
AM\857528PT.doc PE458.766v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2010/0306(NLE)

17.2.2011

ALTERAÇÃO
39 - 114

Projecto de parecer
Jean Lambert
(PE456.851v01-00)

Gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos

Proposta de directiva
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))



PE458.766v01-00 2/37 AM\857528PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\857528PT.doc 3/37 PE458.766v01-00

PT

Alteração 39
Thomas Händel

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 32.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 153.º,

Or. de

Alteração 40
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Citação 1-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), nomeadamente o seu artigo 
153.º,

Or. en

Alteração 41
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Citação 1-B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais, nomeadamente os seus 
artigos 31.º e 35.º,

Or. en
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Alteração 42
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 2.º, alínea b), do Tratado prevê 
o estabelecimento de normas de segurança 
uniformes destinadas à protecção sanitária 
da população e dos trabalhadores.

(1) O artigo 2.º, alínea b), do Tratado 
Euratom prevê o estabelecimento de 
normas de segurança uniformes destinadas 
à protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 43
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 30.º do Tratado prevê o 
estabelecimento de normas de base 
relativas à protecção sanitária da população 
e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes.

(2) O artigo 30.º do Tratado Euratom
prevê o estabelecimento de normas de base 
relativas à protecção sanitária da população 
e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes.

Or. en

Alteração 44
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 37.º do Tratado exige que os 
Estados-Membros forneçam à Comissão os 
dados gerais de todos os projectos de 
eliminação de resíduos radioactivos.

(3) O artigo 37.º do Tratado Euratom exige 
que os Estados-Membros forneçam à 
Comissão os dados gerais de todos os 
projectos de eliminação de resíduos 
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radioactivos.

Or. en

Alteração 45
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Directiva 89/391/CEE do 
Conselho, de 12 de Junho de 1989, 
relativa à aplicação de medidas destinadas 
a promover a melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho.

Or. de

Alteração 46
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 153.º do TFUE prevê a 
adopção de normas mínimas relativas à 
saúde e segurança dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 47
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O artigo 31.º da Carta dos Direitos 
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Fundamentais prevê o direito básico de 
todos os trabalhadores a condições de 
trabalho saudáveis, seguras e dignas.

Or. en

Alteração 48
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-C) O artigo 35.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais prevê o direito básico de 
todas as pessoas a um elevado nível de 
protecção da saúde.

Or. en

Alteração 49
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A OIT aprovou uma Convenção 
[1] e uma Recomendação [2] sobre a 
protecção contra radiações, aplicáveis a 
todas as actividades que implicam a 
exposição dos trabalhadores a radiações 
ionizantes durante o seu trabalho, e exige 
a adopção de medidas adequadas para 
assegurar uma protecção eficaz dos 
trabalhadores à luz dos conhecimentos 
disponíveis no momento.
[1] C115 Convenção relativa à Protecção dos 
Trabalhadores contra as Radiações Ionizantes, 
22.6.1960.

[2] C114 Recomendação relativa à Protecção dos 
Trabalhadores contra as Radiações Ionizantes, 
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22.6.1960.

Or. en

Alteração 50
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) Os resíduos radioactivos, incluindo o 
combustível irradiado considerado como 
resíduo, devem ser confinados e isolados 
durante um longo período de tempo dos 
seres humanos e do ambiente em que 
vivem; a sua especificidade (teor de 
radionuclídeos) exige a adopção de 
medidas de protecção da saúde humana e 
do ambiente contra os perigos resultantes 
de radiações ionizantes, incluindo a 
eliminação em instalações adequadas, 
como estádio final da sua gestão. A 
armazenagem de resíduos radioactivos, 
incluindo a armazenagem a longo prazo, é 
uma solução provisória mas não constitui 
uma alternativa à eliminação.

(27) Os resíduos radioactivos, incluindo o 
combustível irradiado considerado como 
resíduo, devem ser devidamente 
acondicionados, confinados e isolados 
durante um longo período de tempo dos 
seres humanos e do ambiente em que 
vivem; a sua especificidade (teor de 
radionuclídeos) exige a adopção de 
medidas de protecção da saúde humana e 
do ambiente contra os perigos resultantes 
de radiações ionizantes, incluindo a 
eliminação em instalações adequadas, 
como estádio final da sua gestão. A 
armazenagem de resíduos radioactivos, 
incluindo a armazenagem a longo prazo, é 
uma solução provisória mas não constitui 
uma alternativa à eliminação.

