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Alteração 47
Rebecca Harms

Projecto de resolução legislativa
Travessão 2

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e, nomeadamente, os seus artigos 
31.º e 32.º, nos termos dos quais foi 
consultado pelo Conselho (C7-
0387/2010),

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, os seus artigos 194.º e
192.º,

Or. en

Justificação

Na sua actual versão, a Directiva tem por objectivo a harmonização das legislações 
nacionais com vista à protecção do ambiente e da saúde humana contra os perigos 
decorrentes do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos; não define 
quaisquer normas de segurança, como requer a base jurídica da Euratom. Trata 
igualmente de uma questão relacionada com a energia. Por essa razão, a base 
jurídica adequada são os artigos 194.º (energia) e 192.º (ambiente) do TFUE.

Alteração 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Projecto de resolução legislativa
Citação 3-A (nova)

Projecto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta a resolução do 
Parlamento Europeu de 24 de Março de 
2011 sobre a situação no Japão,

Or. en

Alteração 49
Rebecca Harms
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Projecto de resolução legislativa
N.º 1

Projecto de resolução legislativa Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Travessão 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, os seus artigos 194.º e 
192.º,

Or. en

Justificação

Na sua actual versão, a Directiva tem por objectivo a harmonização das legislações 
nacionais com vista à protecção do ambiente e da saúde humana contra os perigos 
decorrentes do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos; não define 
quaisquer normas de segurança, como requer a base jurídica da Euratom. Trata 
igualmente de uma questão relacionada com a energia. Por essa razão, a base 
jurídica adequada são os artigos 194.º (energia) e 192.º (ambiente) do TFUE.

Alteração 51
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 2.º, alínea b), do Tratado
prevê o estabelecimento de normas de 

(1) O artigo 153.º do TFUE prevê o 
estabelecimento de normas de segurança 
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segurança uniformes destinadas à 
protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores.

uniformes destinadas à protecção sanitária 
da população e dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 52
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 191.º do TFUE cria a base 
jurídica para a preservação, a protecção e 
a melhoria da qualidade do ambiente, 
bem como para a protecção da saúde 
humana, inclusive contra os perigos 
decorrentes do combustível irradiado e 
dos resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 53
Rebecca Harms

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 168.º do TFUE 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 54
Vladimir Urutchev
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Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Directiva 96/29/Euratom do 
Conselho, de 13 de Maio de 1996, que fixa 
as normas de segurança de base relativas 
à protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos resultantes 
das radiações ionizantes22, é aplicável a 
todas as práticas que impliquem risco 
resultante das radiações ionizantes 
emanadas de uma fonte artificial ou de uma 
fonte de radiação natural, no caso de os 
radionuclídeos naturais serem ou terem 
sido tratados em função das suas 
propriedades radioactivas, cindíveis ou 
férteis. Abrange também as descargas 
autorizadas de materiais que tenham 
origem nessas práticas. As disposições 
dessa directiva foram complementadas por 
legislação mais específica.

(4) A Directiva 96/29/Euratom do 
Conselho, de 13 de Maio de 1996, relativa
à protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos resultantes 
das radiações ionizantes22, estabelece as 
normas de segurança fundamentais. Esta 
Directiva é aplicável a todas as práticas 
que impliquem risco resultante das 
radiações ionizantes emanadas de uma 
fonte artificial ou de uma fonte natural de 
radiação, no caso de os radionuclídeos 
naturais serem ou terem sido tratados em 
função das suas propriedades radioactivas, 
cindíveis ou férteis. Abrange também as 
descargas autorizadas de materiais que 
tenham origem nessas práticas. As 
disposições dessa directiva foram 
complementadas por legislação mais 
específica.

Or. en

Alteração 55
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comunidade participou na 
obtenção de recursos financeiros para 
conceder apoio, em determinadas 
condições, ao desmantelamento de várias 
unidades de produção de energia nuclear 
na Bulgária, na Eslováquia e na Lituânia, 
as quais constituíram objecto de 
encerramento precoce no âmbito das 
circunstâncias específicas de adesão 
destes países à UE.
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Or. en

Alteração 56
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os três países candidatos da UE (a 
Lituânia, a Eslováquia e a Bulgária) 
exploraram antigas centrais nucleares 
soviéticas que não puderam ser alvo de 
modernização economicamente viável 
segundo os padrões de segurança da UE, 
o que implicou o encerramento e o 
posterior desmantelamento das suas 
centrais nucleares.

Or. en

Alteração 57
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O desmantelamento das centrais 
nucleares de três Estados-Membros da 
UE representou um ónus financeiro e 
económico substancial que não pôde ser 
plenamente satisfeito pelos Estados-
Membros em causa e, por conseguinte, a 
Comunidade concedeu recursos 
financeiros aos Estados-Membros em 
causa, que se destinaram a cobrir parte 
dos custos do desmantelamento e de 
projectos relativos a resíduos e a 
compensar as consequências económicas.

Or. en
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Alteração 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A legislação comunitária em vigor não 
prevê regras específicas que garantam a 
gestão segura e sustentável do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos em 
todas as fases, da produção à eliminação.

(16) A legislação comunitária em vigor não 
prevê regras específicas que garantam a 
gestão segura e sustentável do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos em 
todas as fases, da produção à eliminação 
ou à armazenagem definitiva.

Or. en

Alteração 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A legislação comunitária em vigor não 
prevê regras específicas que garantam a 
gestão segura e sustentável do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos em 
todas as fases, da produção à eliminação.

(16) A legislação comunitária em vigor não 
prevê regras específicas que garantam a 
gestão segura e sustentável do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos em 
todas as fases, da produção à eliminação 
definitiva.

Or. en

Alteração 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os resíduos radioactivos, o 
combustível irradiado e a sua 
armazenagem e eliminação implicam 
grandes riscos, tal como ilustrou 
tragicamente o acidente de Fukushima 
onde ocorreram vários acidentes nas 
instalações de armazenagem e de 
eliminação de resíduos; as medidas de 
segurança relativas aos resíduos 
radioactivos e ao combustível irradiado 
devem ser reforçadas.

Or. en

Alteração 61
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Convenção Conjunta Internacional 
sobre a Segurança da Gestão do 
Combustível Irradiado e a Segurança da 
Gestão dos Resíduos Radioactivos (a 
seguir designada «a Convenção 
Conjunta»), celebrada sob os auspícios da 
AIEA, na qual a Euratom e quase todos 
os Estados-Membros são Partes 
Contratantes, visa atingir e manter normas 
elevadas de segurança em todo o mundo na 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos através do reforço de 
medidas nacionais e da cooperação 
internacional.

(17) A Convenção Conjunta Internacional 
sobre a Segurança da Gestão do 
Combustível Irradiado e a Segurança da 
Gestão dos Resíduos Radioactivos (a 
seguir designada «a Convenção 
Conjunta»), celebrada sob os auspícios da 
AIEA, representa um instrumento de 
incentivo e visa atingir e manter normas 
elevadas de segurança em todo o mundo na 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos através do reforço de 
medidas nacionais e da cooperação 
internacional.

Or. en

Alteração 62
Vladimir Urutchev
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Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Convenção Conjunta Internacional 
sobre a Segurança da Gestão do 
Combustível Irradiado e a Segurança da 
Gestão dos Resíduos Radioactivos (a 
seguir designada «a Convenção 
Conjunta»), celebrada sob os auspícios da 
AIEA, na qual a Euratom e quase todos 
os Estados-Membros são Partes 
Contratantes, visa atingir e manter normas 
elevadas de segurança em todo o mundo na 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos através do reforço de 
medidas nacionais e da cooperação 
internacional.

(17) A Convenção Conjunta Internacional 
sobre a Segurança da Gestão do 
Combustível Irradiado e a Segurança da 
Gestão dos Resíduos Radioactivos (a 
seguir designada «a Convenção 
Conjunta»), celebrada sob os auspícios da 
AIEA, representa um instrumento 
importante que visa atingir e manter 
normas elevadas de segurança em todo o 
mundo na gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos através do 
reforço de medidas nacionais e da 
cooperação internacional.

Or. en

Alteração 63
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em 2006, a AIEA actualizou todo o 
seu conjunto de normas e publicou os seus 
princípios fundamentais de segurança, 
patrocinados conjuntamente pela Euratom, 
a OCDE/AEN e outras organizações 
internacionais. Como foi afirmado pelas 
organizações patrocinantes, a aplicação dos 
princípios fundamentais de segurança 
facilitará a aplicação das normas de 
segurança internacionais e assegurará uma 
maior coerência entre as disposições dos 
vários Estados-Membros. É, pois, 
conveniente que todos os Estados-
Membros aceitem e defendam estes 
princípios. Os princípios serão vinculativos 
para a AIEA no que respeita às suas 

(18) Em 2006, a AIEA actualizou todo o 
seu conjunto de normas e publicou os seus 
princípios fundamentais de segurança, 
desenvolvidos conjuntamente pela 
Euratom, a OCDE/AEN e outras 
organizações internacionais. Como foi 
afirmado pelas organizações patrocinantes, 
a aplicação dos princípios fundamentais de 
segurança facilitará a aplicação das normas 
de segurança internacionais e assegurará 
uma maior coerência entre as disposições 
dos vários Estados-Membros. É, pois, 
conveniente que todos os Estados-
Membros aceitem e defendam estes 
princípios. Os princípios serão vinculativos 
para a AIEA no que respeita às suas 
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próprias operações e para os Estados-
Membros no que respeita às operações a 
que a AIEA presta assistência. Os 
Estados-Membros ou as organizações 
patrocinantes podem adoptar os princípios, 
se assim o entenderem, aplicando-os às 
suas próprias actividades.

próprias operações e para os Estados-
Membros no que respeita às operações a 
que a AIEA presta assistência. Os 
Estados-Membros ou as organizações 
patrocinantes podem adoptar os princípios, 
se assim o entenderem, aplicando-os às 
suas próprias actividades.

