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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A directiva proposta estabelece um quadro jurídico da UE para a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos. Ela procede a uma revisão da proposta de Directiva 
(Euratom) do Conselho relativa à gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos, 
apresentada pela Comissão1 .

Todos os Estados-Membros possuem resíduos radioactivos. Seja qual for o futuro das 
aplicações da energia nuclear, ligadas ou não à produção de electricidade, é necessário pôr em 
prática a eliminação como estádio final da gestão dos resíduos radioactivos, existentes e 
futuros, de molde a garantir a segurança a longo prazo.

No total, são produzidos anualmente cerca de 40 000 m³ de resíduos radioactivos na União 
Europeia, dos quais 80% correspondem a resíduos radioactivos de vida curta, cerca de 5% a 
resíduos radioactivos de longa vida e menos de 10% a resíduos altamente radioactivos, que 
incluem os resíduos vitrificados provenientes do reprocessamento e o combustível irradiado 
considerado como resíduo.

Síntese da proposta da Comissão

Em função das características dos resíduos, são necessárias disposições específicas para a 
protecção do ser humano e do ambiente contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.
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. A mais longo prazo, só a eliminação final com as características de segurança 
passiva que lhe são inerentes pode garantir a protecção contra todos os potenciais perigos. No 
caso dos resíduos altamente radioactivos (“High Level Waste”, HLW), pelo contrário, existe 
um consenso científico e técnico a nível mundial quanto ao facto de a eliminação em camadas 
geológicas profundas ser a opção mais segura e sustentável.

Apesar deste facto, não existem actualmente instalações para a eliminação definitiva em 
nenhum dos Estados-Membros para os resíduos altamente radioactivos e para os resíduos 
radioactivos de longa vida gerados pela utilização da energia nuclear. Não foi criado qualquer 
local de eliminação definitiva nos mais de cinquenta anos de existência da indústria nuclear e, 
na actualidade, os resíduos radioactivos são mantidos provisoriamente em instalações de 
armazenagem provisória.

Cabe aos Estados-Membros, em última instância, a responsabilidade pela gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos radioactivos. Além disso, é incontestável o princípio 
ético, segundo o qual a sociedade deve evitar impor um fardo desnecessário às gerações 
futuras, o que faz recair o ónus de gerir adequadamente os resíduos existentes sobre a actual 
geração, que tirou partido da electricidade ou de intervenções médicas produzidas por meios 
nucleares.
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Apesar destas considerações, a maior parte dos países ainda terá de adoptar decisões 
fundamentais sobre a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos. A gestão 
segura dos resíduos radioactivos e do combustível irradiado, entre todas as fases da produção 
e a eliminação, requer um quadro nacional que garanta compromissos políticos, uma clara 
atribuição de responsabilidades e a suficiente disponibilidade de recursos científicos, técnicos 
e financeiros, sempre que sejam necessários. Dado o carácter altamente sensível da questão, 
tem também de ser assegurada a informação e a participação da opinião pública nos processos 
de tomada de decisões.

O objectivo geral da presente proposta é, pois, criar um quadro jurídico da UE para a gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos como parte integrante da utilização 
segura da energia nuclear na produção de electricidade e das radiações ionizantes na 
medicina, na indústria, na agricultura, na investigação e na educação.

Ponto de vista do relator

O relator acolhe favoravelmente o projecto de proposta de directiva do Conselho, já que ele 
ajudará todos os Estados-Membros a tomarem as decisões políticas necessárias para elaborar 
e pôr em prática os respectivos programas nacionais, nomeadamente no que respeita à gestão 
responsável e segura dos resíduos altamente radioactivos e do combustível irradiado.

Cumpre dar especial atenção à garantia de que a proposta de directiva seja congruente com a 
actual legislação comunitária. A actual prática da indústria e a posição de consenso existente 
entre os peritos internacionais devem ser tidos em linha de conta.

