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Alteração 13
Romana Jordan

Projeto de resolução legislativa
Citação 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta os artigos 31.° e 32.° do 
Tratado Euratom, nos termos dos quais 
foi consultado pelo Conselho 
(C7-0320/2012),

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente o artigo 31.º, 
segundo parágrafo, e o artigo 32.º, bem 
como o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 91.º,

Or. en

Alteração 14
Fiona Hall

Projeto de resolução legislativa
Citação 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta os artigos 31.° e 32.° do 
Tratado Euratom, nos termos dos quais 
foi consultado pelo Conselho 
(C7-0320/2012),

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 91.º,

Or. en

Justificação

Uma vez que a proposta diz respeito a questões de transporte, é oportuno baseá-la no artigo 
91.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (transportes). O Parlamento 
deve, portanto, exercer os seus poderes de codecisão.

Alteração 15
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO CONSELHO REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
que institui um sistema comunitário de 
registo dos transportadores de materiais 
radioativos

que institui um sistema comunitário de 
registo dos transportadores de materiais
radioativos

Or. en

Alteração 16
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente o artigo 31.º, 
segundo parágrafo, e o artigo 32.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 91.º,

Or. en

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Alteração 17
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 91.º,

Or. en

Alteração 18
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a proposta da Comissão, 
elaborada após parecer de um grupo de 
personalidades designadas pelo Comité 
Científico e Técnico,

Tendo em conta a proposta da Comissão 
Europeia,

Or. en

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 19
Michèle Rivasi
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 4

Texto da Comissão Alteração

 Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu4,

Deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário,

Or. en

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 20
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 33.° do Tratado, 
os Estados-Membros devem estabelecer as 
disposições adequadas para assegurar o 
cumprimento das normas de segurança de 
base para a proteção da saúde da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes.

(1) A Diretiva 2008/68/CE, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas, estabelece regras aplicáveis ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas, incluindo os materiais 
radioativos, por estrada, 
caminhos-de-ferro ou vias navegáveis 
interiores;

Or. en
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Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 21
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As normas de segurança de base 
relativas à proteção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes são estabelecidas pela Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de 
maio de 19965. Esta diretiva aplica-se a 
todas as práticas que impliquem um risco 
resultante de radiações ionizantes 
emanadas de uma fonte de radiação 
artificial ou natural, incluindo o 
transporte.

(2) Os transportes de materiais radioativos 
devem, à semelhança dos transportes de 
todas as outras mercadorias perigosas, ser 
conduzidos na observância das normas 
internacionais aplicáveis às mercadorias 
perigosas e poluentes, bem como do 
correspondente acordo europeu relativo 
ao transporte internacional de 
mercadorias perigosas por estrada (ADR), 
dos regulamentos relativos ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por caminho-de-ferro (RID) e do acordo 
europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por via navegável interior (ADN), como 
definido na Diretiva 2008/68/CE, relativa 
ao transporte terrestre de mercadorias 
perigosas;

Or. en

Justificação

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 



PE513.243v01-00 8/43 AM\939197PT.doc

PT

appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more so as the proposal concerns important environmental and health 
issues. Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Alteração 22
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Sendo o transporte a única prática de 
natureza frequentemente transfronteiriça, 
os transportadores de materiais radioativos 
podem ser obrigados a cumprir requisitos 
associados aos sistemas de declaração e 
autorização em vários Estados-Membros.
O presente regulamento substitui os 
sistemas de declaração e autorização nos 
Estados-Membros por um sistema de 
registo único, válido em toda a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (a «Comunidade»).

(4) Sendo o transporte a única prática de 
natureza frequentemente transfronteiriça, 
os transportadores de materiais radioativos 
podem ser obrigados a cumprir requisitos 
associados aos sistemas de declaração e 
autorização em vários Estados-Membros.
O presente regulamento substitui os 
sistemas de declaração e autorização nos 
Estados-Membros por um sistema de 
registo único.

Or. en

Alteração 23
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para os transportadores aéreos e 
marítimos, tais sistemas de registo e 
certificação já existem. O Regulamento 

Suprimido
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(CEE) n.º 3922/91 do Conselho, de 16 de 
dezembro de 1991, relativo à 
harmonização de normas técnicas e dos 
procedimentos administrativos no setor da 
aviação civil estabelece que os 
transportadores aéreos devem possuir um 
certificado de operador aéreo específico 
para o transporte de mercadorias 
perigosas. Para o transporte marítimo, a 
Diretiva 2002/59/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 
2002, institui um sistema comunitário de 
acompanhamento e de informação do 
tráfego de navios. Considera-se que os 
certificados emitidos pelas autoridades de 
aviação civil e o sistema de notificação 
dos navios aplicam de forma satisfatória 
os requisitos de declaração e autorização 
da Diretiva 96/29/Euratom. O registo dos 
transportadores aéreos e marítimos ao 
abrigo do presente regulamento não é, 
pois, necessário para que os 
Estados-Membros possam assegurar o 
cumprimento das normas de base nestes 
modos de transporte.