Or. en

Alteração 64
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As empresas nucleares devem 
dispor em todos os Estados-Membros de 
recursos financeiros suficientes para os 
cobrir os custos decorrentes de um 
eventual desmantelamento, de acordo com 
a prioridade do princípio do poluidor 
pagador e no âmbito das rigorosas 
normas relativas a eventuais auxílios 
estatais.  A Comissão deve, por 
conseguinte, elaborar normas detalhadas 
relativamente ao uso de recursos 
financeiros em caso de desmantelamento 
das instalações e à gestão e eliminação 
final dos resíduos radioactivos gerados.

Or. cs

Alteração 65
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) A utilização responsável da energia 
nuclear, em especial no domínio da 
segurança e das salvaguardas nucleares, 
é uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no 
resto do mundo. É neste contexto que 
deve ser considerada a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos a fim de permitir uma 
utilização segura, optimizada e 
sustentável da energia nuclear.

Suprimido

Or. de

Alteração 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A utilização responsável da energia 
nuclear, em especial no domínio da
segurança e das salvaguardas nucleares,
é uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no resto 
do mundo. É neste contexto que deve ser 
considerada a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos a 
fim de permitir uma utilização segura, 
optimizada e sustentável da energia 
nuclear.

(23) Em especial na sequência do recente 
acidente nuclear ocorrido no Japão, há
uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no resto
do mundo de responsabilidade máxima em 
matéria de segurança e das salvaguardas 
nucleares. Por conseguinte, tendo em 
conta que a possibilidade de eliminação 
sustentável e segura de resíduos 
radioactivos não ficou totalmente 
provada, os Estados-Membros devem 
considerar o desmantelamento dos 
reactores nucleares e envidar esforços 
para substituir a produção de energia com 
origem na fissão nuclear por energias 
renováveis plenamente sustentáveis e para 
controlar o consumo de energia através 
de medidas ambiciosas em matéria de 
eficiência energética e de poupança de 
energia.
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Or. en

Alteração 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A utilização responsável da energia
nuclear, em especial no domínio da 
segurança e das salvaguardas nucleares,
é uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no resto 
do mundo. É neste contexto que deve ser 
considerada a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos a fim 
de permitir uma utilização segura, 
optimizada e sustentável da energia 
nuclear.

(23) Há uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no resto 
do mundo, especialmente após o recente 
acidente nuclear grave ocorrido no Japão, 
da necessidade de reforçar as regras em 
matéria de segurança e das salvaguardas 
nucleares. É neste contexto que deve ser 
considerada a questão grave da gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos a fim de permitir uma 
utilização segura, optimizada e sustentável 
das instalações de armazenagem e/ou 
eliminação de resíduos.

Or. en

Alteração 68
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A utilização responsável da energia 
nuclear, em especial no domínio da 
segurança e das salvaguardas nucleares, é 
uma necessidade cada vez mais 
reconhecida tanto na União como no resto 
do mundo. É neste contexto que deve ser 
considerada a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos a fim 
de permitir uma utilização segura, 
optimizada e sustentável da energia 

(23) A utilização responsável da energia 
nuclear, que proporciona uma alternativa 
essencial às energias fósseis, em especial 
no domínio da segurança e das 
salvaguardas nucleares, é uma necessidade 
cada vez mais reconhecida tanto na União 
como no resto do mundo. É neste contexto 
que deve ser considerada a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos a fim de permitir uma 
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nuclear. utilização segura, optimizada e sustentável 
da energia nuclear.

Or. fr

Alteração 69
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A). Importa, a este respeito, salientar 
que uma larga proporção das matérias 
que compõem o combustível irradiado é 
recuperável. A reciclagem do combustível 
irradiado é, pois, um aspecto a ter em 
consideração, a par da armazenagem dos 
resíduos finais.

Or. fr

Alteração 70
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) A reciclagem e a recuperação do 
combustível irradiado são tecnicamente 
exequíveis e desempenham um papel 
essencial na redução da toxicidade e do 
volume dos resíduos, não gerando 
resíduos suplementares e proporcionado 
possibilidades adicionais em termos de 
exploração da energia.

Or. fr
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Alteração 71
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, 
todos eles geram resíduos radioactivos, 
tenham ou não reactores nucleares no seu 
território. Os resíduos radioactivos 
resultam sobretudo de actividades do ciclo 
do combustível nuclear, como a exploração 
de reactores nucleares e o reprocessamento 
de combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 
investigação e indústria.

(24) Todos os Estados-Membros geram 
resíduos radioactivos, tenham ou não 
reactores nucleares no seu território. Os 
resíduos radioactivos resultam sobretudo 
de actividades do ciclo do combustível 
nuclear, como a exploração de reactores 
nucleares e o reprocessamento de 
combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 
investigação e indústria.

Or. de

Alteração 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, 
Matthias Groote, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, 
todos eles geram resíduos radioactivos, 
tenham ou não reactores nucleares no seu 
território. Os resíduos radioactivos 
resultam sobretudo de actividades do ciclo 
do combustível nuclear, como a exploração 
de reactores nucleares e o reprocessamento 
de combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 
investigação e indústria.

(24) Todos os Estados-Membros geram 
resíduos radioactivos, tenham ou não 
reactores nucleares no seu território. Os 
resíduos radioactivos resultam sobretudo 
de actividades do ciclo do combustível 
nuclear, como a exploração de reactores 
nucleares e o reprocessamento de 
combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 
investigação e indústria.

Or. en
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Alteração 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, todos 
eles geram resíduos radioactivos, tenham 
ou não reactores nucleares no seu território. 
Os resíduos radioactivos resultam 
sobretudo de actividades do ciclo do 
combustível nuclear, como a exploração 
de reactores nucleares e o reprocessamento 
de combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 
investigação e indústria.

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, todos 
eles geram resíduos radioactivos, tenham 
ou não reactores de energia nuclear no seu 
território. Os resíduos radioactivos 
resultam sobretudo de actividades 
associadas à produção de energia, 
nomeadamente da exploração de reactores 
nucleares, o reprocessamento de 
combustível irradiado e o
desmantelamento de centrais, mas 
também de outras actividades, como as 
aplicações de isótopos radioactivos na 
medicina, investigação e indústria.

Or. en

Alteração 74
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, todos 
eles geram resíduos radioactivos, tenham 
ou não reactores nucleares no seu território. 
Os resíduos radioactivos resultam 
sobretudo de actividades do ciclo do 
combustível nuclear, como a exploração 
de reactores nucleares e o reprocessamento 
de combustível irradiado, mas também de 
outras actividades, como as aplicações de 
isótopos radioactivos na medicina, 

(24) Embora caiba aos Estados-Membros 
definir a sua combinação energética, todos 
eles geram resíduos radioactivos, tenham 
ou não reactores nucleares no seu território. 
Os resíduos radioactivos resultam 
sobretudo da produção de energia, como a 
exploração de reactores nucleares e o 
desmantelamento de instalações de 
produção de energia nuclear, mas também 
de outras actividades, como as aplicações 
de isótopos radioactivos na medicina, 
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investigação e indústria. investigação e indústria.

Or. en

Alteração 75
Bernd Lange

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 
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.

(25) Deve-se evitar gerar mais resíduos 
radioactivos resultantes do 
funcionamento dos reactores nucleares, 
dado que o seu armazenamento e 
eliminação pressupõem riscos 
significativos, impõem uma sobrecarga a 
longo prazo e absorvem recursos valiosos. 
A fase de reprocessamento, em particular, 
aumenta os riscos associados ao 
armazenamento e à eliminação. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
renunciar a esta tecnologia.

Or. de

Alteração 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith 
A. Merkies

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 
pode ser reprocessado, ou decidir eliminá-
lo como resíduo. Seja qual for a solução 

(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 a ser reprocessado ou eliminado. 
Seja qual for a solução escolhida, é 
necessário ter em conta a armazenagem 
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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.

definitiva ou a eliminação dos resíduos de 
actividade elevada, separados na fase de 
reprocessamento, ou do combustível 
irradiado.

Or. en

Alteração 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 
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.

(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 
pode ser reprocessado, ou decidir eliminá-
lo como resíduo ou colocá-lo no seu local 
de armazenagem definitiva. Seja qual for a 
solução escolhida, é necessário ter em 
conta a eliminação ou a armazenagem 
definitiva dos resíduos de actividade 
elevada, separados na fase de 
reprocessamento, ou do combustível 
irradiado considerado como resíduo.