A proposta de directiva, ao visar a utilização sustentável da energia nuclear, não deve eliminar 
a possibilidade da utilização futura do material radioactivo a longo prazo e não deve conduzir 
a uma reclassificação de materiais reutilizáveis como resíduos radioactivos.

Existe um consenso muito alargado entre os peritos técnicos a nível internacional sobre o 
facto de a eliminação em camada geológica ser o método mais adequado de gestão a longo 
prazo das formas mais perigosas de resíduos radioactivos sólidos ou solidificados. No entanto, 
serão necessários anos de pesquisa para conceber e implementar esses repositórios. A este 
propósito, a investigação e o desenvolvimento técnico têm de ser mantidos e apoiados 
financeiramente.

Os acordos sobre a exportação de resíduos radioactivos celebrados entre os diferentes países 
carecem de uma reapreciação caso a caso, não devendo ser proscritos. Na verdade, há alguns 
casos específicos em que os Estados-Membros enviam/enviaram combustível irradiado para
reprocessamento num país fora da UE e alguns dos detritos residuais que foram produzidos 
ficam país destinatário;  paralelamente, os Estados-Membros que levam a cabo actividades de 
reprocessamento devem ser autorizados a enviar os detritos residuais para os países onde o 
combustível consumido foi gerado pela primeira vez.

Os casos relacionados com a segurança não devem ser abordados no presente projecto de 
proposta de Directiva do Conselho, a menos que se trate apenas de casos de segurança 
relativos às instalações de eliminação dos resíduos radioactivos.
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O relator manifesta a sua convicção de que, independentemente de qualquer política 
específica nos Estados-Membros, a eliminação dos resíduos radioactivos é um problema 
genuíno, é um problema que existe e é um problema que está à espera de ser solucionado. O 
debate sobre a proposta de directiva deve circunscrever-se aos aspectos de carácter técnico e 
não deve, ele próprio, tornar-se um campo de batalha político sobre o futuro da energia 
nuclear.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Convenção de Aarhus, de 25 de 
Junho de 1998, sobre o acesso à 
informação, a participação do público no 
processo de tomada de decisão e o acesso 
à justiça em matéria de ambiente, concede 
poderes ao público e impõe obrigações às 
partes signatárias e às autoridades 
públicas no tocante ao acesso à 
informação, à participação do público e 
ao acesso à justiça em matéria de 
ambiente, o que inclui a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 25 

Texto da Comissão Alteração

(25) A exploração de reactores nucleares 
produz também combustível irradiado.
Cada Estado-Membro pode definir a sua 
política em matéria de ciclo do 
combustível considerando o combustível 
irradiado como um valioso recurso que 

(25) A exploração de reactores nucleares, 
bem como a sua desactivação, produz 
também combustível irradiado e resíduos 
radioactivos. Cada Estado-Membro pode 
definir a sua política em matéria de ciclo 
do combustível considerando o 
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pode ser reprocessado, ou decidir eliminá-
lo como resíduo. Seja qual for a solução 
escolhida, é necessário ter em conta a 
eliminação dos resíduos de actividade 
elevada, separados na fase de 
reprocessamento, ou do combustível 
irradiado considerado como resíduo.

combustível irradiado como um valioso 
recurso que pode ser reprocessado, ou 
decidir eliminá-lo como resíduo. Seja qual 
for a solução escolhida, é necessário ter em 
conta a armazenagem definitiva ou a
eliminação dos resíduos de actividade 
elevada, separados na fase de 
reprocessamento, ou do combustível 
irradiado considerado como resíduo.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O combustível irradiado 
armazenado em reservatórios representa 
uma fonte adicional de radioactividade no 
ambiente, sobretudo se ficar a descoberto 
nas bacias de refrigeração, como se 
verificou recentemente em Fukushima.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 27-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os perigos da eliminação dos 
resíduos radioactivos ficaram patentes no 
acidente de Fukushima e acidentes do 
mesmo género podem ocorrer em 
instalações nucleares existentes ou em 
fase de construção em zonas da União e 
dos seus países vizinhos que apresentem 
um elevado risco de ocorrência de sismos 
e maremotos, como é o caso de Akkuyu 
(Turquia). A União deve adoptar medidas 
apropriadas para evitar a eliminação de 
resíduos radioactivos nessas zonas.
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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) 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 poder 
representar a opção mais segura e 
sustentável como estádio final da gestão 
dos resíduos de actividade elevada e do 
combustível irradiado considerado como 
resíduo. É possível prosseguir a 
implementação, se forem resolvidas as 
questões pendentes em matéria de 
segurança.

