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PR_CNS_art51am

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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 Directiva (Euratom) do Conselho que cria um quadro comunitário 
para a segurança nuclear
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0790),

– Tendo em conta os artigos 31° e 32° do Tratado Euratom, nos termos do qual foi 
consultado pelo Conselho (C6-0026/2009),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-
0000/2009),

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

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

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

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os princípios fundamentais e 
exigências que a Agência Internacional da 
Energia Atómica (AIEA) estabeleceu 
constituem um quadro de práticas no qual 
devem basear-se as normas nacionais de 
segurança. Os Estados-Membros têm dado 

(10) Os princípios fundamentais e 
exigências que a Agência Internacional da 
Energia Atómica (AIEA) estabeleceu 
constituem um quadro de práticas no qual 
devem basear-se as normas nacionais de 
segurança. Os Estados-Membros têm dado 
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contributos consideráveis para o 
aperfeiçoamento desses princípios e 
normas. 

contributos consideráveis para o 
aperfeiçoamento desses princípios e 
normas. Essas normas devem reflectir as 
melhores práticas a nível internacional 
em matéria de normas de segurança, pelo 
que constituem uma base adequada para 
a legislação comunitária. Elas não podem 
ser introduzidas na legislação 
comunitária através duma mera 
referência na presente directiva às 
normas de segurança da AIEA (IAEA 
Safety Standard Series No. SF-1) de 2006. 
Por isso, deve ser aditado à directiva um 
anexo contendo os princípios 
fundamentais de segurança da AIEA.

Or. en

Justificação

Assim, por serem meras recomendações sem carácter vinculativo, os princípios fundamentais 
de segurança da AIEA não podem ser introduzidos na legislação comunitária através duma 
mera referência na presente directiva às normas de segurança da AIEA. Por isso, deve ser 
aditado à directiva um anexo contendo os princípios fundamentais de segurança da AIEA. 
Esta abordagem possui a vantagem clara dum aumento da certeza da regulamentação a nível 
comunitário e transmitiria a base jurídica para aplicar esses princípios.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. A fim de garantir o acesso à 
informação, a participação pública e a 
transparência, os Estados-Membros 
devem tomar todas as medidas adequadas 
para cumprirem as obrigações definidas 
nas convenções internacionais que já 
prevêem as normas necessárias nos 
contextos nacional, internacional ou 
transfronteiriço, como a Convenção sobre 
o acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão 
e acesso à justiça em matéria de ambiente 



PR\764148PT.doc 7/40 PE418.351v01-00

PT

(Convenção de Aarhus, de 25 de Junho de 
1998)1.
1 JO L 124 de 17.5.2005, p. 1, JO L 164 de 
16.6.2006, p. 17 e Regulamento (CE) n.º 
1367/2006, JO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justificação

Relativamente às disposições em matéria de transparência do artigo 5.º da presente proposta.

Alteração 3

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 regulamentação
efectiva das instalações nucleares, os 
Estados-Membros devem instituir 
organismos reguladores como autoridades 
independentes dos interesses que podem 
afectar indevidamente as decisões em 
matéria de segurança nuclear. Os 
organismos reguladores devem ser dotados 
de competência e recursos adequados ao 
desempenho das suas obrigações.

Or. en

Justificação

Relativamente à alteração 20 sobre o n.º 1 do artigo 4.º, apresentada pelo relator, acerca da 
independência do organismo regulador.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os organismos reguladores (19) Os organismos reguladores 
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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,

responsáveis pela supervisão 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. O Grupo Europeu 
de Alto Nível elaborou dez princípios para 
a regulamentação da segurança nuclear que 
são importantes no contexto 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 5

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 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 e reforçar o papel dos organismos 
nacionais reguladores.

Or. en

Justificação

É mais adequado definir claramente no artigo 1.º a abordagem da Comissão, que consiste em 
criar um quadro comunitário para a segurança nuclear na UE.
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Alteração 6

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, cuja segurança o quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro exigirá que seja tomada 
em conta.

Or. en

Justificação

Como a directiva visa cria um quadro comum com a inclusão dos princípios de segurança da 
AIEA num anexo, é pertinente realçar que o que está escrito na directiva será aplicado pelos 
Estados-Membros.

Alteração 7

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 e resíduos 
radioactivos, uma fábrica de 
enriquecimento ou uma instalação de 
reprocessamento;

Or. en
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Alteração 8

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 
autoridade ou sistema de autoridades 
designadas por um Estado-Membro como 
possuindo a autoridade jurídica para 
efectuar o processo regulador, incluindo a 
questão das autorizações e, dessa forma, a 
regulamentação nuclear, da radiação, dos 
resíduos e da segurança do transporte;

Or. en

Justificação

As responsabilidades devem ser claramente atribuídas ao organismo regulador encarregado 
de regular e controlar os aspectos de segurança das instalações nucleares. Este processo 
distingue-se dos regimes de atribuição de licenças enquanto tal, sob a responsabilidade das 
autoridades competentes nacionais ou governamentais.