Or. de

Alteração 51
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os trabalhadores e o público em 
geral enfrentam um risco inaceitável e 
crescente devido às condições de 
armazenagem de alguns resíduos 
históricos, como as lamas que contêm 
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plutónio ou a grafite contaminada. Os 
tipos de resíduos não acondicionados, 
susceptíveis de fácil dispersão, e o 
combustível irradiado em piscinas não 
protegidas constituem áreas de 
armazenagem radiotóxicas, sendo 
extremamente vulneráveis, e representam 
um risco contínuo de acidente ou de ser 
alvo de ataques terroristas.

Or. de

Alteração 52
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 29 

Texto da Comissão Alteração

(29) A solução típica para a eliminação 
dos resíduos de actividade fraca e 
intermédia é o depósito em instalações de 
armazenagem próximas da superfície.
Após 30 anos de investigação, existe 
consenso técnico quanto ao facto de a 
eliminação em camadas geológicas 
profundas ser a opção mais segura e
sustentável como estádio final da gestão 
dos resíduos de actividade elevada e do 
combustível irradiado considerado como 
resíduo. É, pois, necessário continuar a 
avançar no sentido da eliminação final.

(29) As estratégias de eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia
variam entre o depósito em instalações de 
armazenagem próximas da superfície (em 
edifícios, enterramento perto da superfície 
ou a algumas dezenas de metros abaixo 
da superfície) e o depósito, de acordo com 
o “estado da arte”, em formações 
geológicas com 70 a 100 m de 
profundidade. Após 30 anos de 
investigação, os círculos com interesses no 
nuclear admitem, de um modo geral, que
a eliminação em camadas geológicas 
profundas representa a opção mais 
sustentável como estádio final da gestão 
dos resíduos radioactivos de actividade 
elevada. Se as questões de segurança dos 
métodos propostos para fins de 
eliminação em camadas geológicas 
profundas puderem ser acauteladas, 
poderá ser ponderada a implementação 
dessa opção.

Or. de
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Alteração 53
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 30 

Texto da Comissão Alteração

(30) Embora cada Estado-Membro seja 
responsável pela sua própria política de 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos, essa política deve 
respeitar os princípios fundamentais de 
segurança estabelecidos pela AIEA. Cada 
Estado-Membro tem a obrigação moral de 
evitar impor uma sobrecarga excessiva às 
futuras gerações tanto no que respeita ao 
combustível irradiado e aos resíduos 
radioactivos actualmente existentes como 
aos que resultarão do desmantelamento das 
actuais instalações nucleares.

(30) Embora cada Estado-Membro seja 
responsável pela sua própria política de 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos, essa política deve 
respeitar os princípios fundamentais de 
segurança estabelecidos pela AIEA. Cada 
Estado-Membro tem a obrigação moral de 
evitar impor uma sobrecarga excessiva às 
futuras gerações tanto no que respeita ao 
combustível irradiado e aos resíduos 
radioactivos actualmente existentes como 
aos que resultarão do desmantelamento das 
actuais instalações nucleares. Os 
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, estabelecer uma política de 
desmantelamento que garanta que as 
instalações são desmanteladas do modo 
mais seguro e logo que possível após o 
respectivo encerramento.

Or. de

Alteração 54
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os trabalhadores intervenientes na 
cadeia de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos devem ser 
protegidos, independentemente da sua 
actividade ou estatuto; há que ter em 
conta os efeitos a longo prazo na saúde e 
na segurança dos trabalhadores em todos 
os instrumentos de gestão de combustível 
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irradiado e de resíduos radioactivos.

Or. de

Alteração 55
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 34-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(34-B) Aquando da implementação da 
presente directiva, cumpre prestar 
particular atenção aos trabalhadores em 
situação de risco e a que o incumprimento 
da legislação em matéria de saúde e de 
segurança seja objecto de sanções 
imediatas e severas.