Or. en

Alteração 78
Gaston Franco

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 

(25) A exploração de reactores nucleares 
produz também combustível irradiado. 
Cada Estado-Membro pode definir a sua 
política em matéria de ciclo do 
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combustível considerando o 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 
eliminação dos resíduos de actividade 
elevada, separados na fase de 
reprocessamento, ou do combustível 
irradiado considerado como resíduo.

combustível considerando o combustível 
irradiado como um valioso recurso que 
pode ser reprocessado e reciclado, 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.

Or. fr

Alteração 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith 
A. Merkies

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.

Or. en

Alteração 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A gestão do combustível irradiado 
inicia-se no momento em que as barras de 
combustível são extraídas do reactor 
nuclear.
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Or. en

Alteração 81
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A gestão do combustível irradiado e a 
gestão dos resíduos radioactivos devem 
ser alvo dos mesmos objectivos de 
segurança. Tendo em conta este facto, 
tanto a Convenção Conjunta como as 
normas de segurança da AIEA impõem as 
mesmas obrigações à eliminação do 
combustível irradiado e à eliminação dos 
resíduos radioactivos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os objectivos de segurança da gestão do combustível irradiado diferem 
substancialmente dos objectivos necessários à gestão dos resíduos radioactivos.

Alteração 82
Judith A. Merkies

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 

(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 
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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.

de radiações ionizantes, incluindo a 
eliminação em instalações adequadas, 
como estádio final da sua gestão. Contudo,
a armazenagem de resíduos radioactivos a 
longo prazo poderá ser considerada uma 
solução provisória visto que não foi 
possível comprovar, em última análise, a 
segurança da eliminação definitiva.

Or. en

Alteração 83
Rebecca Harms

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, devem ser 
acondicionados de modo adequado, 
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 armazenagem definitiva ou a 
eliminação em instalações adequadas, 
como estádio final da sua gestão. A 
armazenagem de resíduos radioactivos 
limitada no tempo é uma solução 
provisória mas não constitui uma 
alternativa à armazenagem definitiva ou à 
eliminação.

Or. en

Alteração 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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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 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 ou a armazenagem definitiva 
em instalações adequadas, como estádio 
final da sua gestão. A armazenagem 
temporária de resíduos radioactivos é uma 
solução provisória mas não constitui uma 
alternativa à eliminação ou à
armazenagem definitiva.

Or. en

Alteração 85
Vladimir Urutchev

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, 

(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. A 
armazenagem de resíduos radioactivos, 
incluindo a armazenagem a longo prazo, é 
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incluindo a armazenagem a longo prazo, é 
uma solução provisória mas não constitui 
uma alternativa à eliminação.

uma solução provisória.

Or. en

Alteração 86
Bernd Lange

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 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.

Or. de

Alteração 87
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os resíduos radioactivos, incluindo o 
combustível irradiado considerado como 

(27) Os resíduos radioactivos, incluindo o 
combustível irradiado para eliminação, 
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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.

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.

Or. en

Alteração 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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 
plutónio ou a grafite contaminada. Os 
resíduos não acondicionados de fácil 
dispersão, bem como o combustível 
irradiado contido em reservatórios não 
protegidos constituem existências que são 
simultaneamente radiotóxicas e altamente 
vulneráveis, encerrando um risco 
iminente de acidente ou podendo 
constituir um alvo de atentados 
terroristas.

Or. en
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Alteração 89
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) A armazenagem temporária dos 
combustíveis irradiados requer protecção 
de eventos externos; todos os combustíveis 
irradiados devem, por conseguinte, ser 
retirados dos reservatórios para locais 
secos de armazenagem logo que o nível de 
calor residual o permita.

Or. en

Alteração 90
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Estas medidas devem apoiar-se num 
regime nacional de classificação dos 
resíduos radioactivos que tenha plenamente 
em conta os tipos e propriedades 
específicos desses resíduos. Os critérios 
concretos para a inclusão dos resíduos 
numa dada classe dependerão da situação 
específica do Estado-Membro no que 
respeita à natureza dos resíduos e às 
opções de eliminação disponíveis ou
consideradas.

(28) Estas medidas devem apoiar-se num 
regime nacional de classificação dos 
resíduos radioactivos que tenha plenamente 
em conta os tipos e propriedades 
específicos desses resíduos. Os critérios 
concretos para a inclusão dos resíduos 
devem basear-se no Guia de Segurança 
da AIEA n.º GSG-1 de classificação dos 
resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Estas medidas devem apoiar-se num 
regime nacional de classificação dos 
resíduos radioactivos que tenha plenamente 
em conta os tipos e propriedades 
específicos desses resíduos. Os critérios 
concretos para a inclusão dos resíduos 
numa dada classe dependerão da situação 
específica do Estado-Membro no que 
respeita à natureza dos resíduos e às opções 
de eliminação disponíveis ou consideradas.

(28) Estas medidas devem apoiar-se num 
regime nacional de classificação dos 
resíduos radioactivos que tenha plenamente 
em conta os tipos e propriedades 
específicos desses resíduos. Os critérios 
concretos para a inclusão dos resíduos 
numa dada classe dependerão da situação 
específica do Estado-Membro no que 
respeita à natureza dos resíduos e às opções 
de eliminação ou de armazenamento final 
que se encontrem disponíveis ou sejam
consideradas.

Or. en

Alteração 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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) Os modelos de eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia 
variam entre o depósito em instalações de 
armazenagem próximas da superfície (em 
edifícios, mediante enterramento pouco 
profundo ou a poucas dezenas de metros 
abaixo da superfície) e o depósito de 
acordo com o mais avançado estado da 
técnica em repositórios geológicos 
situados entre 70 a 100 metros no subsolo. 
Quase todos os resíduos radioactivos de 
vida longa e de actividade curta e 
intermédia são armazenados. Após 30 
anos de investigação, os interesses 
nucleares partem, em geral, do princípio 
de que a eliminação em camadas 
geológicas profundas constitui a opção 
mais económica como estádio final da 
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gestão dos resíduos radioactivos de 
actividade elevada, embora se investiguem 
também outras opções como as 
instalações de armazenagem 
especialmente projectadas para o efeito ou 
o depósito próximo da superfície, o 
depósito em rocha seca ou o depósito em 
furos profundos (a 3000-5000 metros de 
profundidade). É, pois, necessário fazer
avançar a investigação nestes domínios.

Or. en

Alteração 93
Bernd Lange

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, parece estar cientificamente 
comprovada a viabilidade da eliminação 
em zonas geológicas profundas e 
adequadas, apesar de a componente de 
risco permanecer.

Or. de

Alteração 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 29
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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. Actualmente, e
após 30 anos de investigação, pensa-se, em 
geral, que a eliminação em camadas 
geológicas profundas constitui a opção 
mais económica e sustentável como 
estádio final da gestão dos resíduos 
radioactivos de actividade elevada e do 
combustível irradiado considerado como 
resíduo, embora várias outras opções 
estejam também a ser ponderadas de 
forma activa, incluindo soluções de 
armazenamento final com possibilidade 
de recuperação. Seria de toda a 
conveniência incentivar a investigação de 
todas as opções.

Or. en

Alteração 95
Vladimir Urutchev

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. 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. Por 
conseguinte, os Estados-Membros, 
embora mantendo responsabilidade plena 
pelas suas políticas de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
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radioactivos, são incentivados a ponderar 
as diferentes opções de eliminação final.

Or. en

Alteração 96
Marian-Jean Marinescu

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 ser a opção 
mais segura e sustentável como estádio 
final da gestão dos resíduos de actividade 
elevada e do combustível irradiado 
considerado como resíduo. Os 
Estados--Membros devem ter em conta a 
futura evolução tecnológica no domínio 
dos sistemas de eliminação final e 
ponderarem a possibilidade da 
reversibilidade e da recuperabilidade do 
seu combustível irradiado e dos seus 
resíduos radioactivos;

Or. en

Alteração 97
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A solução típica para a eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia é 

(29) A solução típica para a eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia é 
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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.

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. As actividades 
desenvolvidas no âmbito da Plataforma 
Tecnológica para a Eliminação Geológica 
de Resíduos Radioactivos ("Implementing 
Geological Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform", ou IGD-TP) 
podem viabilizar o acesso ao 
conhecimento especializado e à tecnologia 
neste domínio.

Or. en

Justificação

É importante acentuar a necessidade de se avançar para a demonstração prática da 
eliminação final de resíduos altamente radioactivos e de combustível irradiado, se 
entendido como resíduo. O trabalho realizado pela Plataforma Tecnológica para a 
Eliminação Geológica de Resíduos Radioactivos ("Implementing Geological Disposal 
of Radioactive Waste Technology Platform", ou IGD-TP) deve ser visto como um 
exemplo de investigação levada a cabo com um objectivo específico, como se diz na 
sua Perspectiva, que é o de, "em 2025, as primeiras instalações de armazenagem 
geológica de combustível irradiado, de resíduos de radioactividade elevada e de 
outros resíduos radioactivos de longa duração estarem a funcionar em segurança na 
Europa".