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 desactivação 
que garanta que as instalações sejam 
desmanteladas da forma mais segura e o 
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mais cedo possível após o seu 
encerramento.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 31 

Texto da Comissão Alteração

(31) Para uma gestão responsável do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um quadro nacional que
garanta os necessários compromissos 
políticos e a progressiva tomada de 
decisões no âmbito de disposições 
legislativas, regulamentares e organizativas 
adequadas, com uma clara atribuição de 
responsabilidades.

(31) Para uma gestão responsável do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, cada Estado-Membro deve 
estabelecer um quadro nacional que
assegure os necessários compromissos 
políticos e a progressiva tomada de 
decisões, mediante observância da 
Convenção de Aarhus, no âmbito de 
disposições legislativas, regulamentares e 
organizativas adequadas, com uma clara 
atribuição de responsabilidades.

Justificação

A União Europeia comprometeu-se, enquanto parte signatária da Convenção sobre o acesso 
à informação, a participação do público no processo de tomada de decisão e o acesso à 
justiça em matéria de ambiente, de 25 de Junho de 1998, a respeitar os princípios deste 
instrumento de direito internacional que transpôs para a legislação da UE através da 
Directiva 2003/35/CE, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 33 

Texto da Comissão Alteração

(33) Deve ser estabelecido um programa 
nacional de forma a assegurar que as 
decisões políticas sejam transpostas em 
disposições claras para uma oportuna 
execução de todas as fases da gestão dos 
resíduos radioactivos e do combustível 
irradiado, da produção à eliminação. Tal 
programa deve abranger todas as 

(33) Deve ser estabelecido um programa 
nacional de forma a assegurar que as 
decisões políticas sejam transpostas em 
disposições claras para uma oportuna 
execução de todas as fases da gestão dos 
resíduos radioactivos e do combustível 
irradiado, da produção à eliminação. Tal 
programa deve abranger todas as 
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actividades ligadas à manipulação, pré-
tratamento, tratamento, acondicionamento, 
armazenagem e eliminação dos resíduos 
radioactivos. O programa nacional pode ser 
constituído por um documento de 
referência ou por uma série de documentos.

actividades ligadas à manipulação, pré-
tratamento, tratamento, acondicionamento, 
armazenagem e eliminação dos resíduos 
radioactivos e de combustível irradiado e 
observar os princípios da Convenção de 
Aarhus. O programa nacional pode ser 
constituído por um documento de 
referência ou por uma série de documentos.

Justificação
A União Europeia comprometeu-se, enquanto parte signatária da Convenção sobre o acesso 
à informação, a participação do público no processo de tomada de decisão e o acesso à 
justiça em matéria de ambiente, de 25 de Junho de 1998, a respeitar os princípios deste 
instrumento de direito internacional que transpôs para a legislação da UE através da 
Directiva 2003/35/CE, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os trabalhadores envolvidos nas 
diferentes fases da cadeia do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos 
deverão ser protegidos e cobertos, 
independentemente da sua actividade ou 
do seu estatuto. Importa ter em conta os 
efeitos a longo prazo na saúde e na 
segurança dos trabalhadores em todos os 
instrumentos de gestão de combustível 
irradiado e de resíduos radioactivos.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 34-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(34-B) Na transposição da presente 
directiva deve ser dada uma atenção 
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especial aos trabalhadores em risco. O 
não cumprimento das disposições em 
matéria de saúde e segurança deve ser 
alvo de sanções imediatas e severas.

