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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de regulamento do  Conselho que institui um Instrumento de 
Assistência em matéria de Segurança e Salvaguardas Nucleares
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o texto do Conselho (9037/2006),

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2004)0630)1,

– Tendo em conta o artigo 203º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0153/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão dos Orçamentos, bem como 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2006),

1. Aprova o texto do Conselho, com as alterações nele introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 119º, 
segundo parágrafo, do Tratado Euratom;

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

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 
submetido a consulta;

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

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 9

(9) Subentende-se que a assistência a cada 
instalação nuclear é prestada com a 
finalidade de obter o máximo impacto com 

(9) Subentende-se que a assistência a cada 
instalação nuclear é prestada com a 
finalidade de obter o máximo impacto com 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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essa assistência, sem contudo derrogar ao 
princípio de que a responsabilidade pela 
segurança da instalação incumbe ao 
operador e ao Estado que tem jurisdição 
sobre a instalação.

essa assistência, sem contudo derrogar ao 
princípio de que a responsabilidade pela 
segurança da instalação incumbe ao 
operador e ao Estado que tem jurisdição 
sobre a instalação. Deverá ser atribuída 
prioridade às instalações e actividades 
nucleares que poderão ter efeitos 
importantes sobre os Estados-Membros.

Justificação

Não carece de justificação.

Alteração 2
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Deverá ser  incluído no presente 
regulamento um montante financeiro de 
referência, na acepção do ponto 38 do 
Acordo Interinstitucional sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira, adoptado em 17 de Junho de 
2006 pelo Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, relativamente a 
toda a duração do instrumento, sem 
afectar os poderes dos dois ramos da 
Autoridade Orçamental definidos pelo 
Tratado.

Justificação

É necessário incluir no texto a referência ao novo AII.

Alteração 3
Artigo 2, parágrafo 1, alínea a), travessão 2

– programas de assistência externa e in 
loco, 

– programas de assistência externa e in 
loco, para melhorar a segurança da 
exploração e manutenção das instalações 
nucleares existentes,

Justificação

Não deverá ser concedida assistência financeira à concepção ou construção de instalações.
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Alteração 4
Artigo 2, parágrafo 1, alínea a), travessão 3

– melhoria da componente de segurança 
da concepção, exploração e manutenção 
das actuais centrais nucleares ou de outras 
instalações nucleares existentes, por 
forma a que possam ser atingidos níveis 
elevados de segurança,

– melhoria da componente de segurança da 
concepção, exploração e manutenção das 
actuais centrais nucleares em 
funcionamento,

Justificação

Não deverá ser concedida assistência financeira à concepção ou construção de instalações.

Alteração 5
Artigo 8, nº 1, travessão 6

– programas de redução do peso da dívida; – programas de redução do peso da dívida, 
em casos excepcionais e em conformidade 
com um programa de redução do peso da 
dívida internacionalmente acordado;

Justificação

A redução do peso da dívida deverá ser de carácter rigorosamente excepcional.

Alteração 6
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. O financiamento comunitário não 
será, em princípio, utilizado para o 
pagamento de impostos, direitos 
aduaneiros ou outros encargos fiscais nos 
países beneficiários.

Justificação

Deverá ser excluído, e permitido apenas em casos estritamente excepcionais, o financiamento 
de encargos em benefício das autoridades administrativas dos países que recebem 
assistência.

Alteração 7
Artigo 20 bis (novo)
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Artigo 20º bis
Montante financeiro de referência

O montante financeiro de referência para 
execução do presente regulamento 
durante o período de 2007-2013 será de 
464 milhões de euros.
As dotações anuais serão autorizadas 
pelos dois ramos da Autoridade 
Orçamental dentro dos limites das 
Perspectivas Financeiras.

Justificação

É necessário incluir no texto a referência à dotação orçamental global prevista no novo AII.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão relativa a um novo quadro financeiro para o período de 2007-2013 
incluía um novo regulamento estabelecendo um instrumento de estabilidade, tendo por 
objectivo abranger igualmente a assistência e a cooperação no domínio da segurança nuclear 
entre a Comunidade e os países terceiros.

A base jurídica do Regulamento que institui um Instrumento de Estabilidade era, inicialmente, 
o artigo 308º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (TCE). Foram, todavia, 
considerados mais adequados como base jurídica os artigos 179º e 181º-A do Tratado. Sucede 
que os referidos artigos não eram compatíveis com o artigo 203º do Tratado Euratom, 
necessário como base jurídica da cooperação em matéria de segurança nuclear.

Por esse motivo, a proposta relativa ao instrumento de estabilidade foi completada com o 
regulamento complementar que estabelece um instrumento de cooperação no domínio da 
segurança nuclear, tendo por base jurídica unicamente o artigo 203º do Tratado Euratom.

