
AM\865410PT.doc PE462.874v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2010/0306(NLE)

26.4.2011

ALTERAÇÕES
256 - 293

Projecto de relatório
Romana Jordan Cizelj
(PE460.863v01-00)

sobre a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos

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



PE462.874v01-00 2/21 AM\865410PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\865410PT.doc 3/21 PE462.874v01-00

PT

Alteração 256
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam estabelecidos e postos em prática, 
com base nos mais recentes 
conhecimentos científicos, programas de 
garantia da qualidade relativos à segurança 
da gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos

Or. en

Alteração 257
Rebecca Harms

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a plena responsabilidade de 
terceiros por qualquer dano causado por 
acidentes e pela gestão de resíduos 
radioactivos a longo prazo, incluindo os 
danos causados ao ambiente terrestre, 
hídrico e marinho, seja assumida pelos 
titulares da licença.

Or. en

Alteração 258
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 12 – título
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Texto da Comissão Alteração

Transparência Participação pública

Or. en

Alteração 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 260
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam facultadas aos trabalhadores e ao 
público em geral informações sobre a 
gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Esta obrigação inclui 
a garantia de que a autoridade reguladora 
competente informe o público nos 
domínios da sua competência. As 
informações devem ser disponibilizadas ao 
público em conformidade com a legislação 
nacional e as obrigações internacionais, 
nomeadamente com a Convenção de 
Aarhus sobre o Acesso à Informação, 
Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em 
matéria de ambiente.

Or. en

Alteração 261
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 262
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 263
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
sejam facultadas à opinião pública as 
informações relativas aos recursos
financeiros destinados à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos a que se refere o artigo 10.°, 
tendo em devida conta os custos 
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imputáveis aos produtores.

Or. de

Alteração 264
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que todas as decisões referentes 
aos sítios destinados a combustível 
irradiado e resíduos radioactivos, bem 
como à sua gestão, situados nas 
proximidades dos países vizinhos 
envolvam o público e as instituições dos 
países em causa.

Or. en

Alteração 265
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público a possibilidade de 
participar efectivamente no processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(2) Os Estados-Membros devem zelar por 
uma atempada participação da população 
no processo de tomada de decisões em 
matéria de gestão do combustível irradiado 
e dos resíduos radioactivos, numa fase em 
que todas as opções ainda se encontrem 
abertas e seja viável uma participação 
efectiva do público.

Or. en
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Alteração 266
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público a possibilidade de 
participar efectivamente no processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público a possibilidade de 
participar efectivamente no processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos. Isto assegurará uma maior 
transparência das decisões tomadas por 
todos os intervenientes.

Or. en

Alteração 267
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público a possibilidade 
de participar efectivamente no processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que a população e as autoridades locais e 
regionais interessadas participam
efectivamente no processo de tomada de 
decisões em matéria de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. ro

Alteração 268
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 12-A
Nova mediação na participação pública

A Comissão, juntamente com os Estados-
Membros, deve desenvolver e financiar 
projectos-modelo relativos à participação 
pública e ao escalonamento do processo 
de decisão sobre a gestão do combustível 
irradiado e do combustível radioactivo, 
que habitualmente se processam no 
âmbito de projectos de longo prazo 
sujeitos a longas formalidades de 
aprovação, a fim de dar resposta às 
alterações de percepção do público ao 
longo de decénios e de viabilizar 
modificações.

Or. de

Alteração 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, pôr em prática e manter 
actualizados, no âmbito do quadro 
nacional, programas de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos (a seguir designados 
«programas nacionais»), abrangendo todos 
os tipos de combustível irradiado e de 
resíduos radioactivos sob a sua jurisdição e 
todas as fases da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, da 
produção à eliminação.

(1) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, pôr em prática e manter 
actualizados, no âmbito do quadro 
nacional, programas de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos (a seguir designados 
«programas nacionais»), abrangendo todos 
os tipos de combustível irradiado e de 
resíduos radioactivos sob a sua jurisdição e 
todas as fases da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, da 
produção à eliminação ou armazenagem 
final.