Alteração 9

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 uma autoridade nacional ou 
governamental aprovada por esse governo
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

Justificação

Ver justificação da alteração 8 ao n.º 8 do artigo 2.º.
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Alteração 10

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 que respeita à disposição do n.º 2 do artigo 6.º, trata-se de determinar quando podem ser 
introduzidas normas novas, especialmente no aspecto do projecto em termos de segurança.  A 
autorização de funcionamento vem no final do processo regulador, quando a construção 
estiver concluída e dificilmente se puder contemplar a revisão do “dossier” da segurança.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidade e obrigações relativas à 
segurança das instalações nucleares

Obrigações jurídicas relativas à segurança 
das instalações nucleares

Or. en

Justificação

Na forma actual, o artigo 3.º alterado é uma reorganização dos artigos 3.º, 4.º, 8.º e 10.º da 
proposta e diz respeito à obrigação de os Estados-Membros adoptarem um quadro legislativo 
e regulamentar que assegure o controlo e a supervisão das instalações nucleares. 
Distinguem-se: i) um quadro regulamentar adequado que preveja, nomeadamente, normas de 
segurança nacionais, um sistema de licenciamento e inspecções reguladoras, bem como o 
direito de os Estados-Membros imporem medidas de segurança mais rigorosas; ii) dar 
prioridade às opções de segurança; iii) uma verificação periódica por pares do quadro 
regulamentar e do organismo regulador em vigor. 
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Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 3 – 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.

Suprimido

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

Ver as disposições introduzidas por meio da alteração 33 ao n.º 1 do artigo 7.º (novo).

Alteração 13

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 

1. 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, através da 
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necessário dispositivo de execução. suspensão, modificação ou revogação de 
licenças, incluindo o necessário dispositivo 
de execução.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 11 ao título do artigo 3.º.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
será criada legislação com vista a retirar a 
licença de exploração duma instalação 
nuclear em caso de infracções graves às 
condições duma licença.

Or. en

(Nova alteração reformulada parcialmente com base no n.º 2 do artigo 8.º)

Justificação

Ver justificação da alteração 11 ao título do artigo 3.º.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as organizações envolvidas em 
actividades directamente relacionadas 
com instalações nucleares estabelecerão 
políticas que dão a devida prioridade à 
segurança nuclear.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 11 ao título do artigo 3.º.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros asseguram que 
pelo menos de dez em dez anos, o 
organismo regulador e o sistema nacional 
de regulamentação são submetidos a uma 
verificação periódica por pares a nível 
internacional, com vista ao 
aperfeiçoamento contínuo da 
infra-estrutura regulamentar.
Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão os resultados da verificação 
periódica por pares a nível internacional.

Or. en

(Nova alteração reformulada parcialmente com base no n.º 5 do artigo 4.º)

Justificação

As verificações periódicas por pares a nível internacional permitem aos Estados-Membros e 
respectivos organismos reguladores trocar boas práticas e desenvolverem um entendimento 
comum das normas internacionais e comunitárias. Isto contribuiria para incrementar a 
harmonização das normas de segurança a nível comunitário e para o aperfeiçoamento 
contínuo da segurança nuclear na UE. Sendo assim, a Comissão deve ser mantida ao 
corrente dos resultados da verificação periódica por pares.
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Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.° 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. Os Estados-Membros podem aplicar 
medidas de segurança mais rigorosas do 
que as previstas na presente directiva.

Or. en

(Nova alteração, cujo texto é, na sua integralidade, retomado do artigo 10.º)

Justificação

Ver justificação da alteração 11 relativa ao artigo 3.º - título.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Organismos reguladores Nomeação e responsabilidades dos 
organismos reguladores

Or. en

Justificação

O artigo 4.º, reformulado, é consagrado ao organismo regulador, suas funções, recursos e 
competências. Em particular, a independência do organismo regulador relativamente aos 
poderes públicos e ao sector da energia nuclear deveria ser claramente reforçada e 
desenvolvida.
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Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros nomearão um 
organismo regulador nacional incumbido 
de regulamentar, fiscalizar e avaliar a 
segurança das instalações nucleares.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 18 relativa ao artigo 4.º. -título.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 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, no exercício das 
suas funções de regulação, 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 as decisões 
sobre questões de segurança. Para o efeito, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que, no exercício das funções reguladoras 
que a presente directiva lhes comete, o 
organismo regulador seja juridicamente 
distinto e funcionalmente independente de 
qualquer outra entidade pública ou 
privada e que o seu pessoal e as pessoas 
responsáveis pela sua gestão ajam 
independentemente de qualquer interesse 
do mercado e não procurem nem recebam 
instruções de nenhum governo ou de 
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outra entidade pública.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 18 relativa ao artigo 4º. - título.

Alteração 21

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. Os Estados-Membros assegurarão que 
o organismo regulador seja 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 o cumprimento das 
normas de segurança aplicáveis e das 
condições de concessão de licenças.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 18 relativa ao  artigo 4.º. - título.

Alteração 22

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 

Suprimido
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instalações nucleares.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 8 relativa ao artigo 2.º, n.º 8, e as disposições introduzidas na 
alteração 23 referente ao artigo 4.º - n.º 3 -A (novo).

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros assegurarão 
que o organismo regulador proceda a 
acções de avaliação, de investigação, de 
controlo e, se necessário, de execução em 
matéria de segurança nuclear nas 
instalações nucleares ao longo de todo o 
ciclo de vida das mesmas, inclusive 
durante o desmantelamento. 

Or. en

(Nova alteração reformulada, em parte, a partir do n.º1 do artigo 8.º.)

Justificação

Ver justificação da alteração 18 relativa ao artigo 4.º - título.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros assegurarão 
que o organismo regulador tenha o poder 
de ordenar a suspensão das operações de 
qualquer instalação nuclear quando a 
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segurança não se encontre garantida.

