
PA\854498PT.doc PE456.851v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2010/0306(NLE)

24.1.2011

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Relator de parecer: Jean Lambert



PE456.851v01-00 2/24 PA\854498PT.doc

PT

PA_Legam



PA\854498PT.doc 3/24 PE456.851v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de directiva do Conselho, sobre a qual o Parlamento apenas é consultado, 
tem como base jurídica o TRATADO EURATOM. A Comissão considera que o capítulo 3, o 
artigo 2.º, alínea b), e o artigo 30.º do Tratado Euratom oferecem uma sólida base jurídica. 
Não obstante, a relatora de parecer considera que tal suscita um problema em sede de 
aplicabilidade de determinadas normas de saúde e de segurança, de consulta dos trabalhadores 
e de outra legislação ao abrigo dos Tratados da UE – essa a razão pela qual a primeira 
alteração apresentada pela relatora de parecer se reporta à base jurídica. Uma tal alteração 
implicaria a plena co-decisão do Parlamento  nesta importante matéria.

Na sua exposição de motivos, a Comissão indica o seguinte:

“O princípio subjacente à gestão dos resíduos radioactivos é o seu confinamento e isolamento 
dos seres humanos e da biosfera durante o período em que representam um perigo 
radiológico. É, além disso, incontestado o princípio moral segundo o qual a sociedade deve 
evitar impor uma sobrecarga desnecessária às gerações futuras, o que coloca o ónus na actual 
geração – que beneficiou da electricidade nuclear ou de intervenções médicas – para gerir de 
modo adequado todos os resíduos existentes.”

Dada a importância do “isolamento”, a relatora de parecer propõe um alargamento do âmbito 
de aplicação da Directiva, a fim de incluir todos os trabalhadores que podem intervir na 
gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos: não se pode presumir que o 
material militar não seja gerido por civis ou em instalações civis. A relatora de parecer propõe 
igualmente uma definição mais abrangente do que se entende por “resíduos radioactivos” e 
“combustível irradiado” (artigo 3.º), no intuito de incluir o maior número de trabalhadores. Os 
resíduos históricos podem também apresentar problemas especiais de gestão devido à 
degradação das condições de armazenagem, o que se impõe ter presente no âmbito do 
planeamento da segurança, conferindo-lhe a devida atenção.

Face aos efeitos potencialmente desastrosos dos erros humanos na gestão dos resíduos 
radioactivos e do combustível irradiado, afigura-se essencial aplicar normas estritas à 
formação, à segurança no local de trabalho e à inspecção por instâncias independentes. Há 
que consultar e associar os próprios trabalhadores, ou os seus representantes, à criação e 
aplicação dos procedimentos de segurança. Conviria oferecer formação contínua a todos os 
trabalhadores operantes em instalações em que tem lugar a armazenagem de material perigoso 
ou a todos quantos participam no transporte desse material: tal não se refere apenas ao pessoal 
técnico, mas, sim, a todos os trabalhadores, independentemente da duração dos seus contratos 
de trabalho ou da sua função nas instalações. Os trabalhadores devem conhecer os riscos 
potenciais a todos os níveis de resíduos. Uma vez que os trabalhadores que entram em 
contacto com as substâncias mais perigosas estão sujeitos a certos limites de exposição, é 
essencial contar com pessoal formado em número suficiente e monitorizar regularmente a 
saúde dos trabalhadores. Importante se afigura igualmente que os subcontratantes cumpram 
critérios rigorosos de segurança e formação e estejam plenamente habilitados a levar a cabo as 
tarefas de manutenção, construção ou de outro tipo que sejam consideradas necessárias. As 
alterações apresentadas pela relatora de parecer reportam-se a todas estas questões, incluindo 
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a da responsabilidade por condições de trabalho a longo prazo em termos de recursos 
necessários.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, Investigação e 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

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. En

Justificação

O objectivo da directiva, na sua redacção actual, consiste em coordenar as políticas sociais 
nacionais no domínio da protecção da saúde dos trabalhadores contra os riscos inerentes ao 
combustível irradiado e aos resíduos radioactivos sem estabelecer normas mínimas de 
segurança, como o exige a base jurídica Euratom. Assim, a base jurídica adequada é o artigo 
153º do TFUE (Política social).

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-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. en
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Alteração 3

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. en

Justificação
O acondicionamento em formas estáveis de resíduos e de forma apropriada constitui uma 
condição prévia essencial para o confinamento e o isolamento relativamente à biosfera.