Alteração 11

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) Na gestão do combustível irradiado e 
dos resíduos radioactivos há que observar 
a Convenção de Aarhus. Para tal, importa 
assegurar o acesso da população e de 
todas as partes interessadas a todas as 
informações relacionadas com a 
armazenagem definitiva e envolver 
obrigatória e atempadamente a população 
e todas as partes interessadas nos 
processos de tomada de decisões. No caso 
da recusa de informações relevantes para 
decisões que devem ser tomadas através 
da participação do público, assim como, 
de modo geral, no caso de infracções a 
disposições regulamentares em matéria de 
ambiente, assiste a qualquer pessoa 
singular ou colectiva o direito de 
contestação e de apresentação de queixa 
junto das autoridades judiciais.

Justificação
A União Europeia comprometeu-se, enquanto parte signatária da Convenção sobre o acesso 
à informação, a participação do público no processo de tomada de decisão e o acesso à 
justiça em matéria de ambiente, de 25 de Junho de 1998, a respeitar os princípios deste 
instrumento de direito internacional que transpôs para a legislação da UE através da 
Directiva 2003/35/CE, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 37 
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Texto da Comissão Alteração

(37) Alguns Estados-Membros consideram 
a partilha de instalações de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, incluindo as instalações de 
eliminação, uma opção potencialmente 
vantajosa quando baseada num acordo 
entre os Estados-Membros em causa.

(37) Alguns Estados-Membros consideram 
a partilha de instalações de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, incluindo as instalações de 
eliminação, uma opção potencialmente 
vantajosa e eficaz em termos de custos
quando baseada num acordo entre os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 13

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 protecção da 
saúde e do ambiente, de segurança e de 
transparência, 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.

Alteração 14

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 

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

trabalhadores e o público em geral contra 
os perigos resultantes das radiações 
ionizantes.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as fases da gestão do combustível 
irradiado quando este resultar da 
exploração de reactores nucleares civis ou 
for gerido no âmbito de actividades civis;

a) Todas as fases da gestão do combustível 
irradiado, incluindo o transporte, quando 
este resultar da exploração de reactores 
nucleares civis ou for gerido no âmbito de 
actividades civis;

Alteração 16

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 armazenagem 
definitiva ou à eliminação, incluindo o 
transporte.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7 

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 supervisão dessas operações e 
de subsequentes trabalhos de manutenção 
em instalações provisórias ou definitivas 
de armazenagem de resíduos radioactivos, 
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incluindo o transporte para fora do local;

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) «Gestão do combustível irradiado»: 
todas as actividades ligadas à manipulação, 
armazenagem, reprocessamento ou 
eliminação do combustível irradiado, com 
excepção do transporte para fora do local;

(11) «Gestão do combustível irradiado»: 
todas as actividades ligadas à manipulação, 
armazenagem, incluindo em reservatórios 
de armazenagem intermédios,
reprocessamento ou eliminação do 
combustível irradiado, incluindo o
transporte para fora do local;

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) «Armazenagem»: a conservação de 
combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos numa instalação autorizada, 
com intenção de os recuperar.

(13) «Armazenagem»: a conservação de 
combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos numa instalação autorizada, 
com a possibilidade concreta de os 
recuperar a longo prazo.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A geração de resíduos radioactivos seja 
mantida ao nível mais baixo possível, tanto 
em termos de actividade como de volume, 
através de medidas de concepção e de 
práticas de exploração e de 
desmantelamento adequadas, incluindo a 
reciclagem e a reutilização dos materiais 