Or. en

(Nova alteração reformulada, em parte, a partir do n.º3 do artigo 8.º.)

Justificação

Ver justificação da alteração 18 relativa ao artigo 4.º - título.

Alteração 25

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

Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 35, relativa ao artigo 7.º - n.º3.

Alteração 26

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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 16 - artigo 3.º, n.º2-C (novo), sobre o quadro 
jurídico estabelecido pelos Estados-Membros. 

Alteração 27

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 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 a legislação nacional e 
as obrigações internacionais pertinentes.

Or. en

Alteração 28

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. Para efeitos de localização, concepção, 
construção, operação e desmantelamento 
de todas as 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)), especificados no 
Anexo. Aplicarão as obrigações e normas 
incorporadas na Convenção sobre a 
Segurança Nuclear.1
________________________________________________________________
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1JO L 318, de 11.12.1999, p. 20 e JO L 172, de 
6.5.2004, p. 7.

Or. en

Justificação

Cf. considerando 10. A referência, na directiva, a um acto não vinculativo não produz o efeito 
de o tornar vinculativo. A fim de tornar vinculativo o teor dos Princípios Fundamentais de 
Segurança, esses princípios devem constituir parte integrante do acto vinculativo.  Um anexo 
de que constem as disposições dos Princípios Fundamentais de Segurança permitiria: ( i) 
assegurar a coerência com o guia prático comum do PE, do Conselho e da Comissão 
destinado às pessoas que contribuem para a redacção dos textos legislativos nas Instituições 
comunitárias; (ii) garantir a certeza jurídica do texto mediante uma referência "estática"aos 
princípios da AIEA supramencionados.

Alteração 29

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 
vizinhos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6.º, n.º1, parágrafo 1.
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Alteração 30

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 tocante ao licenciamento da 
construção dos novos reactores nucleares, 
os Estados-Membros devem preparar 
normas adicionais, que reflictam o 
aperfeiçoamento contínuo da experiência 
de funcionamento dos reactores 
existentes, os conhecimentos decorrentes 
das análises de segurança referentes à 
exploração das centrais, as metodologias 
e tecnologias mais avançadas, bem como 
os resultados da investigação no domínio 
da segurança. 

Or. en

Justificação

Dado que as tecnologias e as normas de segurança vão registando melhorias, os requisitos 
de segurança aplicáveis às instalações nucleares devem aumentar continuamente. O nível de 
segurança nas instalações nucleares deve responder à preocupação de "fazer cada vez 
melhor", a fim de obter, a todo o momento, a maior segurança possível. A referência aos 
níveis de segurança desenvolvidos pela WENRA, no que respeita a novos reactores nucleares, 
não pode ser inserida no dispositivo da directiva, uma vez que os níveis comuns de referência 
em matéria de segurança para futuros reactores nucleares ainda não atingiram a 
maturidade. A CE não pode obrigar os Estados-Membros a aplicá-los.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações dos titulares das licenças Responsabilidades dos titulares das 
licenças

Or. en



PR\764148PT.doc 23/40 PE418.351v01-00

PT

Justificação

O presente artigo, reformulado e reestruturado, é consagrado às responsabilidades do titular 
da licença: Os Estados-Membros deverão assegurar que a responsabilidade primordial pela 
segurança de uma instalação nuclear incumba ao titular da licença respectiva e tomarão as 
medidas adequadas para assegurar que aquele cumpra as suas responsabilidades.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros assegurarão que 
a responsabilidade primordial pela 
segurança das instalações nucleares, ao 
longo do respectivo ciclo de vida, incumba 
ao titular da licença.  Esta 
responsabilidade do titular da licença não 
pode ser delegada.

Or. en

(Nova alteração reformulada, em parte, a partir dos n.º1 e n.º2 do artigo 3.º.)

Alteração 33

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 projectem, 
construam, explorem e desmantelem as 
suas instalações nucleares em 
conformidade com o disposto nos n.os 1 e 
2 do artigo 6.º.

Or. en
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Alteração 34

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 Estados-Membros assegurarão que 
os titulares das licenças criem e ponham
em prática sistemas de gestão, que são 
periodicamente verificados pelo organismo 
regulador.

Or. en

Alteração 35

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 Estados-Membros assegurarão que 
os titulares das licenças afectem recursos 
financeiros e humanos adequados ao 
cumprimento das suas obrigações. O 
pessoal dos titulares de licenças deverá 
ser adequadamente qualificado para o 
exercício de todas as actividades 
importantes para a segurança nuclear.

Or. en

Alteração 36

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 

Suprimido
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das mesmas, inclusive durante o 
desmantelamento.

Or. en

Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 23, relativa ao artigo 4.º - n.º3 -A (novo).

Alteração 37

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 14, relativa ao artigo 3.º - n.º2 -A (novo).

Alteração 38

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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 24,  relativa ao artigo 4.º - n.º3 -B (novo).

Alteração 39

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 assegurarão que 
sejam disponibilizados, a nível nacional e,  
se necessário, através de cooperação 
internacional, programas e oportunidades 
adequados a uma formação teórica e 
prática de base e contínua no domínio da 
segurança nuclear.

