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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.1 Ela procede a uma revisão da proposta de Directiva 
(Euratom) do Conselho relativa à gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos, 
apresentada pela Comissão.

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 radioativos 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 radioativos 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 radioativo 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
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 da zona activa 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;

Or. cs

Alteração 2

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 

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

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) 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.

Or. cs

Alteração 4

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.

Or. en

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.
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Alteração 5

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. 

Or. en