A Comissão deve garantir que todas as medidas adoptadas são coerentes com o quadro geral 
de política estratégica da Comunidade para os países parceiros, sobretudo no que diz respeito 
aos objectivos das suas políticas de cooperação para o desenvolvimento e de cooperação 
económica, bem como aos programas adoptados nos termos dos supracitados artigos 179º e 
181º-A do TCE.

O regulamento sobre a cooperação no domínio da segurança nuclear tem carácter 
complementar relativamente a toda a assistência proporcionada pela União Europeia ao abrigo 
do Instrumento de Ajuda Humanitária, do Instrumento de Pré-Adesão, do Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria, do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento e 
Cooperação Económica e do Instrumento de Estabilidade.

A assistência comunitária deverá ser aplicada com base em documentos estratégicos 
plurianuais e em programas indicativos.

O regulamento substitui o actual Regulamento do Conselho relativo à prestação de assistência 
aos Estados parceiros da Europa Oriental e da Ásia Central, bem como as decisões do 
Conselho relativas ao financiamento do Fundo de Protecção de Chernobil. Assegura a 
continuidade dos antigos programas e não visa alterações substanciais das práticas 
estabelecidas a nível da cooperação no domínio da segurança nuclear.

Desde a sua criação em 1991, cerca de 1200 milhões de euros do conjunto dos financiamentos 
Tacis foram canalizados directamente para projectos no domínio da segurança nuclear, 
paralelamente ao Programa de Segurança Nuclear, incluindo a maior parte dos 470 milhões de
euros de assistência a Chernobil e projectos relacionados.

Além disso, Tacis contribuiu com cerca de 250 milhões de euros para centros científicos e 
tecnológicos na Rússia e na Ucrânia, permitindo que antigos cientistas e engenheiros de armas 
de destruição em massa reconvertessem as suas competências, dirigindo-as para actividades 
pacíficas.
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A UE tem prestado assistência aos seus parceiros em conformidade com as referências globais 
estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atómica, um actor de relevo para 
questões internacionais de segurança e de salvaguardas nucleares, em especial através das 
suas Safety Standards Series e da sua avaliação dos reactores soviéticos de primeira geração, 
que conduziu à publicação de duas obras sobre questões de segurança. O conteúdo dessas 
obras tornou-se a base para o desenvolvimento e aplicação dos aperfeiçoamentos no domínio 
da segurança nuclear proporcionados pelo programa de segurança nuclear incluído em Tacis. 
A Convenção sobre Segurança Nuclear, adoptada em Viena em 1994, representa outro 
importante marco na manutenção de um elevado nível de segurança global, bem como a 
Convenção Conjunta da AIEA sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a 
Segurança da Gestão dos Resíduos Radioactivos.

A melhoria da segurança nuclear é dificilmente mensurável, continuando a ser necessário que 
a UE resolva muitas questões de segurança passíveis de ocorrerem em países terceiros. Nos 
países da CEI foram corrigidas importantes deficiências de concepção e de exploração 
identificadas pela AIEA, foram superadas preocupações relativas ao grau de preparação em 
caso de emergência e foram instituídas autoridades de segurança largamente independentes. É 
cada vez mais manifesta a existência de uma cultura de segurança entre os operadores e os 
reguladores.

O considerando 5 da proposta de Regulamento do Conselho que institui um Instrumento de 
Assistência em matéria de Segurança e Salvaguardas Nucleares, elaborada pela Comissão, 
afirma: "É particularmente necessário que a Comunidade prossiga os seus esforços de apoio à 
promoção da segurança nuclear e à aplicação de salvaguardas eficazes dos materiais nucleares 
em países terceiros, aproveitando a experiência das consultas mútuas entre a Comissão e os 
seus adjudicatários e com base na experiência já adquirida com os programas Tacis e Phare, 
inclusive através do trabalho dos grupos competentes de peritos, designadamente no domínio 
da responsabilidade nuclear civil, assim como as suas próprias actividades de salvaguarda 
dentro da União Europeia."

O relator manifesta o seu apoio à ideia de prosseguir anteriores programas comunitários no 
novo quadro instrumental, no espírito da Resolução do Conselho, de 18 de Junho de 1992, 
relativa aos problemas tecnológicos da segurança nuclear. É necessária uma cooperação 
estreita com a AIEA.

A alteração mais importante proposta pelo relator diz respeito ao artigo 2º. Apenas deverá ser 
concedida assistência financeira para melhorar a segurança das instalações nucleares 
existentes, e não para novas instalações, em fase de projecto ou de construção.

A Comissão deverá ainda completar a sua proposta legislativa com uma ficha financeira sobre 
a aplicação dos fundos comunitários na cooperação em matéria de segurança nuclear.