Or. en

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aplicar 
medidas de segurança mais rigorosas do 
que as previstas na presente directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver disposições reintroduzidas na alteração 17, relativa ao artigo 3.º, n.º2-D (novo), sobre o 
quadro jurídico estabelecido pelos Estados-Membros, incluindo o direito que assiste aos 
Estados-Membros de imporem requisitos mais estritos.
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Alteração 41

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 apresentarão à 
Comissão um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva ao mesmo tempo e com 
a mesma frequência dos relatórios 
nacionais que submetem à apreciação das 
reuniões de análise no quadro da 
Convenção sobre Segurança Nuclear.
Com base neste relatório, a Comissão 
apresentará 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

Justificação

( i) É necessário assegurar uma boa coordenação com os relatórios elaborados pelos 
Estados-Membros ao abrigo das disposições pertinentes da Convenção sobre a Segurança 
Nuclear.
(ii) A monitorização, a apresentação de relatórios e a transparência são de extrema 
importância para a aplicação da presente directiva. Tal é crucial para assegurar a 
associação do PE a assuntos abrangidos pelo Capítulo III do Tratado Euratom e, em 
particular, para permitir que o PE seja circunstanciadamente informado.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [dois anos a contar da data 
referida no artigo 13.º]. Os Estados-
Membros comunicarão imediatamente à 

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [dois anos a contar da data 
referida no artigo 13.º]. Os Estados-
Membros comunicarão imediatamente à 
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Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
directiva.

Comissão o texto dessas disposições.