Or. en

Alteração 24
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as 

(7) A fim de estabelecer o Sistema 
Eletrónico de Registo de Transportadores, 
deve ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
No âmbito da preparação e elaboração 
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regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução,

dos atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
oportuna e adequada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho dos documentos 
pertinentes.

Or. en

Alteração 25
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das normas 
de segurança de base para a proteção da 
saúde da população e dos trabalhadores 
contra os perigos resultantes das 
radiações ionizantes, definidas na
Diretiva 96/29/Euratom.

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de autorização e
registo dos transportadores de materiais 
radioativos com base nas disposições da 
Diretiva 2008/68/CE e da Diretiva 
96/29/Euratom.

Or. en

Alteração 26
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança de base para a proteção da saúde 

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2008/68/CE, 
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da população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes, definidas na Diretiva 
96/29/Euratom.

relativa ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas. Ao mesmo tempo, 
os Estados-Membros devem assegurar o 
cumprimento das normas de segurança de 
base para a proteção da saúde da população 
e dos trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes, 
definidas na Diretiva 96/29/Euratom.

Or. en

Justificação

Os transportes de materiais radioativos estão atualmente regulamentados na Diretiva 
2008/68/CE relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, com base no Tratado.  
É, portanto, aconselhável escolher a mesma base jurídica para o presente regulamento. Ao 
contrário do que a proposta da Comissão preconiza, não nos parece oportuno retirar poderes 
de codecisão ao Parlamento Europeu, sobretudo porque a proposta diz respeito a 
importantes questões relacionadas com o ambiente e a saúde.

Alteração 27
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança de base para a proteção da saúde 
da população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes, definidas na Diretiva 
96/29/Euratom.

(1) O presente regulamento estabelece um 
sistema comunitário de registo dos 
transportadores de materiais radioativos 
que facilita a tarefa dos Estados-Membros 
de assegurar o cumprimento das normas de 
segurança de base para a proteção da saúde 
da população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes, definidas na Diretiva 
96/29/Euratom, e das disposições da 
Diretiva 2008/68/CE relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas.

Or. en
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Alteração 28
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros. Não é 
aplicável aos transportadores que efetuam 
o transporte de materiais radioativos por 
via aérea e marítima.

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros.

Or. en

Alteração 29
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros. Não é 
aplicável aos transportadores que efetuam 
o transporte de materiais radioativos por 
via aérea e marítima.

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos, por estrada, 
caminhos-de-ferro ou vias navegáveis 
interiores, no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros.

Or. en

Alteração 30
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2



AM\939197PT.doc 13/43 PE513.243v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros. Não é 
aplicável aos transportadores que efetuam 
o transporte de materiais radioativos por 
via aérea e marítima.

(2) O presente regulamento é aplicável a 
qualquer transportador de materiais 
radioativos no interior da Comunidade, de 
países terceiros para a Comunidade e da 
Comunidade para países terceiros. Não é 
aplicável aos transportadores que só
efetuam o transporte de materiais 
radioativos dentro das suas fronteiras 
nacionais ou por via aérea e marítima.

Or. en

Alteração 31
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo das disposições nacionais 
relativas à proteção do transporte de 
materiais radioativos contra o roubo, a 
sabotagem e outros danos intencionais.

Or. en

Alteração 32
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Transportador»: qualquer pessoa, 
organização ou empresa pública que efetua 
o transporte de materiais radioativos por 
qualquer meio de transporte na 
Comunidade, incluindo os transportadores 

(a) «Transportador»: qualquer pessoa, 
organização ou empresa que efetua o 
transporte de materiais radioativos por 
qualquer meio de transporte na 
Comunidade, incluindo os transportadores 
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que desempenham atividades remuneradas 
por outrem e os transportadores por conta 
própria;

que desempenham atividades remuneradas 
por outrem e os transportadores por conta 
própria;

Or. en

Alteração 33
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «Critérios comuns»: um conjunto 
de normas de segurança baseadas em 
regulamentos modais relativos ao 
transporte de mercadorias perigosas ADR, 
RID e ADN, na Diretiva 
96/29/EURATOM e na Diretiva 
2008/68/EC, que os transportadores de 
materiais radioativos têm de cumprir para 
obter um certificado de registo;