Alteração 98
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os perigos da eliminação dos 
resíduos radioactivos ficaram patentes no 
acidente de Fukushima, podendo 



AM\864761PT.doc 31/105 PE462.870v01-00

PT

acidentes do mesmo género ocorrer em 
instalações nucleares já existentes ou em 
fase de construção em zonas da União e 
dos seus países vizinhos que apresentam 
um elevado risco de ocorrência de sismos, 
maremotos e outros riscos naturais. A 
União deve adoptar as medidas 
apropriadas para evitar a eliminação de 
resíduos radioactivos nessas zonas.

Or. en

Alteração 99
Bernd Lange

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Tendo em conta a investigação 
levada a cabo no âmbito da eliminação de 
resíduos radioactivos por transmutação 
ou outros métodos de redução da sua 
radioactividade e respectiva duração, o 
armazenamento reversível e a longo prazo 
dos resíduos radioactivos em formações 
geológicas profundas deve ser igualmente 
tido em conta;

Or. de

Alteração 100
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A Comissão deve solicitar aos 
Estados-Membros que criem registos de 
locais semelhantes adequados para a 
eliminação em zonas geológicas 
profundas.
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Or. cs

Alteração 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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 AIEA43. 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 
não só respeitar os princípios fundamentais 
de segurança estabelecidos pela AIEA, 
mas também impor os mais altos padrões 
de segurança, passíveis de reflectir, quer 
as práticas cientificamente mais 
avançadas nos planos regulamentar e 
operacional, quer as melhores tecnologias 
disponíveis (MTD). 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, 
sejam eles acumulados ao longo do tempo 
ou os 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 mais cedo possível 
após o seu encerramento.

Or. en

Alteração 102
Vladimir Urutchev
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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 AIEA43. 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) As políticas de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos nos 
Estados-Membros devem respeitar os 
princípios fundamentais de segurança 
estabelecidos pela AIEA43. 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.

Or. en

Alteração 103
Zigmantas Balčytis

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 
harmonizado com a Comissão 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.

Or. lt

Alteração 104
Zigmantas Balčytis
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Proposta de directiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de fundos 
suficientes para a gestão e 
armazenamento do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos.

Or. lt

Alteração 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 
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.

(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 ou à 
armazenagem final. Tal programa deve 
abranger todas as 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.

Or. en

Alteração 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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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 
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.

(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 final. 
Tal programa deve abranger todas as 
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.

Or. en

Alteração 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta de directiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os trabalhadores intervenientes 
em toda a cadeia de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos têm 
de se encontrar protegidos e seguros, 
independentemente da sua actividade ou 
do seu estatuto; importa considerar os 
efeitos a longo prazo para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores em qualquer
instrumento de gestão de combustível 
irradiado e resíduos radioactivos.

Or. en
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Alteração 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta de directiva
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) No quadro da execução 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

Alteração 109
Eija-Riitta Korhola

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, sendo essencial 
que a opinião pública tenha confiança 
nos princípios que regem a segurança dos 
depósitos e nos programas de gestão dos 
resíduos. 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.

Or. en

Justificação

Assegurar a confiança da opinião pública será fundamental para a selecção dos 
locais de implantação dos depósitos.



AM\864761PT.doc 37/105 PE462.870v01-00

PT

Alteração 110
Ioan Enciu

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 e todas as partes interessadas 
devem ter a oportunidade de participar no 
cerne dos processos de tomada de 
decisões.

Or. en

Alteração 111
Vladimir Urutchev

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 salvaguardar-se a informação 
efectiva do público e todas as partes 
interessadas devem ter a oportunidade de 
participar nos processos de tomada de 
decisões.

Or. en

Alteração 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt
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Proposta de directiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A cooperação entre os 
Estados-Membros e a nível internacional, 
permitindo o acesso a conhecimentos 
especializados e à tecnologia, poderia 
facilitar e acelerar a tomada de decisões.

(36) A cooperação entre os 
Estados-Membros e a nível internacional, 
permitindo o acesso a conhecimentos 
especializados, a tecnologia de qualidade 
superlativa e a práticas de excelência, 
poderia facilitar e acelerar a tomada de 
decisões.

Or. en

Alteração 113
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 37

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 
armazenagem e/ou eliminação, uma opção 
potencialmente vantajosa quando baseada 
num acordo entre os Estados-Membros em 
causa. A partilha de instalações de 
armazenagem e/ou eliminação definitiva 
só deve aplicar-se a pequenas quantidades 
de resíduos radioactivos resultantes de 
actividades de investigação, usos clínicos 
ou operações industriais, que não as 
ligadas à geração de energia.

Or. en

Alteração 114
Françoise Grossetête
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Proposta de directiva
Considerando 37

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 quando baseada num acordo 
entre os Estados-Membros em causa. A 
este respeito, importa não bloquear certos 
casos particulares, como os acordos pré-
existentes relativos ao combustível 
irradiado proveniente dos reactores de 
investigação.

Or. fr

Alteração 115
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 37

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 
países envolvidos.

Or. en

Alteração 116
Krišjānis Kariņš

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Alguns Estados-Membros consideram (37) Alguns Estados-Membros consideram 
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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.

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 países em causa.

Or. lv

Alteração 117
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 37

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 segura, quando baseada num 
acordo entre os Estados-Membros em 
causa.

Or. en

Alteração 118
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os cidadãos que não beneficiaram 
da produção de resíduos nucleares não 
devem suportar os eventuais encargos 
ambientais. Por conseguinte, os resíduos 
nucleares, incluindo o plutónio e o 
combustível nuclear irradiado, não devem 
ser exportados para países terceiros para 
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efeitos de armazenamento de resíduos, 
reprocessamento, fabrico de MOX ou 
tratamento de resíduos.

Or. en

Alteração 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais e a evolução 
esperada destas barreiras ao longo do 
tempo. O estudo de segurança deve incluir 
os resultados da avaliação de segurança e 
informações sobre a validade e fiabilidade 
da referida avaliação e dos pressupostos 
nela formulados. Deve, pois, prever a 
recolha de argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de armazenagem, incluindo a 
colocação do combustível irradiado em 
reservatórios, e de eliminação, devendo 
permitir identificar zonas de incerteza para 
as quais deve ser chamada a atenção a fim 
de melhorar a compreensão dos aspectos 
com impacto a nível da segurança do 
sistema de armazenagem ou eliminação, 
incluindo as barreiras naturais (geológicas) 
e artificiais e a evolução esperada destas 
barreiras ao longo do tempo. O estudo de 
segurança deve incluir os resultados da 
avaliação de segurança e informações 
sobre a validade e fiabilidade da referida 
avaliação e dos pressupostos nela 
formulados. O estudo de segurança para 
os resíduos de fraca radioactividade e os 
resíduos de vida curta e de actividade 
intermédia deve ser efectuado para um 
período mínimo de 500 anos e, no caso 
dos resíduos de radioactividade elevada 
ou de combustível nuclear irradiado, para 
um período mínimo de 100 000 anos.
Deve, pois, prever a recolha de argumentos 
e provas em apoio à confirmação da 
segurança de uma instalação ou actividade 
ligada à gestão do combustível irradiado e 
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dos resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 120
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais e a evolução 
esperada destas barreiras ao longo do 
tempo. O estudo de segurança deve incluir 
os resultados da avaliação de segurança e 
informações sobre a validade e fiabilidade 
da referida avaliação e dos pressupostos 
nela formulados. Deve, pois, prever a
recolha de argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais e a evolução 
esperada destas barreiras ao longo do 
tempo. O estudo de segurança deve incluir 
os resultados da avaliação de segurança e 
informações sobre a validade e fiabilidade 
da referida avaliação e dos pressupostos 
nela formulados. A demonstração de 
segurança basear-se-á, pois, na recolha de 
argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Alteração 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais e a evolução 
esperada destas barreiras ao longo do 
tempo. O estudo de segurança deve incluir 
os resultados da avaliação de segurança e 
informações sobre a validade e fiabilidade 
da referida avaliação e dos pressupostos 
nela formulados. Deve, pois, prever a 
recolha de argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação ou de 
armazenagem final, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
eliminação ou de armazenagem final, 
incluindo as barreiras naturais (geológicas) 
e artificiais e a evolução esperada destas 
barreiras ao longo do tempo. O estudo de 
segurança deve incluir os resultados da 
avaliação de segurança e informações 
sobre a validade e fiabilidade da referida 
avaliação e dos pressupostos nela 
formulados. Deve, pois, prever a recolha de 
argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Alteração 122
Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação, devendo permitir 
identificar zonas de incerteza para as quais 
deve ser chamada a atenção a fim de 
melhorar a compreensão dos aspectos com 
impacto a nível da segurança do sistema de 
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eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais e a evolução 
esperada destas barreiras ao longo do 
tempo. O estudo de segurança deve incluir 
os resultados da avaliação de segurança e 
informações sobre a validade e fiabilidade 
da referida avaliação e dos pressupostos 
nela formulados. Deve, pois, prever a 
recolha de argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

eliminação, incluindo as barreiras naturais 
(geológicas) e artificiais), bem como a 
susceptibilidade da região aos sismos, e a 
evolução esperada destas barreiras ao 
longo do tempo. O estudo de segurança 
deve incluir os resultados da avaliação de 
segurança e informações sobre a validade e 
fiabilidade da referida avaliação e dos 
pressupostos nela formulados. Deve, pois, 
prever a recolha de argumentos e provas 
em apoio à confirmação da segurança de 
uma instalação ou actividade ligada à 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos.