Or. en

Alteração 43

Proposta de directiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA1

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 
Os Estados-Membros assegurarão que o 
titular da licença tenham adoptado 
medidas que visem: 
– estabelecer e manter as competências 
necessárias;
– fornecer uma informação e informações 
adequadas;
– estabelecer procedimentos e tomar 
disposições tendentes a assegurar a 
segurança em todas as condições; 
– verificar que a concepção e a qualidade 
das instalações e actividades, bem como 
os respectivos equipamentos conexos, são 
adequados; 
– assegurar um controlo seguro de todos 
os materiais radioactivos utilizados, 
produzidos, armazenados ou 
transportados;
– assegurar o controlo seguro de todos os 
resíduos radioactivos produzidos. 
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Estas responsabilidades devem ser 
assumidas em conformidade com os 
objectivos e as prescrições de segurança 
aplicáveis, estabelecidas ou aprovadas 
pelo organismo de regulamentação, 
velando pela aplicação do sistema de 
gestão. 
Dado que será, por vezes, necessário gerir 
os resíduos radioactivos durante inúmeras 
gerações, há que ter em conta a execução 
das responsabilidades do titular da licença 
(e do organismo de regulamentação) à luz 
das condições de exploração actuais e 
futuras prováveis. Importa igualmente 
tomar disposições para assegurar a 
continuidade das responsabilidades e 
responder às necessidades de 
financiamento a longo prazo.
[Princípio 2] 
Princípio 3: Capacidade de direcção e de 
gestão para a segurança – a capacidade 
de direcção e de gestão eficaz de 
segurança devem ser estabelecidas e 
mantidas as organizações e 
infraestruturas que se ocupam da 
segurança nuclear. 
A incapacidade de direcção para as 
questões de segurança deve ser 
demonstrada ao mais alto nível do 
organismo em causa. A segurança deve 
ser assegurada e mantida mediante um 
sistema de gestão eficaz. Este deve 
integrar todos os elementos de gestão, de 
modo a que as prescrições de segurança 
sejam estabelecidas e aplicadas de modo 
coerente com as outras prescrições, 
incluindo as previstas para o desempenho 
humano, a qualidade e a segurança, e de 
modo a que a segurança não seja 
comprometida por outras prescrições ou 
exigências. O sistema de gestão deve 
igualmente assegurar a promoção de uma 
cultura de segurança, a avaliação regular 
do desempenho de segurança e a 
aplicação dos ensinamentos extraídos da 
experiência.
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Uma cultura de segurança que rege as 
atitudes e o comportamento em matéria de 
segurança de todos os organismos e 
pessoas em causa deve ser integrada no 
sistema de gestão.   
A cultura de segurança compreende:
– o empenho individual e colectivo em 
prol da segurança por parte dos órgãos da 
direcção, dos órgãos de gestão e do 
pessoal a todos os níveis; 
– uma responsabilização dos organismos 
e das pessoas a todos os níveis 
relativamente à segurança; 
– medidas que favoreçam uma atitude de 
questionamento e a vontade de aprender e 
que desencorajem a complacência no que 
respeita à segurança. 
Um importante factor no sistema de 
gestão é o reconhecimento do conjunto 
das infracções que existem entre as 
pessoas a todos os níveis e a tecnologia e 
os organismos. A fim de evitar falhas 
humanas e organizativas, cumpre ter em 
conta os factores humanos e favorecer o 
bom desempenho e as boas práticas. 
O organismo regulamentar deve exigir 
uma avaliação de segurança nuclear de 
todas as instalações nucleares, que seja 
coerente com uma abordagem gradual. 
A avaliação da segurança compreende 
uma análise sistemática do 
funcionamento normal e dos seus efeitos, 
dos modos de ocorrência das referidas 
falhas e das consequências das mesmas. 
As avaliações de segurança abrangem 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 esperadas. Quando são 
requeridas medidas de controlo ou acções 
do operador para efeitos de manutenção 
da segurança, deve ser efectuada uma 
avaliação inicial desta última no intuito 
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de demonstrar que as disposições 
previstas são sólidas e fiáveis. Uma 
instalações só pode ser construída e posta 
em funcionamento ou uma actividade só 
pode ter início quando tenha sido 
demonstrado, a contento do organismo de 
regulamentação, que as medidas de 
segurança previstas são adequadas. 
O processo de avaliação de segurança e 
das instalações e actividades é, se 
necessário, retido em parte ou na 
totalidade ulteriormente, durante a 
realização das operações, a fim de ter em 
conta novas condições (como sejam a 
aplicação de novas normas ou as 
inovações científicas e tecnológicas), 
informações oriundas da experiência de 
exploração, modificações e efeitos do 
envelhecimento. No referente às 
operações prosseguidas durante longos 
períodos, as avaliações são reexaminadas 
e repetidas segundo a necessidade. Estas 
operações apenas podem ser prosseguidas 
se os resultados das reavaliações 
demonstrarem, a contendo do organismo 
de argumentação, que as medidas de 
segurança continuam a ser adequadas. 
[Princípio 4]
Princípio 5: Optimização da protecção –
os Estados-Membros velarão por que a 
protecção seja optimizada, por forma a 
propiciar o mais elevado nível de 
segurança que, razoavelmente possa ser 
atingido. 
As medidas de segurança aplicadas às 
instalações e actividades que comportam 
riscos biológicos são consideradas como 
optimizadas quando apresentarem mais 
elevado nível de segurança susceptível de 
ser razoavelmente atingido ao longo do 
período de vida da instalação ou da 
actividade, sem limitar indevidamente a 
respectiva utilização. 
Para determinar se os riscos radiológicos 
são tão baixos quanto razoavelmente 
possível, todos esses riscos, quer sejam 
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associados ao funcionamento normal das 
instalações ou a condições anormais ou 
acidentais, devem ser avaliados (com o 
recurso a uma abordagem gradual) à 
priori e reavaliados periodicamente ao 
longo do período de vida útil das 
instalações e actividades.  
Convém igualmente ter em conta, sendo o 
caso, os elos de independência entre as 
acções correlatas ou os riscos conexos 
(por exemplo, os que respeitam as 
diferentes fases da vida das instalações e 
actividades, diferentes grupos ou 
diferentes etapas da gestão dos resíduos 
radioactivos). Impõem-se igualmente ter 
em conta incertezas dos conhecimentos.
A optimização da protecção requer que se 
ajuíze da importância relativa dos 
diversos factores, incluindo: 
– o número de pessoas (trabalhadores e 
público) susceptíveis de exposição às
radiações; 
– a probabilidade de que essas pessoas 
sofram uma exposição; 
– a magnitude e a repartição das doses de 
radiação recebidas; 
– os riscos radiológicos associados a 
eventos previsíveis; 
– os factores económicos, sociais e 
ambientais;
A optimização da protecção significa 
também que cumpre utilizar as boas 
práticas e o bom senso para evitar, tanto 
quanto possível, os riscos radiológicos nas 
actividades quotidianas. 
Os recursos consagrados, pelo titular da 
licença, a segurança, bem como o âmbito 
de aplicação e o rigor dos regulamentos e 
sua aplicação, devem ser proporcionais à 
magnitude dos riscos radiológicos e à 
possibilidade de os controlar.
 O controlo regulamentar pode não ser 
necessário se não se justificar plena 
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magnitude dos riscos de irradiação. 
Princípio 6: Limitação dos riscos para as 
pessoas – os Estados-Membros velarão 
por que as medidas de controlo dos riscos 
radiológicos garantam a protecção contra 
todos os riscos de danos inaceitáveis. 
A justificação e a optimização da 
protecção não garantem, por si sós, que 
ninguém incorra no risco de dano 
inaceitável. Assim sendo, as doses e os 
riscos radiológicos devem ser controlados 
dentro de limites específicos. 
Inversamente, uma vez que os limites de 
dose e de risco representam um limite 
superior legal de aceitabilidade, não são 
os mesmos, por si só, suficientes para 
garantir a melhor protecção possível nas 
condições dadas, devendo, por 
conseguinte, ser completados mediante e 
a optimização da protecção. Assim, a 
optimização da protecção e a limitação 
das doses e dos riscos para as pessoas são 
indispensáveis para lograr o nível de 
segurança desejado. 
Princípio 7: Protecção das gerações 
actual e futura – as gerações e o ambiente 
actual e futuros, devem ser protegidos 
contra os riscos radiológicos. 
Há que atentar nas consequências 
possíveis actuais e futuras das acções 
apresentadas para avaliar a adequação 
das medidas de controlo desses riscos. Em 
particular: 
– as normas de segurança aplicam-se, não 
só às populações locais, mas também às 
populações residentes longe das 
instalações e actividades. 
– quando os efeitos possam abranger 
várias gerações, as gerações seguintes 
devem ser suficientemente bem protegidas 
sem que tenham de providenciar no 
sentido de acções de protecção 
importantes. 
Enquanto que os efeitos de uma 
exposição às radiações na saúde humana 
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são relativamente bem conhecidos. 
Malgrado determinadas incertezas, os 
efeitos das radiações no ambiente têm 
sido estudados de modo muito menos 
aprofundado. O actual sistema de 
radioprotecção assegura, em geral, uma 
protecção apropriada dos ecossistemas do 
ambiente humano contra os efeitos 
nocivos da exposição às radiações. O 
objectivo geral das medidas tomadas para 
fins de protecção do ambiente consiste em 
preservar os ecossistemas contra uma 
exposição às radiações que teriam 
consequências nefastas para uma espécie 
(por oposição a um organismo). 
Os resíduos radioactivos devem ser 
geridos de modo a evitar a imposição de 
um ónus indevido às gerações futuras; 
assim, cada geração que produz resíduos 
deve procurar e aplicar soluções seguras, 
exequíveis e ecologicamente aceitáveis 
para a respectiva gestão a longo prazo. A 
produção de resíduos radioactivos deve 
ser mantida ao nível mínimo praticável 
mercê de medidas e procedimentos de 
concepção adequados, como sejam a 
reciclagem e a reutilização dos materiais. 
Princípio  8: Prevenção dos acidentes – os 
Estados-Membros velarão por que sejam 
envidados todos os esforços práticos 
tendentes a prevenir e a mitigar acidentes 
nucleares ou radiológicos 
As consequências mais nefastas 
procedentes de instalações e actividades 
são devidas à perda de controlo do núcleo 
de um reactor nuclear, de uma reacção 
em cadeia, de uma fonte radioactiva ou de 
toda e qualquer outra fonte de irradiação. 
Consequentemente, para que a 
probabilidade de um acidente com 
consequências nefastas seja 
extremamente fraca, impõem-se adoptar 
medidas, a fim de: 
– prevenir a ocorrência de falhas ou 
condições anormais (incluindo atentados 
à segurança) susceptíveis de conduzir a 
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uma perda de controlo;
– prevenir o agravamento às falhas ou 
condições anormais;
– prevenir a perda ou a perda de controlo 
de uma fonte radioactiva ou de uma ou 
outra fonte de irradiação. 
O principal meio de prevenir e atenuar as 
consequências dos acidentes é dado pela 
"defesa em profundidade". É esta, 
essencialmente, implementada através de 
um conjunto de níveis de protecção 
consecutivos e independentes cuja falha 
acarreta efeitos nocivos para as pessoas 
ou o ambiente. Em caso de falha de um 
nível de protecção ou de uma barreira, o 
nível ou a barreira seguinte estará 
disponível. Bem aplicada, a defesa em 
profundidade garante que nenhuma falha 
técnica, humana ou organizativa possa 
provocar efeitos nocivos e que a 
conjugação de falhas passíveis de dar azo 
a importantes efeitos nocivos são muito 
poucos prováveis. A eficácia e 
independente dos diferentes níveis de 
defesa constitui um elemento necessário 
de defesa em profundidade. a defesa em 
profundidade é assegurada por uma 
combinação adequada dos seguintes 
elementos: 
– um sistema de gestão eficaz com um 
firme apego à segurança e uma sólida 
cultura de segurança;
– uma escolha do sítio apropriado e da 
incorporação de características técnicas e 
de concepção adequadas, que prevejam 
margens de segurança, a diversidade e a 
redundância, nomeadamente graças a: 
a) uma concepção, uma tecnologia e a 
utilização de materiais de alta qualidade e 
de alta fiabilidade;
b) sistemas de controlo, de limitação e de 
protecção e de características de 
vigilância; 
c) uma conjugação adequada de 
características de segurança intrínseca e 
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de dispositivos de salvaguarda; 
– procedimentos operacionais e práticas 
detalhadas, bem como procedimentos de 
gestão dos acidentes. 
Há que desenvolver ex ante 
procedimentos de gestão dos acidentes, a 
fim de propiciar meios de retomar o 
controlo do núcleo de um reactor nuclear, 
de uma reacção em cadeia ou de outras 
fontes de irradiação em caso de perda de 
controlo e de atenuar as consequências 
nefastas eventuais dessa perda de 
controlo. 
[Princípio 9]
Princípio 10
------------------------------------------------------------------------------