Or. en

Alteração 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Transporte»: todas as operações de 
transporte do local de origem para o local 
de destino, incluindo as operações de 
carga, armazenagem em trânsito e 
descarga de materiais radioativos;

(c) «Transporte»: todas as operações de 
transporte efetuadas pelo transportador do 
local de origem para o local de destino;

Or. en
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Alteração 35
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Materiais radioativos»: quaisquer 
materiais que contenham radionuclídeos 
e nos quais quer a concentração de 
atividade quer a atividade total em cada 
remessa excedem os valores indicados nos 
pontos 402-407 dos regulamentos da 
AIEA relativos à segurança do transporte 
de materiais radioativos, publicados na 
série Safety Requirements No. TS-R-1, 
Viena, 2009;

(d) «Materiais radioativos»: têm o 
significado que lhes é atribuído nos 
regulamentos modais relativos ao 
transporte de mercadorias perigosas 
(ADR, RID e ADN), aplicados pelos 
Estados-Membros ao abrigo da Diretiva 
2008/68/CE;

Or. en

Alteração 36
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Pacote isento»: um pacote cujo 
conteúdo radioativo autorizado não 
exceda os níveis de atividade fixados no 
quadro V da secção IV dos regulamentos 
relativos ao transporte seguro de 
materiais radioativos, publicados na série 
Safety Requirements No. TS-R-1, Viena, 
2009, ou um décimo desses limites para o 
transporte por via postal, e que esteja 
classificado sob o n.º ONU 2908, 2909, 
2910 ou 2911;

Suprimido

Or. en
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Alteração 37
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Pacote isento»: um pacote cujo 
conteúdo radioativo autorizado não 
exceda os níveis de atividade fixados no 
quadro V da secção IV dos regulamentos 
relativos ao transporte seguro de 
materiais radioativos, publicados na série 
Safety Requirements No. TS-R-1, Viena, 
2009, ou um décimo desses limites para o 
transporte por via postal, e que esteja 
classificado sob o n.º ONU 2908, 2909, 
2910 ou 2911;

(f) «Pacote isento»: um pacote que 
contenha  materiais radioativos e que 
cumpra os requisitos relativos aos pacotes 
classificados como «pacotes isentos», nos 
termos do disposto nos regulamentos 
modais relativos ao transporte de 
mercadorias perigosas (ADR, RID e 
ADN), aplicados pelos Estados-Membros 
ao abrigo da Diretiva 2008/68/CE;

Or. en

Alteração 38
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os transportadores de materiais 
radioativos devem dispor de um registo 
válido obtido em conformidade com o 
artigo 5.º. Esse registo deve permitir ao 
transportador efetuar o transporte em toda 
a União.

1. Os transportadores de materiais 
radioativos devem dispor de um registo 
válido obtido em conformidade com o 
artigo 5.º. Esse registo deve permitir ao 
transportador efetuar o transporte em toda 
a União. Porém, cada transporte de 
materiais radioativos deve ser 
especificamente autorizado pela 
autoridade competente.

Or. en
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Alteração 39
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada operação de transporte deve ser 
acompanhada de uma cópia do certificado 
de registo do transportador ou da licença 
ou do registo obtidos em conformidade 
com o procedimento nacional aplicável no 
caso do transporte a que se refere o n.º 3.

2. Cada operação de transporte deve ser 
acompanhada de uma cópia do certificado 
de registo do transportador.

Or. en

Alteração 40
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um titular de licenças ou de registos 
válidos emitidos em conformidade com a 
Diretiva 96/29/Euratom para a 
manipulação de materiais radioativos ou 
para a utilização de equipamento que 
contenha materiais ou fontes radioativas 
pode transportar estes materiais ou fontes 
sem dispor de um registo nos termos do 
presente regulamento desde que o 
transporte esteja incluído nas licenças ou 
registos para todos os Estados-Membros 
em que o transporte tenha lugar.

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um titular de licenças ou de registos 
válidos emitidos em conformidade com a 
Diretiva 96/29/Euratom para a 
manipulação de materiais radioativos ou 
para a utilização de equipamento que 
contenha materiais ou fontes radioativas 
pode transportar estes materiais ou fontes 
sem dispor de um registo nos termos do 
presente regulamento desde que o 
transporte esteja incluído nas licenças ou 
registos para todos os Estados-Membros 
em que o transporte tenha lugar.