Or. el

Alteração 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 124
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Embora se reconheça a necessidade de 
ter em conta no quadro nacional todos os 
perigos associados ao combustível 

(40) Embora se reconheça a necessidade de 
ter em conta no quadro nacional todos os 
perigos associados ao combustível 
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irradiado e aos resíduos radioactivos, a 
presente directiva não abrange os riscos 
não radiológicos, que são abrangidos pelo 
âmbito do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

irradiado e aos resíduos radioactivos, a 
presente directiva não abrange os riscos 
não radiológicos portadores de 
consequências não radiológicas, que são 
abrangidos pelo âmbito do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

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, 
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; atendendo às investigações 
em curso sobre a sustentabilidade e a 
segurança da gestão a longo prazo do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, deve proceder-se, no prazo 
de 10 anos, a uma reavaliação do conceito 
de eliminação em camadas geológicas 
profundas por comparação com outras 
opções, como a da armazenagem final 
com recuperabilidade.

Or. en

Alteração 126
Vladimir Urutchev
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Proposta de directiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) O exame dos programas nacionais
pelos pares poderia ser um excelente meio 
para reforçar a confiança na gestão dos 
resíduos radioactivos e do combustível 
irradiado na União Europeia, com o 
objectivo de desenvolver e trocar 
experiências e de garantir normas elevadas.

(42) A realização de exames pelos pares 
poderia ser um excelente meio para 
reforçar a confiança na gestão dos resíduos 
radioactivos e do combustível irradiado na 
União Europeia, com o objectivo de 
desenvolver e trocar experiências e de 
garantir normas elevadas.

Or. en

Alteração 127
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Reitera a necessidade da 
atribuição de mais verbas a projectos 
energéticos, incluindo a possibilidade de 
futuros projectos de desmantelamento e, 
consequentemente, projectos de gestão de 
resíduos.

Or. en

Alteração 128
Hannes Swoboda

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 

(2) Assegura que os Estados-Membros 
estabeleçam medidas nacionais para 
alcançar, com base no estádio actual da 
ciência, o máximo nível de segurança na 
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irradiado e dos resíduos radioactivos, a fim 
de proteger os trabalhadores e o público em 
geral contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes.

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

Alteração 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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 um elevado nível de 
segurança na gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, a fim 
de proteger os trabalhadores, o público em 
geral e o meio ambiente contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes.

Or. en

Alteração 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 máximo 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.



PE462.870v01-00 48/105 AM\864761PT.doc

PT

Or. en

Alteração 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 nível mais elevado 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

Alteração 132
Vladimir Urutchev

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 
resíduos radioactivos.

(3) Garante a prestação da informação e a 
participação necessárias do público 
relativamente à gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 133
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(1) A presente directiva aplica-se a: (1) Sem prejuízo da Directiva 
2009/71/Euratom do Conselho que 
estabelece um quadro comunitário para a 
segurança nuclear das instalações 
nucleares, a presente directiva aplica-se a:

Or. en

Alteração 134
Bernd Lange

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 quando este resultar 
da exploração de reactores nucleares civis 
ou for gerido no âmbito de actividades 
civis, incluindo o combustível irradiado 
procedente de programas de defesa militar 
que seja transferido para fins 
exclusivamente civis e gerido no âmbito 
de actividades civis;

Or. de

Alteração 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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 quando este resultar da 
exploração de reactores nucleares;
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Or. en

Alteração 136
Ivailo Kalfin

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 quando este resultar da 
exploração de reactores nucleares civis ou 
for gerido no âmbito de actividades civis 
no território da UE;

Or. en

Alteração 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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;

Or. en

Alteração 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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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 e à eliminação, inclusive.

Or. en

Alteração 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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, 
incluindo o transporte, quando estes 
resultarem de actividades civis ou forem 
geridos no âmbito de actividades civis.

Or. en

Alteração 140
Ivailo Kalfin

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, 
quando estes resultarem de actividades 
civis ou forem geridos no âmbito de 
actividades civis no território da UE.

Or. en
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Alteração 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 ou 
armazenagem definitiva, quando estes 
resultarem de actividades civis ou forem 
geridos no âmbito de actividades civis.

Or. en

Alteração 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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 
definitiva, quando estes resultarem de 
actividades civis ou forem geridos no 
âmbito de actividades civis.

Or. en

Alteração 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 

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

Or. en

Alteração 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

Alteração 145
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As disposições específicas da 
presente directiva em matéria de 
segurança nuclear dos resíduos 
radioactivos, de instalações e actividades 
ligadas ao combustível irradiado não se 
aplicam às instalações nucleares 
abrangidas pela Directiva 
2009/71/Euratom.

Or. en

Alteração 146
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) O n.º3 do artigo 4.º da presente 
directiva não se aplica:
– ao repatriamento de combustível 
irradiado proveniente dos reactores de 
investigação em conformidade com 
contratos especiais;
– ao repatriamento para o seu país de 
origem de resíduos gerados pelo 
reprocessamento de combustível 
irradiado; 
– às exportações com base em contratos 
de gestão de combustível irradiado ou de 
resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 147
Rebecca Harms

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»: quaisquer 
materiais radioactivos sob forma gasosa, 
líquida ou sólida, incluindo combustíveis 
irradiados;

Or. en

Alteração 148
Corinne Lepage
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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»: materiais 
radioactivos, incluindo o combustível 
irradiado armazenado, sob forma gasosa, 
líquida ou sólida de que o Estado-Membro 
ou uma pessoa singular ou colectiva cuja 
decisão seja aceite pelo Estado-Membro se 
desfaz ou tem a intenção ou a obrigação 
de se desfazer, e que sejam controlados 
como resíduos radioactivos por um órgão 
de regulamentação ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar do Estado-
Membro;

Or. fr

Justificação

Os resíduos nucleares não podem ser submetidos a um regime jurídico e de 
responsabilidade menos rigorosos do que os do direito comum. Assim sendo, a 
definição comunitária de “resíduo” (Directiva 2006/12/CE, de 5 Abril de 2006, 
relativa aos resíduos) é a base a partir da qual se deve construir a de “resíduo 
nuclear radioactivo”.

Alteração 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

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 

(6) «Resíduos radioactivos»: materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida, incluindo combustível irradiado e 
material radioactivo resultante de 
reprocessamento, 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 
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legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro;

radioactivos por um órgão de 
regulamentação ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar do Estado 
Membro;

Or. en

Justificação

O combustível irradiado deve ser definido como resíduo, a não ser que seja claro que 
pode ser reprocessado a curto prazo, sem qualquer outro impacto no ambiente.

Alteração 150
Edit Herczog

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»: materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida, reduzidos ao volume mínimo 
tecnologicamente possível 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;

Or. en

Alteração 151
Françoise Grossetête

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 

(6) "Resíduos radioactivos": materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida cuja utilização ulterior não seja 
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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;

prevista ou considerada, tendo em conta a 
evolução da tecnologia e os futuros 
progressos tecnológicos, 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;

Or. fr

Alteração 152
Rebecca Harms

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;

Or. en

Alteração 153
Sabine Wils

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 

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

Or. en

Alteração 154
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) “estudo de segurança” é uma 
recolha de argumentos e provas que 
atestam a segurança de uma instalação 
ou actividade, que inclui as conclusões de 
uma avaliação de segurança e uma 
declaração de confiança nestas 
conclusões. No que diz respeito à 
instalação de eliminação de resíduos, o 
estudo de segurança pode estar associado 
a uma determinada fase do 
desenvolvimento. Nesse caso, o estudo de 
segurança deve admitir a existência de 
alguma margem de incerteza ou de 
quaisquer questões pendentes e deve 
estabelecer directrizes para a resolução 
destas questões em futuras etapas de 
desenvolvimento;

Or. nl

Alteração 155
Rebecca Harms

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, 

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

Or. en

Alteração 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 ou tem de ser considerado 
como resíduo radioactivo, se para ele não 
tiver sido prevista mais nenhuma 
utilização nos dois anos seguintes pelo 
Estado-Membro ou pelo titular de uma 
licença cuja decisão seja aceite pelo 
Estado-Membro;

Or. en

Justificação

O combustível irradiado continua perigoso, caso não seja armazenado 
temporariamente de acordo com as mais elevadas normas em termo de saúde, 
ambiente e segurança. Ver também o nº 6 do artigo 3.º. O prazo de dois anos 
corresponde ao período permitido para que os resíduos perigosos permaneçam sem 
tratamento ao abrigo de outra legislação da UE relativa aos resíduos.

Alteração 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 11
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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 a armazenagem 
intermédia, reprocessamento ou 
eliminação do combustível irradiado, 
incluindo o transporte para fora do local;

Or. en

Alteração 158
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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 
resíduos radioactivos ou de combustível 
irradiado numa instalação equipada para o 
seu confinamento, com intenção de os 
recuperar;

Or. en

Alteração 159
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 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 possibilidade concreta de os recuperar 
a longo prazo.