Or. de

Alteração 56
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 34-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(34-C) Atendendo a que, em muitos casos, 
as consequências para a saúde dos 
trabalhadores resultantes da exposição a 
substância radioactivas só se revelam uma 
vez decorridos anos e décadas, deve ser 
conservada toda a documentação 
respeitante aos trabalhadores afectados 
pela eliminação de combustível irradiado 
e de resíduos radioactivos.      

Or. de
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Alteração 57
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 35 

Texto da Comissão Alteração

(35) A transparência na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos é importante. Para a assegurar, 
deve haver uma informação efectiva do 
público e todas as partes interessadas 
devem ter a oportunidade de participar nos 
processos de tomada de decisões.

(35) A transparência na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos é importante. Para a assegurar, 
deve haver uma informação efectiva do 
público nas publicações oficiais habituais 
dos Estados-Membros, e todas as partes 
interessadas devem ter a oportunidade de 
participar nos processos de tomada de 
decisões.

Or. de

Alteração 58
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A legislação da União em matéria 
de saúde e de segurança no trabalho é 
igualmente aplicável à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. de

Alteração 59
Thomas Händel

Proposta de directiva
Considerando 41 

Texto da Comissão Alteração

(41) A manutenção e o futuro (41) A manutenção e o futuro 
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desenvolvimento de qualificações e 
competências em matéria de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, como elemento essencial para 
assegurar níveis elevados de segurança, 
devem basear-se nos ensinamentos 
colhidos na experiência prática, na 
investigação científica e no 
desenvolvimento tecnológico, bem como 
na cooperação técnica entre todos os 
intervenientes.

desenvolvimento de qualificações e 
competências em matéria de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, como elemento essencial para 
assegurar níveis elevados de segurança e 
para proteger os trabalhadores, devem 
basear-se nos ensinamentos colhidos na
formação preventiva, na experiência 
prática, na investigação científica e no 
desenvolvimento tecnológico, bem como 
na cooperação técnica entre todos os 
intervenientes.

Or. de

Alteração 60
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Assegura que os Estados-Membros 
estabeleçam medidas nacionais adequadas 
para alcançar um elevado nível de 
segurança na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, a fim 
de proteger os trabalhadores e o público em 
geral contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes.

(2) Assegura que os Estados-Membros 
estabeleçam medidas nacionais adequadas 
para alcançar o mais elevado nível de 
segurança na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, a fim 
de proteger os trabalhadores e o público em 
geral contra os perigos resultantes das
radiações ionizantes.

Or. de

Alteração 61
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Mantém e promove a informação e 
participação do público em matéria de 
gestão do combustível irradiado e dos 

(3) Mantém e promove um nível elevado 
de informação e participação do público 
em matéria de gestão do combustível 
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resíduos radioactivos. irradiado e dos resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 62
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva estabelece 
normas mínimas a aplicar pelos Estados-
Membros, mas estes podem impor normas 
mais rigorosas em matéria de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Alteração 63
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Todas as fases da gestão dos resíduos 
radioactivos, da produção à eliminação,
quando estes resultarem de actividades 
civis ou forem geridos no âmbito de 
actividades civis.

b) Todas as fases da gestão dos resíduos 
radioactivos, da produção à eliminação,
inclusive.

Or. de

Alteração 64
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração

(2) Não são objecto da presente directiva 
os resíduos das indústrias extractivas que 
possam ser radioactivos e que sejam 
abrangidos pelo âmbito da Directiva 
2006/21/CE.

Suprimido

Or. ro

Alteração 65
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Não são objecto da presente directiva 
os resíduos das indústrias extractivas que 
possam ser radioactivos e que sejam 
abrangidos pelo âmbito da Directiva 
2006/21/CE.

(2) São igualmente objecto da presente 
directiva os resíduos das indústrias 
extractivas que possam ser radioactivos e 
que sejam abrangidos pelo âmbito da 
Directiva 2006/21/CE.

Or. de

Alteração 66
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Não são objecto da presente 
directiva:

Or. ro
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Alteração 67
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

a) São objecto da presente directiva os 
resíduos das indústrias extractivas que 
possam ser radioactivos e que sejam 
abrangidos pelo âmbito da Directiva 
2006/21/CE;

Or. ro

Alteração 68
Rovana Plumb

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

Texto da Comissão Alteração

b) Descargas autorizadas;

Or. ro

Alteração 69
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva não se aplica às 
descargas autorizadas.