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os requisitos nacionais de declaração e 
autorização que sejam adicionais aos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento só se aplicam aos 
transportadores dos seguintes materiais:

4. Os requisitos nacionais de declaração e 
autorização que sejam adicionais aos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento podem aplicar-se, mas não 
exclusivamente, aos transportadores dos 
seguintes materiais:

Or. en

Justificação

É importante permitir que os Estados-Membros estabeleçam disposições mais rigorosas do 
que as previstas no presente regulamento, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade da UE.
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Alteração 43
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os requisitos nacionais de declaração e 
autorização que sejam adicionais aos 
requisitos estabelecidos no presente 
regulamento só se aplicam aos 
transportadores dos seguintes materiais:

4. Será possível estabelecer requisitos 
nacionais de declaração e autorização que 
sejam adicionais aos requisitos 
estabelecidos no presente regulamento. Os 
Estados-Membros têm o direito de aplicar 
regras mais rigorosas às operações de 
transporte nacional efetuadas por meios 
de transporte matriculados ou postos em 
circulação no seu território.

(a) Materiais cindíveis, com exceção do 
urânio natural ou do urânio empobrecido 
que tenha sido irradiado apenas em reator 
térmico;
(b) Mercadorias perigosas - materiais 
radioativos de alto risco.

Or. en

Justificação

As disposições atualmente em vigor e estabelecidas na Diretiva 2008/68/CE, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias perigosas, não devem ser afetadas.

Alteração 44
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Não é exigido um registo para os 
transportadores que transportam 
exclusivamente pacotes isentos.

Suprimido



PE513.243v01-00 20/43 AM\939197PT.doc

PT

Or. en

Alteração 45
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem poder 
manter o direito de regulamentar ou 
proibir o transporte de materiais 
radioativos no seu território, por razões 
distintas da segurança, nomeadamente 
razões de segurança nacional ou proteção 
do ambiente.

Or. en

Justificação

A decisão sobre o cabaz energético nacional compete aos Estados-Membros. Por 
conseguinte, é importante permitir-lhes que exerçam esse direito e estabeleçam disposições 
mais rigorosas do que as previstas no presente regulamento.

Alteração 46
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros têm o direito de 
regulamentar ou proibir o transporte de 
materiais radioativos no seu território, por 
razões distintas da segurança, 
nomeadamente razões de segurança 
nacional ou proteção do ambiente.

Or. en



AM\939197PT.doc 21/43 PE513.243v01-00

PT

Justificação

As disposições atualmente em vigor e estabelecidas na Diretiva 2008/68/CE, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias perigosas, não devem ser afetadas.

Alteração 47
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Ao requerer o registo, o requerente 
deve apresentar provas da sua capacidade 
financeira para pagar uma indemnização 
por danos causados no caso de um 
acidente pelo qual o seu comboio de 
veículos seja responsável, em 
conformidade com o princípio do 
"poluidor pagador".

Or. fr

Alteração 48
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os transportes de materiais 
radioativos serão conduzidos na 
observância das regras e normas 
internacionais estabelecidas pela UNECE 
para as mercadorias perigosas e 
poluentes, bem como do correspondente 
acordo europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por estrada (ADR), dos regulamentos 
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relativos ao transporte internacional de 
mercadorias perigosas por 
caminho-de-ferro (RID) e do acordo 
europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas 
por via navegável interior (ADN), como 
definido na Diretiva 2008/68/CE, relativa 
ao transporte terrestre de mercadorias 
perigosas.

Or. en

Alteração 49
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. Os materiais radioativos não devem 
ser transportados por via aérea.

Or. en

Alteração 50
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-E. É proibido o transporte de materiais 
radioativos em comboios de veículos que 
transportam explosivos.  

Or. fr
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Alteração 51
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-A
Normas comuns de segurança

A Comissão, por meio de atos delegados 
em conformidade com o artigo 10.º, 
estabelece um conjunto comum de 
normas de segurança que os 
transportadores de materiais radioativos 
são obrigados a observar. Estas normas 
incluem, designadamente, requisitos em 
matéria de emergência radiológica e 
medidas de informação e formação. Ao 
estabelecer essas normas, a Comissão terá 
em conta todas as normas em vigor a 
nível dos Estados-Membros e estabelecerá 
as normas da União ao nível aplicável no 
Estado-Membro com o nível de proteção 
mais elevado.