(a) A geração de resíduos radioactivos seja 
mantida ao nível mais baixo possível, tanto 
em termos de actividade como de volume, 
através do recurso a alternativas sempre 
que existam alternativas sustentáveis do 
ponto de vista económico, social e 
ambiental, de medidas de concepção e de 
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convencionais; práticas de exploração e de 
desmantelamento adequadas, incluindo a 
reciclagem e a reutilização dos materiais 
convencionais;

Alteração 21

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, enquanto constituírem uma 
ameaça para as pessoas e para o 
ambiente.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É evitada a exposição dos 
trabalhadores, do público e do ambiente a 
resíduos radioactivos.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(d-B) São adoptadas medidas destinadas a 
cobrir os riscos futuros para a saúde e o 
ambiente no caso dos trabalhadores 
expostos e do público em geral.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 
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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, excepto se forem 
celebrados voluntariamente acordos entre 
Estados-Membros para utilizar as 
instalações de armazenagem ou
eliminação de um deles.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente directiva não afecta o 
direito de um Estado-Membro ou de uma 
empresa no Estado-Membro, para onde:
a) os resíduos radioactivos sejam 
expedidos para fins de processamento; ou 
b) quaisquer outros materiais devam ser 
expedidos para fins de recuperação dos 
resíduos radioactivos,
de reexpedir os resíduos radioactivos para 
o seu país de origem após o seu 
tratamento. Também não afecta o direito 
de um Estado-Membro ou de uma 
empresa nesse Estado-Membro para onde 
o combustível irradiado deva ser expedido 
para fins de reprocessamento, de 
reexpedir para o país de origem os 
resíduos radioactivos recuperados a partir 
da operação de reprocessamento.

Justificação
Os acordos sobre as exportações de resíduos radioactivos que tenham sido celebrados entre 
países devem ser examinados individualmente e não ser vedados. A Directiva não deve gerar 
incerteza jurídica quanto à devolução dos resíduos finais obtidos após o reprocessamento do 
combustível irradiado para o país onde o combustível nuclear foi utilizado e deve 
corresponder na íntegra ao disposto na Directiva do Conselho n.º 2006/117/Euratom relativa 
à fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos radioactivos e de combustível 
nuclear irradiado.



PE460.611v02-00 16/28 AD\864299PT.doc

PT

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Os resíduos radioactivos não devem 
ser eliminados em zonas com elevado 
risco de sismos e maremotos.

Alteração 27

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;

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Medidas para assegurar que o 
financiamento necessário à gestão do 
combustível irradiado e para fins do seu 
depósito será fixado pela autoridade 
reguladora competente com base num 
processo transparente que é revisto 
regularmente e no qual o titular da 
licença participa de modo constante.

Justificação
A alteração proposta tem por objectivo prever que a fixação do financiamento para a gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos e do fundo para a realização do 
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depósito se efectuará através de um mecanismo transparente, eficiente, no qual seja 
garantida a participação do titular da licença.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional seja mantido e, se 
necessário, melhorado tendo em conta a 
experiência adquirida na exploração, os 
conhecimentos obtidos no âmbito dos 
estudos de segurança a que se refere o 
artigo 8.º, o desenvolvimento tecnológico e 
os resultados da investigação.

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional seja mantido e, se 
necessário, melhorado tendo em conta a 
experiência adquirida na exploração, os 
conhecimentos obtidos no âmbito dos 
estudos de segurança a que se refere o 
artigo 8.º, a melhor tecnologia disponível 
(MTD) e os resultados da investigação.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os programas nacionais devem ser 
objecto de avaliações de impacto 
socioeconómico e ambiental e garantir 
que não exista qualquer risco de fuga de 
urânio.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A autoridade reguladora 
competente terá todos os poderes e 
recursos para realizar regularmente 
avaliações, investigações e controlos da 
segurança nuclear e, sempre que seja 
necessário, empreender acções policiais 
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nas instalações mesmo durante a 
desactivação. A saúde e segurança dos 
trabalhadores, incluindo quaisquer
profissionais subcontratados, bem como 
os quadros do pessoal e a formação devem 
fazer parte dessas avaliações.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Os Estados-Membros devem dotar a 
autoridade reguladora competente de 
poderes para suspender as operações, 
caso não haja garantia de segurança.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A autoridade reguladora 
competente apresentará aos Estados-
Membros e a todas as organizações 
competentes, titulares de licenças, 
representantes dos trabalhadores do 
titular da licença, profissionais 
subcontratados e ao público em geral um 
relatório sobre os resultados das suas 
avaliações.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros estabelecem o 
momento no qual a responsabilidade pela 
gestão do combustível irradiado e dos 
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resíduos radioactivos é transferida do 
titular da licença para o organismo 
encarregue da gestão nos termos da 
legislação nacional.