Suprimido

Or. de
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Alteração 70
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Trabalhador exposto»: qualquer 
pessoa que intervenha em actividades ao 
longo da cadeia de gestão do combustível 
irradiado ou dos resíduos radioactivos, 
qualquer que seja a sua actividade ou o 
seu estatuto;

Or. en

Alteração 71
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) «Resíduos radioactivos»: materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida cuja utilização ulterior não seja 
prevista pelo Estado-Membro nem por 
uma pessoa singular ou colectiva cuja 
decisão seja aceite pelo Estado-Membro, e
que sejam controlados como resíduos 
radioactivos por um órgão de 
regulamentação ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar do
Estado-Membro;

(6) «Resíduos radioactivos»: combustíveis 
irradiados, materiais radioactivos sob 
forma gasosa, líquida ou sólida resultantes 
de reprocessamento, e quaisquer outros 
materiais radioactivos sob forma gasosa, 
líquida ou sólida que sejam controlados 
como resíduos radioactivos por um órgão 
de regulamentação ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar do Estado-
Membro;

Or. de

Alteração 72
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 7 
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Texto da Comissão Alteração

(7) «Gestão dos resíduos radioactivos»: 
todas as actividades ligadas à manipulação, 
pré-tratamento, tratamento, 
acondicionamento, armazenagem ou 
eliminação de resíduos radioactivos, com 
excepção do transporte para fora do local;

(7) «Gestão dos resíduos radioactivos»: 
todas as actividades ligadas à manipulação, 
pré tratamento, tratamento, 
acondicionamento, armazenagem ou 
eliminação de resíduos radioactivos, 
incluindo a monitorização destas 
operações e as subsequentes actividades 
de manutenção nas instalações de 
armazenagem temporária ou definitiva 
dos resíduos radioactivos, com excepção 
do transporte para fora do local;

Or. ro

Alteração 73
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) «Combustível irradiado»: combustível 
nuclear que foi irradiado no núcleo do 
reactor e permanentemente removido do 
mesmo; o combustível irradiado pode ser
considerado como um recurso utilizável, 
podendo ser reprocessado ou ser destinado 
a eliminação, quando tratado como 
resíduo radioactivo;

(10) «Combustível irradiado»: combustível 
nuclear que foi irradiado no núcleo do 
reactor e permanentemente removido do 
mesmo; o combustível irradiado pode ser 
reprocessado ou considerado como resíduo 
radioactivo, se o Estado-Membro visado, 
ou o titular de uma licença cuja decisão é 
aceite pelo Estado-Membro, não prever 
uma sua nova utilização nos dois anos 
seguintes;

Or. de

Alteração 74
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura, nomeadamente a longo prazo.

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura durante, pelo menos, 250 anos ou 
durante um período ainda mais longo, 
enquanto constituírem um perigo para os 
seres humanos e o ambiente;

Or. de

Alteração 75
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura, nomeadamente a longo prazo.

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura durante, pelo menos, 250 anos ou 
durante um período ainda mais longo, se 
constituírem um perigo para os seres 
humanos e o ambiente.

Or. en

Alteração 76
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Seja evitada a exposição dos 
trabalhadores e do público ao combustível 
irradiado e aos resíduos radioactivos;

Or. de
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Alteração 77
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) Sejam tomadas medidas para cobrir 
os futuros riscos para a saúde dos 
trabalhadores expostos, incluindo os 
riscos não documentados;

Or. de

Alteração 78
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-C) Sejam tomadas medidas destinadas a 
abranger todos os trabalhadores que 
intervêm no processo respeitante à gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, incluindo os trabalhadores 
indirectamente envolvidos, como os 
trabalhadores responsáveis pelo 
transporte, o pessoal de segurança, os 
membros das forças armadas e os agentes 
da polícia;

Or. de

Alteração 79
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d-D) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

d-B) Exista uma responsabilidade 
solidária, por forma a proteger todos os 
intervenientes na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos.