1 O texto do Anexo é análogo ao dos Princípios 
Fundamentais de Segurança – fundamentos de 
segurança No.SF-1, IAEA, 2006. Quando o 
número dos fundamentos de segurança não seja 
relevante para a presente directiva, o respectivo 
número é indicado entre parênteses recto como 
entrada. 

Or. en

Justificação
O texto do Anexo é análogo aos dos Princípios Fundamentais de Segurança No. SF-1, IAEA, 
2006, formalmente reelaborados para adaptar as disposições às obrigações dos Estados-
Membros. Paralelamente, apenas os princípios da AIEA que introduza novas disposições –
significado sem equivalente na convenção CSN, ou ainda não abrangidas pela própria 
directiva ou pelo direito comunitário – como a Directiva  96/29 que fixa as normas de 
segurança base relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações ionizantes supra – foram mantidos.



PR\764148PT.doc 37/40 PE418.351v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de directiva da Comissão visa reiniciar o processo de criação de um 
enquadramento comum a toda a UE em matéria de segurança nuclear, que foi lançado 
inicialmente em 2003.

O objectivo é alcançar um enquadramento comum da UE em matéria de segurança nuclear 
com base em diversos objectivos operacionais, nomeadamente, reforçar o papel dos 
reguladores nacionais, reforçar a independência do organismo regulador e assegurar um 
elevado grau de transparência nas questões relacionadas com a segurança das instalações 
nucleares. Esta proposta integra os princípios dos principais instrumentos internacionais 
disponíveis, tais como a Convenção sobre a Segurança Nuclear e o trabalho em matéria de 
segurança realizado pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA).