Or. en

Alteração 52
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Disposições especiais para os transportes 

de materiais radioativos de alto risco
No caso dos comboios que transportam 
combustível irradiado proveniente de 
centrais nucleares, materiais cindíveis ou 
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mercadorias perigosas – materiais
radioativos de alto risco, aplicam-se as 
seguintes exigências:
(a) A autoridade competente deve 
certificar-se de que o transportador 
beneficia da segurança necessária à 
proteção do comboio, a fim de evitar 
qualquer risco terrorista ou de 
proliferação nuclear. Esta segurança deve 
ser garantida pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro 
atravessado pelo comboio.
(b) Nas fases de armazenamento 
temporário, quando o comboio se 
encontra estacionado, devem ser feitas 
todas as diligências necessárias para 
manter o público e os trabalhadores 
afastados do comboio. Tal implica que é 
proibido a um comboio de transporte 
desses materiais estacionar nas vias de 
uma estação de caminhos-de-ferro 
frequentada pelo público.

Or. fr

Justificação

Por razões de proteção do ambiente e da saúde, mas também para impedir furtos e atentados 
terroristas, os comboios de transporte de combustível irradiado proveniente de centrais 
nucleares, materiais cindíveis ou mercadorias perigosas (materiais radioativos de alto risco) 
devem ser diferenciados dos restantes comboios.

Alteração 53
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a supervisão e o controlo do 
transporte de materiais radioativos, é 
estabelecido e mantido pela Comissão um 
sistema eletrónico de registo de 

1. Para a supervisão e o controlo do 
transporte de materiais radioativos, a 
Comissão, por meio de atos delegados em 
conformidade com o artigo 10.º, 
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transportadores (Electronic System for 
Carrier Registration, ESCReg). A 
Comissão define as informações a incluir 
no sistema, as especificações técnicas e os 
requisitos do ESCReg.

estabelece e mantém um sistema eletrónico 
de registo de transportadores (ESCReg) e
define as informações a incluir no sistema, 
as especificações técnicas e os requisitos 
do ESCReg.

Or. en

Alteração 54
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a supervisão e o controlo do
transporte de materiais radioativos, é 
estabelecido e mantido pela Comissão um 
sistema eletrónico de registo de 
transportadores (Electronic System for 
Carrier Registration, ESCReg). A 
Comissão define as informações a incluir 
no sistema, as especificações técnicas e os 
requisitos do ESCReg.

1. Para a supervisão e o controlo do registo 
dos transportadores de materiais 
radioativos, é estabelecido, mantido e 
assegurado pela Comissão um sistema 
eletrónico de registo de transportadores
(Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg). A Comissão define 
as informações a incluir no sistema, as 
especificações técnicas e os requisitos do 
ESCReg.

Or. en

Alteração 55
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a supervisão e o controlo do 
transporte de materiais radioativos, é 
estabelecido e mantido pela Comissão um 
sistema eletrónico de registo de 
transportadores (Electronic System for 
Carrier Registration, ESCReg). A 
Comissão define as informações a incluir 

1. Para a supervisão e o controlo do 
transporte de materiais radioativos, é 
estabelecido e mantido pela Comissão, até 
30 de junho de 2017, um sistema 
eletrónico de registo de transportadores
(Electronic System for Carrier 
Registration, ESCReg). A Comissão define 
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no sistema, as especificações técnicas e os 
requisitos do ESCReg.

as informações a incluir no sistema, as 
especificações técnicas e os requisitos do 
ESCReg.

Or. ro

Alteração 56
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O ESCReg proporciona acesso limitado 
e seguro às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, aos transportadores 
registados e aos requerentes, sob reserva 
das disposições aplicáveis em matéria de 
proteção de dados pessoais estabelecidas, 
nomeadamente, na Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. As 
autoridades competentes devem ter acesso 
a todos os dados disponíveis.

2. O ESCReg proporciona acesso limitado
e seguro às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, aos transportadores 
registados e aos requerentes, sob reserva 
das disposições aplicáveis em matéria de 
proteção de dados pessoais estabelecidas, 
nomeadamente, na Diretiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. As 
autoridades competentes devem ter acesso 
a todos os dados disponíveis. O ESCReg 
proporciona acesso público à lista dos 
transportadores registados.

Or. en

Alteração 57
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão não é responsável pelo 
conteúdo nem pela exatidão das 
informações comunicadas através do 
ESCReg.

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros são responsáveis pelo 
conteúdo e pela exatidão das informações 
comunicadas através do ESCReg.
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Or. en

Alteração 58
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um transportador deve requerer o registo 
através do ESCReg.

Um transportador deve requerer o registo 
através do ESCReg à autoridade 
competente, em conformidade com o n.º 3.

Or. en

Alteração 59
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve aplicar-se um período transitório de 
um ano a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento, a fim de 
que todos os transportadores possam 
requerer e obter um certificado de registo 
em conformidade com o presente 
regulamento. Durante este período 
transitório aplica-se o disposto na Diretiva 
96/29/Euratom e na Diretiva 2008/68/CE.