Or. de

Alteração 80
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) Exista um quadro jurídico em 
matéria de responsabilidade solidária, por 
forma a proteger todos os intervenientes 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 81
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Os resíduos radioactivos devem ser 
eliminados no Estado-Membro em que 
foram gerados, excepto se forem 
celebrados acordos entre Estados-
Membros para utilizar as instalações de 
eliminação de um deles.

(3) Os resíduos radioactivos devem ser 
eliminados no Estado-Membro em que 
foram gerados.

Or. en
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Alteração 82
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Deve ser proibida a transferência de 
resíduos radioactivos e de combustível 
irradiado para países terceiros.

Or. en

Alteração 83
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Requisitos nacionais em matéria de 
saúde, segurança, educação e formação 
dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 84
Csaba Sógor

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Um sistema adequado de controlo 
institucional, inspecções regulamentares, 
documentação e apresentação de relatórios;

d) Um sistema adequado de controlo 
institucional, inspecções regulamentares, 
documentação e apresentação de relatórios, 
bem como a necessária formação dos 
trabalhadores que intervêm em todo o 
processo, a fim de assegurar e manter a 
segurança e a saúde no trabalho;

Or. en
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Alteração 85
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas de execução, incluindo a 
suspensão de actividades e a alteração ou 
revogação de uma licença;

e) Medidas de execução, incluindo a 
suspensão de actividades e a alteração ou 
revogação de uma licença, que abranjam, 
entre outras, infracções à legislação em 
matéria de saúde e de segurança dos 
trabalhadores visados;

Or. de

Alteração 86
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade reguladora 
seja objecto de um controlo democrático e 
que trabalhadores, cientistas e deputados 
eleitos façam parte dessa autoridade 
reguladora.

Or. en

Alteração 87
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 6 – ponto 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem 
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assegurar que a autoridade reguladora 
competente tenha o poder de ordenar a 
suspensão das operações de qualquer 
instalação nuclear quando a segurança 
não se encontre garantida.

Or. de

Alteração 88
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 6 – ponto 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade reguladora 
competente disponha dos poderes e 
recursos necessários para levar 
regularmente a efeito acções de avaliação, 
investigação e controlo da segurança 
nuclear, e, se necessário, medidas de 
execução nas instalações, mesmo durante 
o respectivo desmantelamento. A saúde e 
a segurança dos trabalhadores, incluindo
os dos subcontratantes, bem como o nível 
dos efectivos e a formação do pessoal 
devem fazer parte dessas acções de 
avaliação.

Or. de

Alteração 89
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 6 – ponto 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade reguladora 
competente informe os Estados-Membros 
e as organizações competentes relevantes, 
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os titulares das licenças, os representantes 
dos trabalhadores do titular da licença, os 
subcontratantes e o público em geral 
sobre os resultados das suas acções de 
avaliação. 

Or. de

Alteração 90
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 6 – ponto 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-D) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a autoridade reguladora 
competente institua ou designe um 
organismo responsável pela conservação 
do registo respeitante aos trabalhadores 
intervenientes na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos 
durante, pelo menos, 50 anos, bem como 
pela compilação de dados, 
independentemente do empregador ou da 
entidade subcontratante, no respeito das 
regras aplicáveis relativas à protecção de 
dados. Compete a esse organismo dar 
informações aos trabalhadores em causa 
e aos seus descendentes.      

Or. de

Alteração 91
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem velar 
por que sejam atribuídos à autoridade 
reguladora competente poderes e recursos 
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que lhe permitam realizar regularmente 
avaliações, inquéritos e controlos da 
segurança nuclear e, se necessário, 
aplicar medidas de execução nas 
instalações, mesmo durante o 
desmantelamento. A saúde e a segurança 
dos trabalhadores, incluindo os 
subcontratantes, bem como o nível de 
efectivos e a formação do pessoal devem 
fazer parte dessas avaliações.