Or. en
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Alteração 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) "armazenamento final», a 
conservação de combustível irradiado ou 
de resíduos radioactivos numa instalação 
autorizada de armazenagem definitiva, 
sem intenção de recuperação, mas onde 
esta possibilidade exista, caso tal se torne 
necessário a bem da segurança e da 
protecção;

Or. en

Alteração 161
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e manter políticas nacionais em 
matéria de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos. Cabe-lhes a 
responsabilidade, em última instância, pela 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos.

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e manter políticas nacionais em 
matéria de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos. Os 
Estados-Membros têm a responsabilidade, 
em última instância, pela gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos neles gerados.

Or. en

Alteração 162
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e manter políticas nacionais em 
matéria de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos. Cabe-lhes a 
responsabilidade, em última instância, pela 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos.

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer e manter políticas nacionais em 
matéria de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos. Cabe-lhes a 
responsabilidade, em última instância, pela 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos que se encontrem no 
seu território.

Or. ro

Alteração 163
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros asseguram 
que as políticas nacionais em matéria de 
gestão, de combustível irradiado e de 
resíduos radioactivos são implementadas 
através de um processo decisório bem 
fundamentado e documentado, por 
etapas, em matéria de segurança a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 164
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar (2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que as políticas nacionais se alicerçam 
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que: nos seguintes princípios:

Or. en

Alteração 165
Rebecca Harms

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 
convencionais;

(a) A geração de resíduos radioactivos seja 
mantida ao nível mínimo absoluto, tanto 
em termos de actividade como de volume, 
através do recurso a alternativas 
sustentáveis do ponto de vista económico, 
social e ambiental, sempre que existam, 
evitando o reprocessamento e a utilização 
de combustível de óxido misto (MOX), e a 
práticas de desmantelamento;

Or. en

Alteração 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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 
convencionais;

(a) A geração de resíduos radioactivos seja 
mantida ao nível mais baixo possível, no 
respeito do princípio ALARA, tanto em 
termos de actividade como de volume, 
através de medidas de concepção e de 
práticas de exploração e de 
desmantelamento adequadas, incluindo o 
reprocessamento, a reciclagem e a 
reutilização dos materiais convencionais;

Or. en
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Alteração 167
Françoise Grossetête

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 
convencionais;

(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 
convencionais e do combustível irradiado;

Or. fr

Alteração 168
Gaston Franco

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 
convencionais;

(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;

Or. fr

Alteração 169
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Seja tomadas em consideração as 
interdependências entre todas as fases da 
produção e gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 170
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Não sejam impostos encargos 
desnecessários às futuras gerações;

(c) Não sejam impostos encargos 
desnecessários à população, 
nomeadamente às futuras gerações, no que 
toca ao combustível irradiado e aos 
resíduos radioactivos passados, presentes 
ou futuros;

Or. en

Alteração 171
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

c) Não sejam impostos encargos 
desnecessários às futuras gerações;

c) Só sejam impostos encargos mínimos às 
futuras gerações;

Or. en

Alteração 172
Rebecca Harms
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Todo o combustível irradiado seja 
transferido das piscinas para instalações 
de armazenagem a seco;

Or. en

Alteração 173
Bernd Lange

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, nomeadamente a longo prazo, na 
condição de que, durante o período de 
funcionamento das instalações de 
eliminação, deverá ser sempre possível 
recuperar os resíduos radioactivos 
armazenados nas respectivas embalagens.

Or. de

Alteração 174
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 4.º – 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, nomeadamente a longo prazo, 
velando, em particular, pela segurança do 
transporte, por via terrestre ou marítima, 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, especialmente no caso das 
instalações nucleares dos países terceiros 
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limítrofes.

Or. en

Alteração 175
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 um período mínimo de 
250 anos ou até mais prolongado 
enquanto constituírem uma ameaça para 
as pessoas e para o ambiente.

Or. de

Alteração 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 4.º – 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.

Or. en

Alteração 177
Sabine Wils

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

d-A) A armazenagem intermédia em 
piscinas de combustível irradiado tenha 
lugar na zona de confinamento e não 
ultrapasse a duração mínima necessária 
para o arrefecimento do combustível 
irradiado antes do transporte para fora do 
local, dado o risco potencial adicional 
existente, como demonstrado em 
Fukushima.

Or. en

Alteração 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) O público seja informado de forma 
transparente e imparcial, em 
conformidade com o artigo 12.º, sobre as 
políticas nacionais de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Alteração 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Seja evitada a exposição dos 
trabalhadores, do público e do ambiente 
ao combustível irradiado e aos resíduos 
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radioactivos.

Or. en

Alteração 180
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

d-B) As reservas financeiras para a 
eliminação de resíduos que os produtores 
de resíduos devem constituir para cobrir a 
totalidade dos custos decorrentes da 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos sejam geridas por 
um fundo controlado pelas autoridades 
estatais, a fim de garantir a 
disponibilidade das mesmas para uma 
eliminação segura e duradoura dos 
resíduos.

Or. en

Alteração 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 182
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

d-C) Exista uma responsabilidade 
conjunta e solidária, por forma a proteger 
todos os intervenientes na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, e que a responsabilidade 
civil total por acidentes e pela gestão dos 
resíduos a longo prazo relativamente aos 
danos causados por tais actividades, 
incluindo danos para o ambiente 
terrestre, aquático e marinho, seja 
assumida pelos operadores das 
instalações nucleares e pelos titulares de 
autorizações de gestão dos resíduos 
nucleares.

Or. en

Alteração 183
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

d-D) Os custos da gestão dos resíduos 
radioactivos, incluindo o combustível 
irradiado, sejam suportados pelos que os 
produziram.

Or. en

Alteração 184
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As entidades nacionais competentes 
participam na qualidade de supervisoras 
no que se refere aos recursos financeiros 
adequados.

Or. cs

Alteração 185
Ivailo Kalfin

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 186
Bernd Lange

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, ou armazenados em 
instalações segurar a longo prazo, no 
Estado-Membro em que foram gerados. No 
caso dos Estados-Membros que 
necessitam apenas de eliminar 
quantidades insignificantes de resíduos 
radioactivos ou que não dispõem de locais 
adequados para proceder à sua 
eliminação geológica, a cooperação 
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transfronteiriça será possível, a título 
excepcional, desde que seja assegurado o 
cumprimento das normas uniformes 
relativas à eliminação de resíduos sob 
controlo europeu.   

Or. de

Alteração 187
Krišjānis Kariņš

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, excepto se o 
Estado-Membro tiver celebrado um 
acordo com outro Estado-Membro ou país 
terceiro para utilizar as suas instalações de 
eliminação. Se for celebrado um acordo 
sobre a eliminação de resíduos 
radioactivos com um país que não é 
Estado Membro da UE, o Estado-Membro 
parte desse acordo deve assegurar que os 
resíduos radioactivos são eliminados nos 
termos das disposições da presente 
Directiva.

Or. lv

Alteração 188
Françoise Grossetête

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 

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

celebrados acordos entre Estados-Membros 
para utilizar as instalações de eliminação 
de um deles ou se forem criados centros 
de armazenagem regionais mediante 
acordos intergovernementais entre 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 189
Rebecca Harms

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, incluindo o 
combustível irradiado, devem ser 
eliminados no Estado-Membro em que 
foram gerados, excepto se forem 
celebrados acordos para pequenas 
quantidades entre Estados-Membros que 
não tenham desenvolvido qualquer 
actividade relacionada com o combustível 
nuclear, com vista à utilização das 
instalações de eliminação de um deles.

Or. en

Alteração 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

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 
celebrados acordos entre Estados-Membros 
para utilizar as instalações de eliminação 
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de um deles. ou de armazenagem definitiva de um 
deles; não devem ser autorizadas as 
transferências de resíduos para fora da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

A União Europeia não tem a possibilidade de controlar a forma como os resíduos 
radioactivos são tratados fora do seu território e não pode garantir o respeito das 
normas mais rigorosas em matéria de ambiente, saúde e segurança.

Alteração 191
Marian-Jean Marinescu

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, excepto se, no momento da 
transferência, estiver em vigor um acordo 
entre Estados-Membros para utilizar as 
instalações de eliminação de um deles.

Or. en

Alteração 192
Vladimir Urutchev

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 

(3) Regra geral, os resíduos radioactivos 
devem ser eliminados no Estado-Membro 
em que foram gerados, excepto se forem 
celebrados acordos de transferência, nos 
termos da Directiva 2006/117/Euratom do 
Conselho relativa à fiscalização e ao 



AM\864761PT.doc 75/105 PE462.870v01-00

PT

eliminação de um deles. controlo das transferências de resíduos 
radioactivos e de combustível nuclear 
irradiado.

Or. en

Alteração 193
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Em caso de exportação para um país 
terceiro, o Estado-Membro exportador 
deve tomar as medidas necessárias para 
se certificar de que o outro país dispõe de 
um programa de gestão de resíduos 
radioactivos, cujos objectivos em matéria 
de segurança sejam equivalentes aos da 
presente directiva;

Or. en

Alteração 194
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Esses acordos devem ser 
comunicados à Comissão.