Or. en

Alteração 60
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao requerer o registo, o requerente 
deve apresentar provas da sua capacidade 
financeira para pagar uma indemnização 
por danos causados no caso de um 
acidente pelo qual o seu comboio de 
veículos seja responsável, em 
conformidade com o princípio do 
"poluidor pagador".

Or. en

Justificação

Os transportadores de materiais radioativos devem apresentar provas da sua capacidade 
financeira para pagar uma indemnização por danos causados no caso de um acidente.

Alteração 61
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Após o preenchimento e a apresentação 
do formulário de pedido, o requerente 
recebe um aviso de receção automático, 
juntamente com um número de pedido.

2. Após o preenchimento e a apresentação 
do formulário de pedido, o requerente 
recebe um aviso de receção automático, 
juntamente com um número de pedido. A 
autoridade competente responsável recebe 
um aviso idêntico. A Comissão é 
responsável pelo cumprimento das 
disposições do artigo 5.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de oito semanas a contar da 
emissão do aviso de receção, a autoridade 
competente emite um certificado de registo 
de transportador se considerar que as 
informações fornecidas estão completas e 
em conformidade com o presente 
regulamento, com a Diretiva 
96/29/Euratom e com a Diretiva 
2008/68/CE.

4. No prazo de oito semanas a contar da 
emissão do aviso de receção, a autoridade 
competente emite um certificado de registo 
de transportador se considerar que as 
informações fornecidas estão completas e 
em conformidade com o presente 
regulamento e que o requerente cumpre as 
exigências dos critérios comuns definidos 
no artigo 2.º, alínea b-A).

Or. en

Alteração 63
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecida automaticamente, 
através do ESCReg, uma cópia do 
certificado de registo de transportador a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que o transportador 
tenciona exercer atividade.

Deve ser fornecida automaticamente, 
através do ESCReg, uma cópia do 
certificado de registo de transportador às
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 64
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade competente recusar a 
emissão de um certificado de registo de 
transportador pelo facto de o pedido não 
estar completo ou conforme com os 

A autoridade competente deve solicitar ao 
requerente que apresente, no prazo de três 
semanas a contar da receção deste pedido, 
as correções necessárias ou informações 
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requisitos aplicáveis, deve responder por 
escrito ao requerente no prazo de oito 
semanas a contar da emissão do aviso de 
receção. Antes dessa recusa, a autoridade 
competente deve exigir que o requerente 
corrija ou complete o pedido no prazo de 
três semanas a contar da receção do 
mesmo. A autoridade competente deve 
apresentar uma declaração fundamentando 
as razões da recusa.

suplementares, se for o caso. Se a 
autoridade competente recusar a emissão 
de um certificado de registo de 
transportador pelo facto de o pedido não 
estar completo ou conforme com os 
requisitos aplicáveis, deve responder por 
escrito ao requerente no prazo de oito 
semanas a contar da emissão do aviso de 
receção. A autoridade competente deve 
apresentar uma declaração fundamentando 
as razões da recusa.

Or. en

Alteração 65
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma cópia da recusa e da declaração que a 
fundamenta deve ser fornecida 
automaticamente, através do ESCReg, a 
todas as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que o transportador 
tenciona exercer atividade.

Uma cópia da recusa e da declaração que a 
fundamenta deve ser fornecida 
automaticamente, através do ESCReg, às
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 66
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o certificado de registo de 
transportador for recusado, o requerente 
pode interpor recurso em conformidade 
com os requisitos da legislação nacional 

7. Se o certificado de registo de 
transportador for recusado, o requerente 
pode voltar a requerê-lo em conformidade 
com o procedimento de registo 
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aplicável. estabelecido no presente artigo.

Or. en

Alteração 67
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O certificado de registo de transportador 
é válido por um período de cinco anos e 
pode ser renovado a pedido do 
transportador.

9. O certificado de registo de transportador 
é válido por um período de dois anos a 
contar da data de controlo do 
cumprimento pela autoridade competente
e pode ser renovado a pedido do 
transportador.

Or. en

Alteração 68
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O certificado de registo de transportador 
é válido por um período de cinco anos e 
pode ser renovado a pedido do 
transportador.

9. O certificado de registo de transportador 
é válido por um período de três anos a 
contar da data de controlo do 
cumprimento pela autoridade competente
e pode ser renovado a pedido do 
transportador.

Or. en

Alteração 69
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A autoridade competente que emite o 
certificado é responsável pelo controlo, 
através de inspeções, do cumprimento 
continuado pelo transportador registado 
das disposições do presente regulamento 
durante todo o período de vigência do 
certificado.