Or. en

Alteração 92
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A avaliação da saúde e segurança 
dos trabalhadores referida no n.º 3-A deve 
ser efectuada em cooperação com as 
autoridades competentes no domínio da 
saúde e segurança dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 93
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
das licenças, sob a supervisão da 
autoridade reguladora competente, avaliem 
e verifiquem periodicamente, e melhorem 
continuamente, tanto quanto razoavelmente 
possível, a segurança das suas actividades e 
instalações, de uma forma sistemática e 

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
das licenças, sob a supervisão da 
autoridade reguladora competente, avaliem 
e verifiquem periodicamente, e melhorem 
continuamente, tanto quanto razoavelmente 
possível, a segurança das suas actividades, 
incluindo a saúde e a segurança dos 
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verificável. trabalhadores, dos subcontratantes e das
instalações, de uma forma sistemática e 
verificável. Os titulares das licenças 
informam a autoridade reguladora 
competente e outras organizações 
competentes relevantes, os representantes 
dos trabalhadores dos titulares das 
licenças, os subcontratantes e o público 
em geral sobre os resultados das suas 
acções de avaliação.

Or. de

Alteração 94
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) As avaliações referidas no n.º 2 devem 
incluir a verificação das medidas existentes 
para prevenir acidentes e minorar as suas
consequências, incluindo a verificação das 
barreiras físicas e dos procedimentos 
administrativos de protecção a cargo do 
titular da licença que teriam de falhar antes 
de os trabalhadores e a população em geral 
poderem ser significativamente afectados 
pelas radiações ionizantes.

(3) As avaliações referidas no n.º 2 devem 
incluir a verificação das medidas existentes 
para prevenir acidentes e ataques físicos e
minorar as respectivas consequências, 
incluindo a verificação das barreiras físicas 
e dos procedimentos administrativos de 
protecção a cargo do titular da licença que 
teriam de falhar antes de os trabalhadores e 
a população em geral poderem ser 
significativamente afectados pelas 
radiações ionizantes.

Or. de

Alteração 95
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 

(4) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
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das licenças estabeleçam e ponham em 
prática sistemas de gestão da segurança 
que dêem a devida prioridade à segurança e 
sejam periodicamente verificados pela 
autoridade reguladora competente.

das licenças estabeleçam e ponham em 
prática sistemas de gestão da segurança 
que dêem a devida prioridade à segurança e 
sejam periodicamente verificados pela 
autoridade reguladora competente e pelos 
representantes dos trabalhadores.

Or. de

Alteração 96
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
das licenças prevejam e mantenham 
recursos financeiros e humanos adequados 
para o cumprimento das suas obrigações 
em matéria de segurança da gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, como indicado nos n.ºs 1 a 4.

(5) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
das licenças prevejam e mantenham 
recursos financeiros e humanos adequados 
para o cumprimento das suas obrigações 
em matéria de segurança da gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, como indicado nos n.ºs 1 a 4, 
inclusive a longo prazo, durante 250 anos 
ou mais.

Or. de

Alteração 97
Csaba Sógor

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros devem velar 
por que os titulares das licenças possam 
garantir e aplicar as normas relativas à 
saúde e segurança no trabalho a todos os 
trabalhadores que intervêm no processo, 
bem como assegurar que estes recebam a 
formação de que necessitem ao longo de 
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todo o processo, tendo em conta os 
progressos científicos.

Or. en

Alteração 98
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 8 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem 
abranger as fases de escolha do local, 
projecto, construção, exploração e 
desmantelamento de uma instalação ou de 
encerramento de uma instalação de 
eliminação; o estudo de segurança deve 
especificar as normas aplicadas na 
avaliação. Deve ser examinada a segurança 
a longo prazo na fase pós-encerramento, 
em especial a forma como esta é 
assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos.

(2) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem 
abranger as fases de escolha do local, 
projecto, construção, exploração e 
desmantelamento de uma instalação ou de 
encerramento de uma instalação de 
eliminação; o estudo de segurança deve 
especificar as normas aplicadas na 
avaliação. Deve ser examinada a segurança 
a longo prazo na fase pós-encerramento, 
em especial a forma como esta é 
assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos. O estudo de 
segurança e a avaliação de segurança que 
o acompanha devem incluir uma 
avaliação dos riscos para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, incluindo os 
dos subcontratantes, os níveis de 
competências e o número necessário de 
efectivos para uma exploração 
continuamente segura da instalação, a 
fim de ter em conta as situações de 
ocorrência de acidentes.