Justificação

A presente alteração pretende definir com clareza o momento no qual a responsabilidade 
pela gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos é transferida do titular da 
licença para a entidade à qual foi confiada a gestão a longo prazo. Isto porque o material 
radioactivo poderia ser transferido antes do fim da vida útil de uma instalação nuclear, caso 
em que o titular da licença não poderia ser responsabilizado pelo material que já não se 
encontrasse presente na instalação.

Alteração 35

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 segurança dos 
trabalhadores e dos profissionais 
subcontratados e a segurança das suas
instalações, de uma forma sistemática e 
verificável. Os titulares de licenças 
informarão a autoridade reguladora 
competente e outras organizações 
competentes relevantes, os representantes 
do seu pessoal, os profissionais 
subcontratados e o público em geral sobre 
os resultados das suas avaliações.

Alteração 36
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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 
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 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.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros garantirão 
que os titulares das licenças informarão 
as autoridades transfronteiriças regionais 
e locais sobre os seus planos de criação de
instalações de gestão de resíduos o mais 
precocemente possível, se essas 
instalações se situarem a uma distância 
tal da fronteira nacional que possa 
ocorrer uma influência transfronteiriça 
durante a fase de construção, de operação 
ou após o abandono das instalações ou 
ainda no caso de um acidente ou 
incidente ligado a estas instalações.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Identificação e Documentação

Os Estados-Membros asseguram que o 
titular da licença providencie a 
identificação das embalagens e a 
documentação sobre a eliminação de 
combustível irradiado e resíduos 
radioactivos sob uma forma que não seja 
destrutível. A documentação contém tanto 
a composição química, tóxica e 
radiológica das existências, como a 
respectiva situação, ou seja, se as mesmas 
se encontram no estado sólido, líquido ou 
gasoso.

Justificação
Tal deverá permitir a gerações vindouras reconhecer se, no caso das embalagens, se trata de 
matérias-primas valiosas e/ou de um conteúdo perigoso.

Alteração 39

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
exploração de reservatórios de 
combustível irradiado, de uma instalação 
ou exploração de armazenagem definitiva 
e 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 e na fase pós-encerramento, 
em especial a forma como esta é 
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assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos. O estudo de 
segurança e a avaliação de segurança de 
apoio incluirão uma avaliação dos riscos 
para a saúde e segurança dos 
trabalhadores, incluindo os que estão ao 
serviço de empresas subcontratadas, bem 
como dos níveis de competências e do 
número de técnicos necessários para uma 
exploração segura da instalação em 
qualquer circunstância, de modo a poder 
agir em caso de acidente.

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O estudo de segurança de uma 
instalação deve descrever todos os aspectos 
do local que sejam relevantes em termos de 
segurança, o projecto da instalação e as 
medidas de controlo da gestão e de 
controlo regulamentar. O estudo de 
segurança e a avaliação de segurança que o 
acompanha devem demonstrar o nível de 
protecção que proporcionam e dar 
garantias à autoridade reguladora 
competente e às outras partes interessadas 
de que serão cumpridos os requisitos de 
segurança.