Alteração 4

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 sejam as lamas que 
contêm plutónio ou a grafite 
contaminada. Tipos de resíduos não 
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acondicionados, susceptíveis de fácil 
dispersão e 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. en

Justificação
A ausência de acondicionamento adequado para quantidades significativas de resíduos 
radioactivos representa um perigo contínuo e requer medidas de redução dos riscos para a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 5

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 deposição, de acordo com 
o “estado da arte”, em formações 
geológicas com uma profundidade entre 
70 e 100 m. Após 30 anos de investigação, 
é admitido, de um modo geral, pelos 
círculos com interesses no domínio 
nuclear, 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 asseguradas, 
poder-se-á ponderar a implementação 
dessa opção.

Or. en
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Justificação

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved.
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Alteração 6

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 seu 
encerramento.

Or. en

Justificação
Os prazos actualmente aplicáveis nos Estados-Membros variam entre o desmantelamento 
imediato e 100 anos, o que não é aceitável nos termos da obrigação moral definida na frase 
anterior.
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Alteração 7

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, 
independentemente da sua actividade ou 
estatuto, ser protegidos e abrangidos pelas 
disposições na matéria; há que ter em 
conta os efeitos a longo prazo na saúde e 
na segurança dos trabalhadores em todos 
os instrumentos de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) No quadro da implementação da 
presente directiva, cumpre prestar 
particular atenção aos trabalhadores em 
situação de risco; a não-observância da 
legislação em matéria de saúde e de 
segurança deve ser objecto de sanções 
imediatas e severas.

Or. en
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Alteração 9

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. en

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A manutenção e o futuro 
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.

(41) A manutenção e o futuro 
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 
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. en
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Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 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. en

Justificação

Importa referir sempre o nível mais elevado possível de segurança.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 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. en

Justificação
Falta uma referência ao quadro jurídico aplicável às instalações nucleares. Convém 
assinalar que os civis também trabalham em instalações militares, podendo ser responsáveis 
pelo respectivo desmantelamento, bem como pela eliminação dos resíduos. Alguns serviços 
são externalizados. Para proteger os cidadãos dos Estados-Membros é vital que todos os 
resíduos radioactivos sejam geridos de acordo com as normas mais elevadas de segurança.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 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. en

Justificação

Todos os materiais naturais radioactivos que tenham sido geridos do mesmo modo e que 
possam ser considerados resíduos radioactivos devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva. Não há qualquer razão para excluir, nomeadamente, os 
resíduos radioactivos procedentes da extracção e da transformação do urânio do âmbito de 
aplicação da presente Directiva.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Existem várias instalações nucleares nos Estados-Membros, em particular instalações de 
reprocessamento e, eventualmente, também instalações contaminadas por acidentes 
nucleares, nas quais as descargas autorizadas criaram uma situação em que as operações de 
limpeza geram resíduos radioactivos que se impõe controlar e gerir.
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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 
do 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. en

Justificação
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste. 
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more 
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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, mas é 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 
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anos seguintes;

Or. en

Alteração 17

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, 150 anos ou 
durante um período ainda mais longo, 
enquanto constituírem um perigo para os 
seres humanos e o ambiente;

Or. en

Justificação

Afigura-se pertinente definir o que se entende por longo prazo. É possível que sejam 
necessários trabalhadores para vigiar/proteger a instalação, bem como conhecimentos 
especializados e competências específicas para gerir estes resíduos também nos próximos 
150 anos ou durante um período ainda mais longo (tal aplica-se, por exemplo, ao 
combustível MOX irradiado, o qual tem de arrefecer, pelo menos, durante 100 anos 
suplementares para alcançar os níveis de aquecimento do combustível de urânio irradiado 
que devem preceder a eliminação definitiva), bem como para intervir eventualmente aquando 
da ocorrência de problemas. Trata-se de uma questão que requer um número suficiente de 
pessoal e competências específicas. Tal exige financiamento, investimento contínuo em 
formação, etc.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A exposição dos trabalhadores e do 
público ao combustível irradiado e aos 
resíduos radioactivos seja evitada;
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Or. en

Justificação

O artigo 4.º não enuncia um princípio de protecção geral para os trabalhadores e o público, 
em geral.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 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;

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 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 sejam os 
trabalhadores responsáveis pelo 
transporte, o pessoal de segurança, as 
forças armadas e a polícia;