Or. en
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Alteração 270
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros devem rever e 
actualizar periodicamente os seus 
programas nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, o progresso técnico e 
científico.

(3) Os Estados-Membros devem rever e 
actualizar periodicamente os seus 
programas nacionais, tendo em conta, se 
for caso disso, o progresso técnico e 
científico, e incorporando ‘feedback’ da 
experiência dos outros Estados-Membros 
em matéria de gestão de resíduos 
radioactivos, bem como os resultados das 
revisões internacionais pelos pares.

Or. en

Alteração 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem 
informar as autoridades transfronteiriças 
regionais e  locais sobre os seus 
programas nacionais, tão rapidamente 
quanto possível, caso a respectiva 
execução seja susceptível de ter efeitos 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 272
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1) Um sistema integrado e detalhado de 
classificação de todos os tipos de resíduos 
radioactivos;

Or. en

Justificação

Importa definir a classificação dos resíduos, independentemente do modo de gestão 
subsequente.

Alteração 273
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Um inventário de todo o combustível 
irradiado e de todos os resíduos 
radioactivos e previsão de futuras 
quantidades, nomeadamente resultantes do 
desmantelamento. O inventário deve 
indicar claramente a localização e a 
quantidade do material e, mediante uma 
classificação adequada, o nível de perigo;

(1) Um inventário de todo o combustível 
irradiado e de todos os resíduos 
radioactivos e previsão de futuras 
quantidades, nomeadamente resultantes do 
desmantelamento. O inventário deve 
indicar claramente a localização e a 
quantidade do material e, mediante uma 
classificação adequada, o nível de perigo e 
a fonte de proveniência dos resíduos;

Or. ro

Alteração 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Os conceitos, planos e soluções 
técnicas utilizados desde a produção à 
armazenagem ou eliminação; Cumpre 
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conferir uma elevada prioridade aos 
resíduos radioactivos históricos e ao 
combustível irradiado em piscinas de 
armazenagem temporária;

Or. en

Alteração 275
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Os conceitos, planos e soluções 
técnicas utilizados desde a produção à
armazenagem de longo prazo ou à
eliminação;

Or. de

Alteração 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os conceitos e planos para a fase pós-
encerramento de uma instalação de 
eliminação, incluindo o tempo durante o 
qual são mantidos os controlos 
institucionais e os meios a utilizar para a 
preservação dos conhecimentos da 
instalação a mais longo prazo;

(3) Os conceitos e planos para a fase pós-
encerramento de uma instalação de 
eliminação, incluindo o tempo durante o 
qual são mantidos os controlos 
institucionais e os meios a utilizar para 
garantir a supervisão e a preservação dos 
conhecimentos da instalação a mais longo 
prazo;

Or. nl

Alteração 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os conceitos e planos para a fase pós-
encerramento de uma instalação de 
eliminação, incluindo o tempo durante o 
qual são mantidos os controlos 
institucionais e os meios a utilizar para a 
preservação dos conhecimentos da 
instalação a mais longo prazo;

(3) Os conceitos e planos para a fase pós-
encerramento de uma instalação de 
eliminação ou armazenagem final, 
incluindo o tempo durante o qual são 
mantidos os controlos institucionais e os 
meios a utilizar para a preservação dos 
conhecimentos da instalação a mais longo 
prazo;
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Or. en

Alteração 280
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) 'os aspectos de organização 
relacionados com um plano nacional 
global de gestão de todos os tipos de 
resíduos radioactivos e de todos os 
operadores, incluindo uma descrição da 
atribuição de responsabilidades entre os 
actores públicos e privados a nível 
nacional';

Or. en

Alteração 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Descrição do(s) regime(s) de 
financiamento em vigor para assegurar a 
cobertura de todos os custos do programa 
de acordo com o calendário previsto.

(8) Descrição do(s) regime(s) de 
financiamento em vigor para assegurar a 
cobertura de todos os custos do programa 
de acordo com o calendário previsto e no 
respeito estrito do princípio do 
‘poluidor-pagador’.