Or. de

Alteração 99
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 8 – ponto 4 
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Texto da Comissão Alteração

(4) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem ser 
submetidos para aprovação à autoridade 
reguladora competente.

(4) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem ser 
submetidos para aprovação à autoridade 
reguladora competente. Os representantes 
dos trabalhadores visados devem ser 
informados e consultados antes de as 
avaliações de segurança serem 
apresentadas à autoridade reguladora 
competente.

Or. de

Alteração 100
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 8 – ponto 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O estudo de segurança deve 
englobar não só o local, mas também 
todas as questões correlatas, como o 
transporte de resíduos radioactivos ou de 
combustível irradiado com destino ao, ou 
em proveniência do local.

Or. de

Alteração 101
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Registo e seguimento

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer um sistema de registo e 
seguimento no domínio da gestão do 
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combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.
(2) Os Estados-Membros devem velar por 
que o sistema de registo e seguimento 
permita determinar a localização e as 
condições do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos a nível da produção, 
da utilização, do transporte, da 
armazenagem ou da eliminação.
(3) Os Estados-Membros devem velar por 
que a informação sobre os trabalhadores 
que tenham estado expostos a combustível 
irradiado e a resíduos radioactivos 
durante o seu trabalho seja guardada 
quer pelo titular da licença, quer por um 
organismo público, de modo a assegurar o 
seguimento, a longo prazo, de doenças 
relacionadas com o trabalho.

Or. en

Alteração 102
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 8-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Procedimentos e sanções

Em conformidade com os princípios 
gerais, os Estados-Membros devem velar 
por que sejam aplicados procedimentos 
administrativos ou judiciais, bem como 
sanções eficazes, dissuasivas e 
proporcionadas à gravidade das 
infracções, em caso de violação das 
obrigações decorrentes da presente 
directiva.

Or. en
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Alteração 103
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação no que refere aos 
conhecimentos disponíveis na altura e 
formação periódica e preventiva
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações. Os Estados-Membros 
devem velar por que os titulares das 
licenças suportem os custos da educação e 
da formação.

Or. en

Alteração 104
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações. Os Estados-Membros 
devem votar particular atenção às partes 
indirectamente envolvidas e assegurar 
que às mesmas sejam ministradas 
educação e formação apropriadas antes 
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de serem processadas as operações 
envolvendo resíduos radioactivos e 
combustível irradiado.

Or. de

Alteração 105
Csaba Sógor

Proposta de directiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações. Os Estados-Membros 
devem velar por que os titulares das 
licenças possam dar execução a essas 
disposições, tendo igualmente em vista a 
segurança e a saúde de todas as partes 
que intervêm no processo.

Or. en

Alteração 106
Rovana Plumb

Proposta de directiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
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radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações, de acordo com os 
progressos técnicos e científicos.

Or. ro

Alteração 107
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares das licenças prevejam 
recursos financeiros suficientes para 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
educação e formação referidas no 
primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 108
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta a disponibilidade 
de recursos financeiros suficientes quando 
estes forem necessários para a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, tendo em devida conta a 
responsabilidade dos produtores de 
resíduos radioactivos.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta a disponibilidade 
de recursos financeiros suficientes quando 
estes forem necessários para a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, tendo em devida conta a 
responsabilidade dos produtores de 
resíduos radioactivos, as questões que se 
prendem com a saúde e a segurança, bem 
como as doenças profissionais 
susceptíveis de ocorrer a mais longo prazo 
na sequência de exposição radioactiva.
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Or. de

Alteração 109
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam estabelecidos e postos em prática 
programas adequados de garantia da 
qualidade relativos à segurança da gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam estabelecidos e postos em prática, 
com regularidade, programas adequados 
de garantia da qualidade, incluindo em 
matéria de educação e formação, relativos 
à segurança da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos.

Or. de

Alteração 110
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam facultadas aos trabalhadores e 
ao público em geral informações sobre a 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Esta obrigação inclui 
a garantia de que a autoridade reguladora 
competente informe o público nos 
domínios da sua competência. As 
informações devem ser disponibilizadas ao 
público em conformidade com a legislação 
nacional e as obrigações internacionais, 
desde que tal não prejudique outros 
interesses reconhecidos na legislação 
nacional ou em obrigações internacionais, 
designadamente em matéria de segurança.