O relator congratula-se especialmente com esta proposta, que contribui para reforçar o actual 
enquadramento jurídico europeu de forma a aumentar a transparência e a governação das 
actividades nucleares. O PE apontou constantemente1 para a necessidade urgente de elaborar 
legislação robusta e adoptar medidas concretas a nível comunitário nos domínios da 
segurança nuclear, da gestão dos resíduos radioactivos e do desmantelamento das instalações 
nucleares. Isto reveste-se de particular importância devido ao significado da energia nuclear, 
que é produzida em 15 dos 27 Estados-Membros e satisfaz cerca de um terço da procura de 
energia na UE. A importância da energia nuclear deverá provavelmente aumentar, tendo em 
conta o relativo "renascimento" da energia nuclear – actualmente estão em construção seis 
novos reactores em quatro Estados-Membros – e a extensão do período de vida das centrais 
nucleares, além de ser um dos factores-chave para conseguir uma política de energia 
comunitária independente e o objectivo de reduzir as emissões de CO2 no âmbito do combate 
às alterações climáticas. 

Neste contexto, o relator gostaria de realçar que – apesar de a opção de incluir a energia 
nuclear no pacote energético caber aos Estados-Membros – a UE tem um papel importante no 
sentido de assegurar que esta fonte de energia é desenvolvida, sendo simultaneamente 
regulada por normas limitativas e um enquadramento regulamentar através do Tratado 
Euratom. Actualmente está comprovado, sem motivo para controvérsias, que a Comissão 
possui competência no domínio da segurança nuclear, nos termos dos artigos 31.º e 32.º do 
Tratado Euratom, com o objectivo de definir "normas de segurança uniformes, destinadas à 
protecção sanitária da população e dos trabalhadores, e velar pela sua aplicação", tal como foi 
confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça no caso C-29/99, Comissão contra o 
Conselho2.

Além disso, a abordagem escolhida pela Comissão abre caminho ao desenvolvimento de um 
corpo legislativo de normas harmonizadas em matéria de segurança nuclear e legislação 
derivada que constitui o enquadramento para as normas nacionais em matéria de segurança 
                                               
1 Relatório Maldeikis sobre os 50 anos do Tratado Euratom (A6-0129/2007, com data de 2.4.2007) e Relatório 
Reul sobre fontes convencionais de energia (A6-0348/2007, com data de 24.10.2007).
2 Caso C-29/99, Comissão das Comunidades Europeias contra o Conselho da União Europeia, Col. 2002, 
p. I-11221.
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nuclear dos Estados-Membros. Também é essencial no que respeita aos acordos de 
cooperação Euratom em matéria de segurança nuclear, controlo de materiais nucleares e 
assistência a países terceiros, com vista a assegurar que toda a actividade nuclear é efectuada 
em conformidade com as normas de segurança mais elevadas. Por isso, esta proposta reforça a 
credibilidade da contribuição do Euratom no domínio da segurança nuclear.

RECOMENDAÇÕES DO RELATOR:

I - Opção estratégica:

A opção estratégica escolhida pela Comissão consiste na elaboração de legislação comunitária 
que institui um enquadramento comum assente em normas internacionais existentes já 
desenvolvidas pela AIEA e complementadas por normas adicionais destinadas às novas 
instalações nucleares, com vista a alcançar, preservar e melhorar continuamente a segurança 
nuclear na Comunidade. Este enquadramento prevê princípios em matéria de segurança, bem 
como a imposição aos Estados-Membros do requisito de adoptarem um quadro legislativo e 
regulamentar que assegure a regulamentação e controlo das instalações nucleares, 
principalmente através de: elaboração de normas de segurança nacionais, um sistema de 
licenciamento das instalações nucleares, um organismo regulador independente e um sistema 
de supervisão, avaliação e controlo das instalações nucleares.

(i) O relator concorda, em termos gerais com esta opção. Ela respeita plenamente o princípio 
de subsidiariedade num domínio de competências partilhadas com os Estados-Membros. 
Além disso, prevê flexibilidade suficiente na aplicação da directiva, assegurando que os 
princípios de segurança são definidos em comum (os referidos na directiva) e deixando aos 
Estados-Membros a responsabilidade de adoptarem as medidas necessárias, bem como a 
liberdade de adoptarem normas mais rigorosas. Esta abordagem está em conformidade com o 
princípio da responsabilidade nacional pela segurança das instalações nucleares, cabendo a 
responsabilidade primária ao titular da licença sob o controlo de um organismo regulador 
independente.

A este respeito, o relator gostaria de propor um pequeno melhoramento que consiste na 
reordenação da estrutura do projecto de proposta, reflectindo melhor a hierarquia de normas e 
responsabilidade entre: a definição de um quadro regulamentar nacional, o papel do 
organismo regulador independente, os princípios e requisitos a adoptar e a responsabilidade 
do titular da licença.

(ii) O relator está certo de que, ao mesmo tempo, a directiva-quadro prevê uma 
harmonização real dos princípios de segurança. A proposta solicita aos Estados-Membros
que respeitem os princípios da AIEA e que cumpram as obrigações previstas na Convenção 
sobre a Segurança Nuclear, celebrada sob a égide da AIEA. Isto demonstra que a Comissão 
reconheceu que as normas necessárias já existem a nível internacional e estão bem 
desenvolvidas. Elas constituem uma base adequada para a legislação comunitária, cujo 
propósito consiste, por isso, em assegurar a sua aplicação real e uniforme pelos Estados-
Membros.