Or. en

Alteração 70
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º -1

Texto da Comissão Alteração

-1. As autoridades competentes em 
matéria de proteção contra as radiações 
efetuam controlos inopinados pelo menos 
uma vez por ano a cada detentor de um 
certificado de registo. Periodicamente, as 
autoridades competentes certificam-se 
ainda do controlo dos comboios após a 
sua chegada ao destino final, a fim de 
impedir que os veículos, as carruagens ou 
os navios contaminados possam ser 
reutilizados sem terem sido 
descontaminados.

Or. fr

Alteração 71
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 
quadro jurídico desse Estado-Membro, 
como notificações por escrito, medidas de 
formação e educação, suspensão, 
revogação ou alteração do registo ou ainda 
ação penal, em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade.

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve
suspender de imediato o transporte de 
materiais radioativos pelo transportador 
em causa e aplicar medidas coercivas no 
âmbito do quadro jurídico desse 
Estado-Membro, como notificações por 
escrito, medidas de formação e educação, 
suspensão, revogação ou alteração do 
registo ou ainda ação penal, em função da 
importância do incumprimento em termos 
de segurança e dos antecedentes do 
transportador em matéria de conformidade.
A fim de prevenir as fraudes, serão 
estabelecidas sanções dissuasivas por 
incumprimento.
Os restantes Estados-Membros e a 
Comissão devem ser informados sobre 
todos os casos de incumprimento. Os 
casos de incumprimento serão 
comunicados ao ESCReg e 
disponibilizados publicamente na 
Internet.

Or. en

Alteração 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 
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quadro jurídico desse Estado-Membro, 
como notificações por escrito, medidas de 
formação e educação, suspensão, 
revogação ou alteração do registo ou 
ainda ação penal, em função da 
importância do incumprimento em termos 
de segurança e dos antecedentes do 
transportador em matéria de conformidade.

quadro jurídico desse Estado-Membro, 
como notificações por escrito, medidas de 
formação e educação ou ainda ação penal, 
em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade.

As medidas coercivas devem ser 
notificadas de imediato ao 
Estado-Membro que emitiu o certificado. 
No prazo máximo de quatro semanas, o 
Estado-Membro notificado altera, renova 
ou revoga o registo. A decisão deve ser 
fornecida através do ESCReg às 
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 73
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve 
aplicar medidas coercivas no âmbito do 
quadro jurídico desse Estado-Membro, 
como notificações por escrito, medidas de 
formação e educação, suspensão, 
revogação ou alteração do registo ou ainda 
ação penal, em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade.

1. Se um transportador não cumprir os 
requisitos do presente regulamento, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que foi apurado o incumprimento deve
suspender de imediato o transporte de 
materiais radioativos pelo transportador 
em causa e aplicar medidas coercivas no 
âmbito do quadro jurídico desse 
Estado-Membro, como notificações por 
escrito, medidas de formação e educação, 
suspensão, revogação ou alteração do 
registo ou ainda ação penal, em função da 
importância do incumprimento em termos 
de segurança e dos antecedentes do 
transportador em matéria de conformidade.

Or. en
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Alteração 74
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em função da importância do 
incumprimento em termos de segurança e 
dos antecedentes do transportador em 
matéria de conformidade, o 
Estado-Membro em que foi apurado o 
incumprimento pode suspender o registo 
do transportador. 
A suspensão deve ser notificada de 
imediato ao Estado-Membro que emitiu o 
certificado. No prazo máximo de quatro 
semanas, o Estado-Membro notificado 
altera, renova ou revoga o registo. A 
decisão deve ser fornecida através do 
ESCReg às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro em que foi apurado o 
incumprimento deve comunicar ao 
transportador, bem como às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
o transportador planeava transportar 
materiais radioativos, as informações sobre 
as medidas coercivas aplicadas e uma 
declaração dos motivos para a aplicação 
dessas medidas. Se o transportador não 

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro em que foi apurado o 
incumprimento deve comunicar ao 
transportador, bem como às autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
o transportador planeava transportar 
materiais radioativos, as informações sobre 
as medidas coercivas aplicadas e uma 
declaração dos motivos para a aplicação 
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cumprir as medidas coercivas aplicadas 
nos termos do n.º 1, a autoridade 
competente do Estado-Membro em que o 
transportador tem a sua sede social ou, se 
o requerente estiver estabelecido num país 
terceiro, a autoridade competente do 
Estado-Membro em que o transportador 
tencionava entrar pela primeira vez no 
território da Comunidade deve revogar o 
registo.

dessas medidas.

Or. en

Alteração 76
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente deve 
comunicar ao transportador, bem como às 
autoridades competentes dos outros 
Estados em causa, a revogação, 
juntamente com uma declaração 
fundamentando as suas razões.