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam facultadas regularmente todas 
as informações sobre a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos necessárias para preservar a 
saúde e a segurança dos trabalhadores e 
do público em geral. Esta obrigação inclui 
a garantia de que a autoridade reguladora 
competente informe o público nos 
domínios da sua competência. As 
informações devem ser disponibilizadas ao 
público em conformidade com a legislação 
nacional e as obrigações internacionais, 
desde que tal não prejudique outros 
interesses reconhecidos na legislação 
nacional ou em obrigações internacionais, 
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designadamente em matéria de segurança.

Or. en

Alteração 111
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 12 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam facultadas aos trabalhadores e ao 
público em geral informações sobre a 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Esta obrigação inclui 
a garantia de que a autoridade reguladora 
competente informe o público nos 
domínios da sua competência. As 
informações devem ser disponibilizadas ao 
público em conformidade com a legislação 
nacional e as obrigações internacionais, 
desde que tal não prejudique outros 
interesses reconhecidos na legislação 
nacional ou em obrigações internacionais, 
designadamente em matéria de segurança.

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam facultadas aos trabalhadores e ao 
público em geral informações sobre a 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Esta obrigação inclui 
a garantia de que a autoridade reguladora 
competente informe o público nos 
domínios da sua competência. As 
informações devem ser disponibilizadas ao 
público em conformidade com a legislação 
nacional e as obrigações internacionais, 
desde que tal não prejudique outros 
interesses reconhecidos na legislação 
nacional ou em obrigações internacionais, 
designadamente em matéria de segurança. 
As informações directamente relevantes 
para a saúde e a segurança dos 
trabalhadores e do público (em particular, 
as relativas às emissões radioactivas e 
tóxicas e à exposição a emissões) devem 
ser acessíveis ao público, 
independentemente das circunstâncias.

Or. de

Alteração 112
Jutta Steinruck

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 



PE458.766v01-00 36/37 AM\857528PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam facultadas ao 
público em geral informações sobre os 
recursos financeiros afectados à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos a que é feita referência no 
artigo 10.º, tendo devidamente em conta a 
partilha dos custos entre os Estados-
Membros e os produtores.

Or. en

Alteração 113
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Os conceitos, planos e soluções 
técnicas utilizados desde a produção à 
eliminação;

(2) Os conceitos, planos e soluções 
técnicas utilizados desde a produção à 
eliminação, conferindo-se a máxima 
prioridade aos resíduos radioactivos 
históricos e ao combustível irradiado em 
piscinas de armazenagem temporária;

Or. de

Alteração 98
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 8 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem 
abranger as fases de escolha do local, 
projecto, construção, exploração e 
desmantelamento de uma instalação ou de 

(2) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem 
abranger as fases de escolha do local, 
projecto, construção, exploração e 
desmantelamento de uma instalação ou de 
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encerramento de uma instalação de 
eliminação; o estudo de segurança deve 
especificar as normas aplicadas na 
avaliação. Deve ser examinada a segurança 
a longo prazo na fase pós-encerramento, 
em especial a forma como esta é 
assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos.

encerramento de uma instalação de 
eliminação; o estudo de segurança deve 
especificar as normas aplicadas na 
avaliação. Deve ser examinada a segurança 
a longo prazo na fase pós-encerramento, 
em especial a forma como esta é 
assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos. O estudo de 
segurança e a avaliação de segurança que 
o acompanha devem incluir uma 
avaliação dos riscos para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, incluindo os 
dos subcontratantes, os níveis de 
competências e o número necessário de 
efectivos para uma exploração 
continuamente segura da instalação, a 
fim de ter em conta as situações de 
ocorrência de acidentes.

Or. de

Alteração 99
Thomas Händel

Proposta de directiva
Artigo 8 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem ser 
submetidos para aprovação à autoridade 
reguladora competente.

(4) O estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem ser 
submetidos para aprovação à autoridade
reguladora competente. Os representantes 
dos trabalhadores visados devem ser 
informados e consultados antes de as 
avaliações de segurança serem 
apresentadas à autoridade reguladora 
competente.

Or. de