O relator também concorda que as normas, métodos e orientação da AIEA constituem um 
enquadramento correcto das melhores práticas reconhecidas a nível internacional, de onde 
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deriva a maioria dos requisitos nacionais. A sua introdução na legislação comunitária visa 
assegurar o cumprimento das obrigações a nível da UE e dar à Comissão os instrumentos 
necessários para controlar e sancionar o respeito destas normas e para assegurar a 
conformidade das legislações nacionais com as disposições da directiva.

II - Credibilidade do processo de harmonização das normas de segurança:

(i) O relator está preocupado com a garantia de uma independência real do organismo 
regulador. O valor acrescentado fundamental da directiva proposta é o reforço do papel do 
organismo regulador na legislação nacional. O relator considera que este papel deveria ser 
definido melhor e que deveria ser aumentada a sua independência. Isto garantiria a sua 
legitimidade, atribuindo-lhe poderes para tomar todas as medidas urgentes necessárias, 
incluindo a suspensão da actividade de uma central nuclear (vide artigo 4.º reformulado).

(ii) Certeza jurídica do regulamento a nível da UE. Os princípios fundamentais, exigências e 
orientações que a AIEA estabeleceu constituem um conjunto de normas e um quadro de 
práticas no qual devem basear-se a legislação comunitária e as normas nacionais de 
segurança. Em particular, a Comissão reconhece que os dez princípios fundamentais 
estabelecidos pela AIEA em 2006 constituem um conjunto de princípios unificados e a base 
na qual devem assentar as normas de segurança dos Estados-Membros. Sendo assim, por 
serem meras recomendações sem carácter vinculativo, o relator considera que não podem ser 
introduzidas na legislação comunitária através duma simples referência à série de normas de 
segurança da AIEA na presente directiva. Por isso, o relator advoga a adição à directiva dum 
anexo contendo os princípios fundamentais em matéria de segurança. Esta abordagem possui 
a vantagem clara de aumentar a segurança do regulamento a nível comunitário e transmitiria a 
base jurídica para aplicar esses princípios e tornar efectiva a harmonização a nível da UE. No 
que respeita às obrigações decorrentes da Convenção sobre a Segurança Nuclear, o relator 
congratula-se com a referência directa às obrigações celebradas pelos Estados-Membros 
incluída na directiva.

O papel atribuído à WENRA e ao Grupo de Alto Nível com vista a alinhar e desenvolver 
melhor normas adicionais em matéria de segurança para os "reactores novos" não é claro. O 
relator está menos preocupado com o estatuto desses grupos ad-hoc (a WENRA é uma 
associação informal de autoridades regulamentadoras no sector nuclear) do que com o facto 
de as normas e níveis de segurança aplicáveis às tecnologias futuras ainda não estarem 
amadurecidos. A directiva dificilmente poderá julgar previamente os resultados deste 
processo e obrigar os Estados-Membros a aplicá-los. O relator considera que esse processo 
constitui uma fonte de incerteza jurídica. Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, o relator preferiria advogar que se estimule os Estados-Membros a prosseguir 
a melhoria contínua das normas de segurança. À medida que tomarem em consideração as 
melhores práticas disponíveis e a melhor experiência adquirida, além de reflectirem as 
melhorias e desenvolvimentos tecnológicos, a harmonização constituirá uma "corrida ao 
topo", dado que os níveis das normas de segurança aumentam e as melhorias são aplicadas a 
título perpétuo.

III - Transparência

(i) É necessário reforçar o actual quadro jurídico para aumentar a transparência e a 
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aceitação pública.
O relator apoia a referência às convenções internacionais pertinentes. Também neste domínio 
foi desenvolvido um conjunto de prescrições com vista a assegurar o acesso à informação, a 
participação pública e a transparência nos contextos nacional, internacional ou 
transfronteiriço, tal como a Convenção de Aarhus ou a Convenção de Espoo. Ao solicitar aos 
Estados-Membros que apliquem as suas obrigações, a directiva confere à Comissão os 
instrumentos para assegurar que os Estados-Membros organizam eficazmente a transparência 
do processo de deliberação e dos resultados dos controlos no domínio da segurança.

(ii) O relator considera que o controlo, a apresentação de relatórios e a transparência 
constituem os elementos essenciais da directiva-quadro.
O relator salienta a necessidade de assegurar que o PE é associado nas questões abrangidas 
pelas disposições do Tratado Euratom e, em particular, de dar ao PE os instrumentos para se 
manter bem informado e seguir a actividade no domínio da segurança nuclear.

O PE deve ser informado adequadamente pela Comissão no que respeita aos relatórios 
regulares sobre a aplicação desta directiva e elaborados nos termos do artigo 11.º, cuja 
frequência deve ser alinhada com as exigências da Convenção sobre a Segurança Nuclear e do 
seu processo de revisão. Tanto os relatórios como as verificações periódicas por pares 
contribuem para identificar áreas de boas práticas e reforçar o melhoramento contínuo da 
segurança nuclear na Comunidade. É imperativo que o PE seja envolvido neste processo.

Por todos os motivos supramencionados, o relator propõe que a proposta da Comissão seja 
alterada.
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