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Todos os casos de incumprimento 
devem ser comunicados à Comissão e ao 
ESCReg.

Or. en



AM\939197PT.doc 37/43 PE513.243v01-00

PT

Alteração 78
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade competente e um ponto de 
contacto nacional para o transporte de 
materiais radioativos.

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade competente e um ponto de 
contacto nacional para o registo dos 
transportadores de materiais radioativos.

Or. en

Alteração 79
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve comunicar essas 
informações, e quaisquer alterações às 
mesmas, a todas as autoridades 
competentes na Comunidade através do 
ESCReg.

A Comissão deve comunicar essas 
informações, e quaisquer alterações às 
mesmas, a todas as autoridades 
competentes na Comunidade através do 
ESCReg.e disponibilizá-las publicamente 
na Internet.

Or. en

Justificação

Pode ser de interesse para o público dispor de informação sobre a autoridade competente e o 
ponto de contacto nacional, pelo que essa informação deve estar publicamente disponível.

Alteração 80
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações sobre as regras 
nacionais em matéria de proteção contra as 
radiações aplicáveis ao transporte de 
materiais radioativos devem ser facilmente 
acessíveis às transportadoras através dos 
pontos de contacto.

2. As informações sobre as regras 
nacionais em matéria de proteção contra as 
radiações aplicáveis ao transporte de 
materiais radioativos devem ser facilmente 
acessíveis através dos pontos de contacto.

Or. en

Justificação

Pode ser de interesse para o público saber quais as regras aplicáveis, pelo que essa 
informação deve estar publicamente disponível.

Alteração 81
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A pedido das transportadoras, o ponto de 
contacto e a autoridade competente do 
respetivo Estado-Membro devem fornecer 
informações completas sobre os requisitos 
para o transporte de materiais radioativos 
no território desse Estado-Membro.

A pedido das transportadoras ou de outras 
partes interessadas, o ponto de contacto e 
a autoridade competente do respetivo 
Estado-Membro devem fornecer 
informações completas sobre os requisitos 
para o transporte de materiais radioativos 
no território desse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 82
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Informação do público

Para favorecer a proteção do público, 
deve assegurar-se que o comboio seja 
publicitado. Para o efeito, as autoridades 
locais devem ser informadas da passagem 
do comboio uma semana antes da sua 
passagem nas proximidades das zonas 
residenciais. Além disso, a sinalização do 
comboio deve permitir a identificação da 
sua perigosidade pelo público e pelos 
agentes ao serviço do transportador e do 
carregador.

Or. fr

Alteração 83
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

 Transposição Exercício da delegação

Or. en

Alteração 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem o sistema eletrónico de registo 
de transportadores (ESCReg) descrito no 
artigo 4.º.

Até 1 de janeiro de 2016, a Comissão 
adota os atos de execução que estabelecem 
o sistema eletrónico de registo de 
transportadores (ESCReg) descrito no 
artigo 4.º.
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Or. ro

Alteração 85
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão adota os atos de execução 
que estabelecem o sistema eletrónico de 
registo de transportadores (ESCReg) 
descrito no artigo 4.º.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º é conferido à 
Comissão por tempo indeterminado, a 
partir de (…).
3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 4.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação de poderes nela 
especificada. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou em data 
posterior especificada na mesma. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formulam objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.
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Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 11.º.

Or. en

Alteração 86
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece, por meio de atos 
delegados, os critérios comuns definidos 
no artigo 2.º, alínea b-A).

Or. en

Alteração 87
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Revisão

A Comissão revê o presente regulamento 
dois anos após a sua entrada em vigor, a 
fim de avaliar a sua eficácia e de propor, 
se necessário, novas medidas para 
assegurar o transporte seguro dos 
materiais radioativos no território da 
Comunidade, bem como dos materiais 
radioativos provenientes de países 
terceiros.

Or. en
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Alteração 88
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 11.º Suprimido
Comité consultivo
A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.
Sempre que se faça referência ao presente 
número, é aplicável o disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.
O comité aconselha e assiste a Comissão 
na realização das suas tarefas previstas 
no presente regulamento.
O comité é composto por peritos 
designados pelos Estados-Membros e 
peritos designados pela Comissão e é 
presidido por um representante da 
Comissão.

Or. en

Alteração 89
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4 – ponto 7 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Eu, o transportador, certifico pela 
presente observar as Normas Comuns de 
Segurança estabelecidas pela Comissão 
em conformidade com o artigo 3.º-A 
(novo) do presente regulamento.

Or. en