Or. en

Alteração 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, voluntariamente, adoptar, em 
cooperação com outros Estados-
Membros, as medidas adequadas para 
criar uma instalação de eliminação 
comum ou regional, sempre que tal seja 
necessário ou aconselhável, tendo em 
conta circunstâncias geológicas ou 
técnicas específicas. As actividades e os 
estudos do ERDO - WG (European 
Repository Development Organization 
Working Group) revestem-se de um 
interesse particular neste contexto.

Or. en

Alteração 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, a título facultativo, em 
cooperação com outros Estados-
Membros, tomar as medidas adequadas 
para estabelecer uma instalação de 
eliminação comum ou regional, sempre 
que tal seja necessário ou aconselhável 
tendo em conta circunstâncias geológicas 
ou técnicas específicas. No entanto, 
devem informar e consultar previamente a 
população e as autoridades locais e 
regionais interessadas

Or. ro



AM\864761PT.doc 77/105 PE462.870v01-00

PT

Alteração 197
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, voluntariamente, criar, em 
cooperação com outros Estados-Membros 
ou países terceiros, uma instalação de 
eliminação comum ou regional, a fim de 
aproveitar as circunstâncias geológicas 
ou técnicas favoráveis de um determinado 
local e partilhar os encargos financeiros 
do projecto comum.

Or. en

Alteração 198
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, voluntariamente, adoptar, em 
cooperação com outros Estados-
Membros, as medidas adequadas para 
criar uma instalação de eliminação 
comum ou regional, se esta apresentar 
vantagens sociais, técnicas ou 
económicas.

Or. en

Alteração 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) É proibida a exportação de resíduos 
radioactivos, incluindo plutónio, e de 
combustível irradiado para países 
terceiros.

Or. en

Alteração 200
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A transferência de resíduos 
radioactivos e de combustível irradiado 
para locais fora da União está proibida.

Or. de

Alteração 201
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os resíduos radioactivos não 
podem, em circunstância alguma, ser 
exportados para países que não pertencem 
à União Europeia. 

Or. de

Alteração 202
Hannes Swoboda
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Não é permitido exportar resíduos 
radioactivos para fora da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 203
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Um projecto deste tipo deve 
basear-se num acordo 
intergovernamental, nos termos do qual 
os Estados-Membros devem assegurar 
que:
a) A aceitação e o apoio público em todos 
os Estados-Membros envolvidos sejam 
continuamente fomentados em todas as 
fases de desenvolvimento do projecto e 
durante o ciclo de vida da instalação, 
mediante a organização do acesso à 
informação e da participação do público 
no processo de consulta;
b) Seja garantida a cooperação entre as 
entidades reguladoras competentes e as 
autoridades de segurança nacionais, bem 
como a supervisão por estas exercida; 
sejam acordados e aceites em todos os 
Estados-Membros em causa estudos de 
segurança e as avaliações da segurança 
que os acompanham, que cubram as fases 
exploratória, de selecção e de 
implementação da instalação;
c) Seja alcançado um acordo sobre as 
questões relativas às responsabilidades, 
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que estabeleça uma clara partilha destas 
últimas, nos termos do qual cada 
Estado-Membro seja, em última instância, 
responsável pelos seus próprios resíduos 
radioactivos.

Or. en

Alteração 204
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) São proibidas instalações de 
resíduos nucleares em zonas sísmicas ou 
costeiras que apresentem um risco 
significativo de subida do nível do mar ou 
de ocorrência de maremotos.

Or. en

Alteração 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um programa nacional para a aplicação 
da política de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos;

a) Um programa nacional para a aplicação 
da política de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, que 
garanta que todos os produtores de 
resíduos radioactivos tenham a 
possibilidade de assegurar a eliminação 
ou a armazenagem definitiva dos resíduos 
nucleares, em conformidade com as 
mesmas normas rigorosas de segurança;

Or. en
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Alteração 206
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração

a) Um programa nacional para a aplicação 
da política de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos;

a) Um programa nacional para a aplicação 
da política de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, que
respeite a subsidiariedade;

Or. en

Alteração 207
Ivailo Kalfin

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

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos nacionais no que respeita à 
segurança da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos;

b) Requisitos nacionais no que respeita à 
segurança da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos; a 
determinação das modalidades para a sua 
adopção e dos instrumentos para a sua 
aplicação continua a ser da competência 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 208
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

c) Um sistema de concessão de licenças 
para as actividades de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 

c) Um sistema de concessão de licenças 
para as actividades de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
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radioactivos, incluindo a proibição da 
exploração de uma instalação de gestão de 
combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos sem licença;

radioactivos, incluindo a proibição da 
exploração de uma instalação de gestão de 
combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos sem licença, que assegure 
uma gestão não discriminatória de todos 
os resíduos radioactivos, 
independentemente de quem os gere;

Or. de

Alteração 209
Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) A obrigação de os titulares de 
licenças colocarem a instalação de gestão 
de resíduos radioactivos à disposição de 
todos os intervenientes no mercado, em 
igualdade de condições;

Or. en

Alteração 210
Rebecca Harms

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
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Alteração 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Medidas para garantir recursos 
financeiros adequados a longo prazo para 
as actividades e as instalações 
relacionadas com a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos;

Or. ro

Alteração 212
Amalia Sartori

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.

Or. it

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 depósito se efectuará através de um mecanismo transparente, eficiente, 
no qual seja garantida a participação do titular da licença. 



PE462.870v01-00 84/105 AM\864761PT.doc

PT

Alteração 213
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Um cálculo de todos os custos 
decorrentes da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos. A 
informação deve incluir uma indicação 
das instituições que suportam estes custos.

Or. en

Alteração 214
Ioan Enciu

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, o desenvolvimento tecnológico, 
as normas de saúde e segurança e os 
resultados da investigação.

Or. en

Alteração 215
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade reguladora competente 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade reguladora competente 
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esteja separada funcionalmente de qualquer 
outro organismo ou organização ligado à 
promoção ou exploração da energia 
nuclear ou de materiais radioactivos, 
incluindo a produção de electricidade e as 
aplicações de radioisótopos, ou à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de garantir uma 
independência efectiva de qualquer 
influência indevida na sua função de 
regulamentação.

esteja separada funcionalmente de qualquer 
outro organismo ou organização ligado à 
promoção ou utilização da energia nuclear 
ou de materiais radioactivos, incluindo a 
produção de electricidade e as aplicações 
de radioisótopos, ou à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de garantir uma 
independência efectiva de qualquer 
influência indevida na sua função de 
regulamentação.

Or. en

Alteração 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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 acções de 
avaliação, investigação e de controlo da 
segurança nuclear e, se necessário, de 
execução da lei nas instalações nucleares, 
inclusive durante o desmantelamento. A 
saúde e a segurança dos trabalhadores, 
incluindo quaisquer profissionais 
subcontratados, bem como os quadros do 
pessoal e a formação devem fazer parte 
dessas avaliações.

Or. en

Alteração 217
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as autoridades reguladoras 
competentes informam o público com 
regularidade e transparência sobre as 
suas actividades e as dos titulares das 
licenças, sobre o funcionamento das 
instalações de armazenamento e 
eliminação e sobre os riscos para a 
segurança e protecção. 

Or. de

Alteração 218
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades reguladoras 
nacionais competentes devem proceder a 
um intercâmbio regular de experiências e 
coordenar as suas políticas por intermédio 
da Comissão Europeia.

Or. en

Alteração 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem dotar a 
autoridade reguladora competente de 
poderes para suspender as operações, 



AM\864761PT.doc 87/105 PE462.870v01-00

PT

caso não haja garantia de segurança.

Or. en

Alteração 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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 às 
organizações competentes de relevo, aos 
titulares das licenças, aos representantes 
dos trabalhadores do titular da licença, 
aos profissionais subcontratados e ao 
público em geral um relatório sobre os 
resultados das suas avaliações.

Or. en

Alteração 221
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a responsabilidade primordial pela 
segurança da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos 
incumba ao titular da licença. Esta 
responsabilidade não pode ser delegada.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a responsabilidade primordial pela 
segurança da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos 
incumba aos titulares das licenças a quem 
tenha sido atribuída a responsabilidade 
geral pela gestão do combustível irradiado 
e pelos resíduos radioactivos por parte da 
autoridade competente desse respectivo 
Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 222
Amalia Sartori

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 
resíduos radioactivos é transferida do 
titular da licença para o organismo 
encarregue da gestão nos termos da 
legislação nacional.

Or. it

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 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares das licenças 
enviem um relatório à autoridade 
reguladora competente e às outras 
organizações competentes relevantes.

Or. en
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Alteração 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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 das 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.

Or. en

Alteração 225
Vladimir Urutchev

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 

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. O âmbito destas acções deve 
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verificável. ser proporcional à complexidade e à 
gravidade dos perigos associados à 
instalação ou actividade.

Or. en

Alteração 226
Sabine Wils

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 a segurança das suas 
actividades e instalações, de uma forma 
sistemática e verificável, de acordo com a 
melhor tecnologia disponível (MTD).

