lições devidas, partilhá-
las e agir em conformidade.
Princípio 4: Optimização da segurança
Os Estados-Membros velarão por que as 
instalações nucleares sejam optimizadas 
para proporcionar o mais elevado nível de 
segurança susceptível de, com 
razoabilidade, ser atingido sem limitar 
indevidamente o seu funcionamento.
4.1 A optimização da segurança exigirá 
que se ajuíze da importância relativa de 
diversos factores, incluindo:
– a probabilidade de ocorrência de 
acontecimentos previsíveis e respectivas 
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consequências;
– a magnitude e distribuição das doses de 
radiação recebidas;
– factores económicos, sociais e 
ambientais decorrentes dos riscos de 
radiação.
A optimização da segurança significa
igualmente a utilização de boas práticas e 
do bom senso tanto quanto possível nas 
actividades do dia a dia.
Princípio 5: Prevenção e mitigação
Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam desenvolvidos todos os esforços 
concretos com vista a prevenir e mitigar 
os incidentes e acidentes nucleares nas 
suas instalações.
5.1 Os Estados-Membros assegurarão, 
que a totalidade dos titulares de licenças 
desenvolvam todos os esforços concretos 
para
– prevenir a ocorrência de condições 
anormais ou de acidentes que possam 
conduzir a uma perda de controlo;
– prevenir a escalada de quaisquer 
condições anormais ou incidentes que 
efectivamente ocorram; e
– mitigar quaisquer consequências 
nefastas de um acidente.
Implementando a “defesa em 
profundidade”.
5.2 A aplicação do conceito de "defesa em 
profundidade" assegurará que, por si só,
nenhuma falha técnica, humana ou 
organizativa possa conduzir a efeitos 
nocivos, e que a conjugação de falhas 
passíveis de dar azo a grandes efeitos 
nocivos são muito pouco prováveis.
5.3 A "defesa em profundidade" será
aplicada através de um conjunto de níveis 
de protecção consecutivos e 
independentes cuja falha acarretaria 
efeitos nocivos para os trabalhadores ou a 
população. Os níveis da "defesa em 
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profundidade"incluirão:
– uma escolha apropriada do local de 
instalação
– uma concepção adequada da instalação 
nuclear, que consiste
na elevada qualidade da concepção e 
construção;
na elevada fiabilidade dos componentes e 
do equipamento;
em sistemas de controlo, contenção e 
protecção e em mecanismos de 
fiscalização;
– uma organização adequada, com:
um sistema de gestão eficaz assente num 
forte compromisso de gestão com uma 
cultura de segurança;
procedimentos e práticas operacionais 
criteriosos;
procedimentos pormenorizados de gestão 
de acidentes;
dispositivos de preparação para casos de 
emergência.
Princípio 6: Preparação e resposta em 
casos de emergência
Os Estados-Membros assegurarão que 
serão criados dispositivos de preparação 
para situações de emergência e resposta a 
acidentes em instalações nucleares nos 
termos da Directiva 96/29/Euratom.

Or. xm

Justificação

Os princípios fundamentais de segurança da AIEA e da CSN abrangem também vários tipos 
de actividades e instalações não incluídas na directiva proposta. Este Anexo inclui os 
princípios da AIEA e da CSN que são relevantes para esta directiva e que deverão ser 
incluídos num quadro comunitário da UE. A fim de aderir à aplicação dos princípios 
fundamentais de segurança da AIEA e da CSN, é necessário aplicar a explicação do nº 1 do 
artigo 6º ao anexo, como já se referiu numa outra alteração.
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Alteração 179
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
FUNDOS DE DESMANTELAMENTO

Serão aplicados os seguintes critérios 
mínimos aos fundos de desmantelamento 
referidos no artigo 8º-A da presente 
directiva:
1. Os fundos serão criados a partir das 
contribuições dos operadores das 
instalações nucleares durante a sua 
exploração, a fim de atingir um nível de 
recursos, aquando do encerramento final, 
suficientes para cobrir todas as despesas 
relacionadas com o desmantelamento e a 
gestão de resíduos, tal como definido no 
nº 2.
2. Serão feitas contribuições para os
fundos à luz do período de funcionamento 
estimado da instalação e das estratégias 
de desmantelamento e de gestão de 
resíduos radioactivos escolhidas, de forma 
a cobrir, em particular, o 
desmantelamento da instalação; a gestão 
segura e de longo prazo dos resíduos 
convencionais e radioactivos do 
desmantelamento da instalação; e a 
gestão segura e de longo prazo do 
combustível irradiado das centrais 
nucleares e dos resíduos das operações de 
reprocessamento ainda não totalmente 
cobertos como custos operacionais.
3. Os activos dos fundos serão geridos de 
forma a assegurar uma liquidez 
compatível com o calendário do 
desmantelamento, as obrigações de gestão 
de resíduos e os custos referidos no nº 2 .
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4. Os activos dos fundos deverão ser 
usados para cobrir os custos referidos no 
nº 2, em conformidade com a estratégia de 
desmantelamento, e não poderão ser 
utilizados para outros fins. Tendo em vista 
esse objectivo, os fundos de 
desmantelamento serão devidamente 
criados com personalidade jurídica
própria, separada do operador da 
instalação.
5. No caso de uma instalação nuclear 
cuja operação cesse antes da entrada em 
vigor das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas
estabelecidas no artigo 14º da presente 
directiva; ou no prazo de … [período a 
decidir] após a entrada em vigor dessas 
disposições, poderão ser adoptadas 
abordagens que não a criação de fundos
de desmantelamento, tal como estipulado 
pela presente directiva. No caso de uma 
instalação nuclear cujo funcionamento 
cesse antes da entrada em vigor das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas estabelecidas no artigo 
14ºda presente directiva; ou no prazo de 
… [período a decidir] após a entrada em 
vigor dessas disposições, poderão ser 
adoptadas outras abordagens que não a 
criação de fundos de desmantelamento e 
de gestão de resíduos tal como estipulado 
pela presente directiva.
6. Os Estados-Membros definirão o 
método de transferência dos recursos
necessários para o desmantelamento e a 
gestão de resíduos, já acumulados pelo 
operador antes da entrada em vigor das 
medidas tomadas para a execução da 
presente Directiva. Estas transferências 
deverão ocorrer no prazo mínimo de três 
anos após a data estabelecida no artigo 
12º.

Or. en
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Justificação

No entanto, em Março de 2002, o Parlamento registou, na sua primeira leitura respeitante à 
Directiva relativa ao Mercado da Electricidade, que a gestão dos fundos de desmantelamento 
e de gestão de resíduos tem impacto no funcionamento do mercado da electricidade, devido 
às vantagens financeiras potenciais para os serviços de abastecimento público que têm 
acesso aos fundos de desmantelamento e gestão de resíduos para aquisições no mercado. Por 
conseguinte, deverão ser elaboradas orientações claras e mecanismos de cumprimento ao 
abrigo do Tratado CE para eliminar estas distorções no mercado.
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