Or. en



PA\854498PT.doc 15/24 PE456.851v01-00

PT

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 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, 
inter alia, infracções à legislação em 
matéria de saúde e de segurança dos 
trabalhadores visados; 

Or. en

Justificação

As instalações de gestão dos resíduos devem também incorrer em sanções se não cumprirem 
as normas aplicáveis em matéria de saúde e de segurança.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A autoridade reguladora 
competente deve dispor de poderes e de 
recursos para levar a efeito regularmente 
acções de avaliação, investigação e 
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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 
subcontratantes, bem como o nível de 
efectivos e a formação do pessoal devem 
fazer parte dessas acções de avaliação. 

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem 
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. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. A autoridade reguladora competente 
deve informar os Estados-Membros e as 
organizações competentes relevantes, 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. en



PA\854498PT.doc 17/24 PE456.851v01-00

PT

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 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 
verificável.

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 
trabalhadores, subcontratantes e 
instalações, de uma forma sistemática e 
verificável. O titular da licença deve 
informar a autoridade reguladora 
competente e outras organizações 
competentes relevantes, os representantes 
dos trabalhadores do titular da licença, os 
subcontratantes e o público, em geral, 
sobre os resultados das suas acções de 
avaliação.

Or. en

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 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 

3. As avaliações referidas no n.º 2 devem 
incluir a verificação das medidas existentes 
para prevenir acidentes e ataques físicos 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 
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pelas radiações ionizantes. significativamente afectados pelas 
radiações ionizantes. 

Or. en

Justificação

Os ataques terroristas, em particular os que contam com a ajuda de “iniciados”, podem ter 
consequências extremamente graves para a segurança e a saúde dos trabalhadores e do 
público.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
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. en

Justificação

A perda de segurança poderia ter efeitos similares ou mais graves do que os acidentes na 
saúde dos trabalhadores e do público. É do interesse de todos quantos trabalham neste sector 
serem associados à verificação de normas e sistemas.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 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 

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional exija que os titulares 
das licenças prevejam e mantenham 
recursos financeiros e humanos adequados 
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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.

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, 
incluindo a longo prazo, durante 150 anos 
ou mais.

Or. en

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 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 pessoal necessários para 
uma exploração continuamente segura da 
instalação, a fim de ter em conta as 
situações de ocorrência de acidentes.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 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. en

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 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 sejam 
a entrega de resíduos radioactivos ou de 
combustível irradiado no local ou a partir 
deste último.

Or. en

Alteração 33

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 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
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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.

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 e 
actualizadas neste domínio.

Or. en

Justificação

Às pessoas que não trabalham directamente com os resíduos radioactivos, mas que incorrem 
no risco de exposição (p. ex. os trabalhadores das áreas do transporte e da segurança, os 
peritos ambientais) devem igualmente ser ministradas educação e formação adequadas.

Alteração 34

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.

Or. en
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Alteração 35

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 
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. en

Justificação
A educação e a formação são elementos fundamentais dos programas  de garantia da 
qualidade, os quais só podem ser devidamente implementados se os trabalhadores 
dispuserem de formação adequada.

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

f 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, 
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as emissões radioactivas e tóxicas e a 
exposição a emissões) devem ser 
acessíveis ao público independentemente 
das circunstâncias.

Or. en

Justificação

O acesso dos trabalhadores e do público às informações em matéria de saúde e de ambiente 
assume extrema importância, pelo que deve ter o primado sobre considerações de índole 
comercial.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 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;
Há que conferir a máxima prioridade aos 
resíduos radioactivos históricos e ao 
combustível irradiado em piscinas de 
armazenagem temporária;

Or. en

Justificação

A ausência de acondicionamento adequado para quantidades significativas de resíduos 
radioactivos foi tolerada durante décadas. Combustível irradiado em piscinas de 
armazenagem é particularmente vulnerável a ataques físicos. São, por conseguinte, urgentes, 
e também essenciais, medidas tendentes a remediar a exposição inadvertida do pessoal e do 
público aos riscos.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º  7

Texto da Comissão Alteração

7. A avaliação dos custos do programa, 
bem como a base e as hipóteses utilizadas 

7. Planos detalhados sobre o número de 
inspecções, os recursos necessários para 
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para esta avaliação, incluindo o perfil ao 
longo do tempo;

essas inspecções e a  formação dos 
organismos de inspecção;

Or. en