Or. en

Alteração 282
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. Um calendário vinculativo e 
comprovável para a implementação dos 
programas nacionais e o cumprimento 
das obrigações estabelecidas nos 
anteriores n.°s 1 a 8.

Or. de

Alteração 283
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Planos de educação e formação 
profissional tendentes a manter e 
desenvolver os conhecimentos e as 
aptidões necessárias à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. ro

Alteração 284
Zigmantas Balčytis

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos seus programas nacionais e 
das subsequentes alterações significativas 
que lhes sejam introduzidas.

(1) Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão dos seus programas nacionais e 
das subsequentes alterações significativas 
que lhes sejam introduzidas. A Comissão 
deve assegurar que os programas 
nacionais dos Estados-Membros no 
domínio da gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos 
sejam conformes às normas de segurança 
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mais rigorosas.

Or. lt

Alteração 285
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve controlar o 
cumprimento dos calendários 
apresentados nos termos do n.° 8-A do 
artigo 14.° para efeitos da execução dos 
programas nacionais dos Estados-
Membros.

Or. de

Alteração 286
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 288
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva pela primeira vez o mais 
tardar até … e, posteriormente, de três em 
três anos, aproveitando os ciclos de revisão 
e apresentação de relatórios previstos na 
Convenção Conjunta sobre a Segurança da 
Gestão do Combustível Irradiado e a 
Segurança da Gestão dos Resíduos 
Radioactivos.

(1) Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva pela primeira vez o mais 
tardar até … e, posteriormente, numa base 
anual, aproveitando os ciclos de revisão e 
apresentação de relatórios previstos na 
Convenção Conjunta sobre a Segurança da 
Gestão do Combustível Irradiado e a 
Segurança da Gestão dos Resíduos 
Radioactivos.

Or. en
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Alteração 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de dez em dez 
anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma 
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 
assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados aos Estados-Membros e à 
Comissão.

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de dez em dez 
anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação no respeitante à 
eliminação ou armazenagem final de 
combustível irradiado e resíduos 
radioactivos e submeter a uma avaliação 
internacional pelos pares os seus quadros 
nacionais, autoridades e/ou programas 
nacionais, no intuito de assegurar que se 
atinjam normas elevadas na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos. Os resultados de qualquer 
avaliação pelos pares são comunicados aos 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. en

Alteração 290
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de dez em dez 
anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma 
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de cinco em 
cinco anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma 
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 
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assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados aos Estados-Membros e à 
Comissão.

assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados aos Estados-Membros e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 291
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de dez em dez
anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma 
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 
assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados aos Estados-Membros e à 
Comissão.

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de cinco em 
cinco anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma 
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 
assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados aos Estados-Membros e à 
Comissão.

Or. ro

Alteração 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16-A
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Cláusula de suspensão
Os artigos da presente directiva 
relacionados com a eliminação ou 
armazenagem final de resíduos nucleares 
em camadas geológicas profundas 
expiram no prazo de 15 anos, na 
sequência de uma reavaliação da 
estratégia de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos que 
será levada a efeito. Essa reavaliação 
deve, nomeadamente, considerar as 
questões da reversibilidade e 
recuperabilidade dos resíduos que tenham 
sido colocados num sítio de eliminação ou 
armazenagem final, à luz da evolução 
observada no domínio da investigação e 
de novos conhecimentos científicos 
especializados neste domínio.

Or. en

Alteração 293
Ivailo Kalfin

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem colocar 
em vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até … Do facto 
informarão imediatamente a Comissão. 
Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas medidas, estas devem conter uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são adoptadas pelos 
Estados-Membros.

(1) Os Estados-Membros devem colocar 
em vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*. Do facto 
informarão imediatamente a Comissão. 
Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas medidas, estas devem conter uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são adoptadas pelos 
Estados-Membros.
* JO: inserir data correspondente a dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.
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