Or. en

Alteração 227
Ivailo Kalfin

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 acções referidas no n.º 2 devem ser 
apresentadas oficialmente, como parte 
integrante do pedido de autorização, à 
autoridade reguladora competente, que 
fornece a pretendida garantia de 
segurança da actividade, e incluir a 
verificação das medidas existentes para 
prevenir acidentes e minorar as suas 
consequências, incluindo a verificação das 
barreiras físicas e dos procedimentos 
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pelas radiações ionizantes. 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. en

Alteração 228
Rebecca Harms

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.

Or. en

Alteração 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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 

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 
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titular da licença que teriam de falhar antes 
de os trabalhadores e a população em geral 
poderem ser significativamente afectados 
pelas radiações ionizantes.

titular da licença que teriam de falhar antes 
de os trabalhadores e a população em geral, 
bem como o ambiente natural, poderem 
ser significativamente afectados pelas 
radiações ionizantes.

Or. en

Alteração 230
Silvia-Adriana Țicău

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 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 afectados pelas radiações 
ionizantes.

Or. ro

Alteração 231
Silvia-Adriana Țicău

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 

(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 máxima prioridade à segurança 
e sejam periodicamente verificados pela 
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autoridade reguladora competente. autoridade reguladora competente.

Or. ro

Alteração 232
Silvia-Adriana Țicău

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 
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, 
também a longo prazo, 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.

Or. ro

Alteração 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares das licenças 
informem o mais precocemente possível 
as autoridades transfronteiriças regionais 
e locais sobre os seus planos de criação de 
instalações de gestão de resíduos, 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.
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Or. en

Alteração 234
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a revogação ou a expiração 
da validade de uma licença não isente o 
seu titular do cumprimento das suas 
obrigações em matéria de segurança da 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos, a menos que a 
autoridade reguladora decida transferir 
ou extinguir as responsabilidades.

Or. en

Alteração 235
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser preparado um estudo de 
segurança, acompanhado de uma avaliação 
de segurança, no quadro do processo de 
pedido de licença para uma instalação ou 
actividade. Estes serão actualizados, se 
necessário, tendo em conta a evolução da 
instalação ou actividade. O âmbito e o 
pormenor do estudo de segurança e da 
avaliação da segurança devem ser 
proporcionais à complexidade das 
operações e à gravidade dos perigos 
associados à instalação ou actividade.

1. Deve ser preparado um estudo de 
segurança, acompanhado de uma avaliação 
de segurança, no quadro do processo de 
pedido de licença para uma instalação ou 
actividade localizada no território da UE. 
Estes serão actualizados, se necessário, 
tendo em conta a evolução da instalação ou 
actividade. O âmbito e o pormenor do 
estudo de segurança e da avaliação da 
segurança devem ser proporcionais à 
complexidade das operações e à gravidade 
dos perigos associados à instalação ou 
actividade.
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Or. en

Alteração 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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 
assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos. O estudo de 
segurança e a avaliação de segurança de 
apoio devem incluir 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 competência e do 
número de técnicos necessários para uma 
exploração segura da instalação em 
qualquer circunstância, de modo a ser 
possível agir em caso de acidente.

Or. en

Alteração 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2
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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 ou de armazenagem definitiva; 
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.

Or. en

Alteração 238
Sabine Wils

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, as 
piscinas de arrefecimento para a 
armazenagem intermédia, incluindo a 
notificação periódica da quantidade do 
combustível irradiado nelas incluída, 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.
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Or. en

Alteração 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

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 
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.

Or. de

Alteração 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

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 
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proporcionadas à gravidade das 
infracções, em caso de violação das 
obrigações decorrentes da presente 
directiva.

Or. de

Alteração 241
Ivo Belet

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 igualmente assegurar que o quadro 
regulamentar nacional contemple 
disposições destinadas a promover mais 
investigação científica sobre os projectos 
de eliminação de resíduos em curso.

Or. nl

Alteração 242
Ioan Enciu

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 

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 
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combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações. O ensino e a formação 
dostrabalhadores deve ser conforme às 
normas reconhecidas internacionalmente. 
Isto permitirá reforçar a responsabilidade 
geral em matéria de saúde e de segurança 
na indústria nuclear.

Or. en

Alteração 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

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 cobrir todas 
as despesas relativas ao desmantelamento 
e para a gestão do combustível irradiado e 
dos resíduos radioactivos, de acordo com o 
princípio do poluidor-pagador, isto é, com
a responsabilidade dos produtores de 
resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta a disponibilidade 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta a disponibilidade 
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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.

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, de acordo com o 
princípio do poluidor-pagador, e 
acautelando a inexistência de uma 
subvenção pública em benefício da 
indústria nuclear.

Or. en

Alteração 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, 
Anni Podimata

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, respeitando 
escrupulosamente a responsabilidade dos 
produtores de resíduos radioactivos e o 
princípio do poluidor-pagador.

Or. en

Alteração 246
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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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.

o quadro nacional garanta a disponibilidade 
de recursos financeiros suficientes quando 
estes forem necessários para a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, especificando de forma clara 
e pormenorizada as responsabilidades dos 
produtores de resíduos radioactivos.

Or. ro

Alteração 247
Sabine Wils

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, de acordo com o 
princípio do poluidor-pagador.

Or. en

Alteração 248
Bernd Lange

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 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta que os 
produtores de resíduos radioactivos 
coloquem à disposição recursos 
financeiros suficientes quando estes forem 
necessários para a gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos. Os 
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de resíduos radioactivos. Estados-Membros devem assegurar que 
os produtores de resíduos radioactivos 
estabeleçam e disponham das reservas 
necessárias para este efeito. 

Or. de

Alteração 249
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Os Estados-Membros estabelecerão 
com transparência e publicaram os custos 
inerentes da eliminação, que serão 
reavaliados todos os anos. As obrigações 
aplicáveis aos produtores de resíduos 
radioactivos serão, por conseguinte, 
revistas em conformidade.

Or. de

Alteração 250
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Os Estados-Membros devem garantir 
que, de acordo com procedimentos a 
estabelecer a nível nacional:
a) seja devidamente realizada uma 
avaliação dos custos relacionados com as 
estratégias de gestão dos resíduos, em 
especial uma avaliação dos custos 
relacionados com a implementação de 
soluções de gestão a longo prazo para os 
resíduos radioactivos de actividade curta e 
intermediária e de vida longa, 
dependendo da sua natureza. Tal deverá 
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incluir igualmente os custos do 
desmantelamento das instalações de 
produção de energia nuclear e as 
instalações de gestão de resíduos 
radioactivos, bem como os custos do seu 
encerramento definitivo e da sua 
monitorização;
b) sejam criadas reservas para cobrir os 
custos referidos na alínea a) e que os 
activos necessários sejam afectados à 
cobertura exclusiva destas reservas;
c) esteja em prática um controlo 
adequado da forma como as reservas e a 
gestão dos activos se adequa aos custos 
indicados na alínea a) para garantir uma 
adaptação periódica dos mesmos.

Or. nl

Justificação

Alteração do parágrafo 1-A, alínea a): A segurança de uma instalação de eliminação 
geológica de resíduos não deve depender da manutenção. A manutenção só faz 
sentido para uma instalação de eliminação de resíduos à superfície, o que não parece 
ser o caso de uma instalação de eliminação geológica encerrada.

Alteração 251
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve assegurar que seja 
implementado um método harmonizado 
de cálculo dos custos ligados ao 
desmantelamento das instalações 
nucleares e à gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, o 
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2011.

Or. en
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Alteração 252
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, de acordo com o método 
harmonizado referido no n.° 1-A, os 
custos cubram, pelo menos, o 
desmantelamento da instalação, a gestão 
segura e de longo prazo dos resíduos 
convencionais e radioactivos resultantes 
do desmantelamento da instalação; e a 
gestão segura e de longo prazo do 
combustível irradiado das centrais 
nucleares e dos resíduos das operações de 
reprocessamento ainda não totalmente 
cobertos como custos operacionais.

Or. en

Alteração 253
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 1-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os fundos de desmantelamento e de 
gestão de resíduos serão criados a partir 
das contribuições dos operadores das 
instalações nucleares durante a sua 
exploração, a fim de atingir um nível de 
recursos, aquando do encerramento final, 
suficientes para cobrir todas as despesas 
relacionadas com o desmantelamento e a 
gestão de resíduos, tal como definido no 
nº 1-B.

Or. en
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Alteração 254
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 10.º – parágrafo 1-D) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os activos dos fundos devem ser 
exclusivamente destinados a cobrir os 
custos referidos no n.° 1-B, em 
conformidade com a estratégia de 
desmantelamento, não podendo ser 
utilizados para outros fins. Tendo em vista 
esse objectivo, os fundos de 
desmantelamento serão devidamente 
criados com personalidade jurídica 
própria, separada do operador da 
instalação.

Or. en

Alteração 255
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 10.º – parágrafo 1-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Estes fundos serão sujeitos a uma 
revisão e auditoria anual a cargo de um 
organismo independente sob a tutela do 
respectivo parlamento nacional, com vista 
a confirmar que os rendimentos e os juros 
associados recolhidos para estas 
actividades futuras serão apenas usados 
para estes fins - isto é, para as actividades 
de desmantelamento ou de gestão de 
resíduos, e não para financiar, directa ou 
indirectamente, actividades no mercado.

Or. en