(3) O estudo de segurança de uma 
instalação deve descrever todos os aspectos 
do local que sejam relevantes em termos de 
segurança, o projecto da instalação, o 
desmantelamento da instalação ou de 
partes da instalação e as medidas de 
controlo da gestão e de controlo 
regulamentar. O estudo de segurança e a 
avaliação de segurança que o acompanha 
devem demonstrar o nível de protecção que 
proporcionam e dar garantias à autoridade 
reguladora competente e às outras partes 
interessadas de que serão cumpridos os 
requisitos de segurança.

Alteração 41

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 

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

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, de acordo com o progresso 
técnico e científico.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que o quadro nacional inclui os 
programas de apoio à investigação em 
matéria de redução da produção de 
resíduos radioactivos e de gestão de tais 
resíduos.

Alteração 43

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 de saúde 
e segurança e as doenças profissionais 
que possam ocorrer a longo prazo na 
sequência da exposição à radioactividade, 
de acordo com o princípio do poluidor-
pagador.
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Alteração 44

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 relativos à gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos.

Justificação

A garantia da qualidade tem a ver não só com a segurança, mas com todos os aspectos da 
gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 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 os trabalhadores e o público em geral
tenham acesso a informações sobre a 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos, bem como sobre a 
edificação de uma instalação para 
eliminação de resíduos radioactivos e 
combustível irradiado. Esta obrigação 
inclui a garantia de que a autoridade 
reguladora competente irá facultar 
regularmente, a pedido e de modo 
adequado e eficaz, a qualquer pessoa 
colectiva ou singular, informações 
actualizadas sobre a gestão de resíduos 
radioactivos e combustível irradiado.
Cada Estado-Membro deverá assegurar 
que as autoridades reguladoras 
competentes prestarão a qualquer pessoa 
colectiva ou singular orientações para o 
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ajudar a aceder às referidas informações. 
As informações devem ser disponibilizadas 
ao público em conformidade com a 
legislação nacional e as obrigações 
internacionais, nomeadamente a 
Convenção de Aarhus. As informações 
directamente relevantes para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores e do público 
(em particular, as emissões radioactivas e 
tóxicas e a exposição a emissões) devem 
ser acessíveis ao público, 
independentemente das circunstâncias.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os procedimentos de participação 
do público prevêem um enquadramento 
temporal para cada uma das fases, para 
que haja tempo suficiente para informar a 
população e para que a população tenha 
tempo suficiente para uma preparação 
efectiva e uma participação durante o 
processo de tomada de decisão.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 12 – ponto 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Cada Estado-Membro deve garantir 
que o resultado da participação do 
público é devidamente tido em conta no 
processo de tomada de decisão.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 13 – parágrafo 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem 
informar as autoridades transfronteiriças 
regionais e locais sobre os seus 
programas nacionais o mais cedo 
possível, caso a respectiva execução possa 
ter efeitos transfronteiriços.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No contexto dos programas 
nacionais, os Estados-Membros devem 
indicar claramente quais os recursos 
financeiros disponíveis para a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão terá em conta os 
esclarecimentos prestados pelos Estados-
Membros e o progresso registado pelos 
programas nacionais de gestão dos resíduos 
quando decidir da atribuição de assistência 
financeira ou técnica da Euratom a 
instalações ou actividades de gestão do 
combustível irradiado ou dos resíduos 
radioactivos, ou quando formular pareceres 
sobre projectos de investimento em 
conformidade com o artigo 43.º do Tratado 
Euratom.

(4) A Comissão terá em conta as 
notificações entregues pelos Estados-
Membros e o progresso registado pelos 
programas nacionais de gestão dos resíduos 
quando decidir da atribuição de assistência 
financeira ou técnica da Euratom a 
instalações ou actividades de gestão do 
combustível irradiado ou dos resíduos 
radioactivos, ou quando formular pareceres 
sobre projectos de investimento em 
conformidade com o artigo 43.º do Tratado 
Euratom.
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