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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído. Exceção: 
as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos serviços 
com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2009/71/EURATOM que 
estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0715),

– Tendo em conta os artigos 31.° e 32.° do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0385/2013),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-
0000/2013),

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

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 
293.º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do artigo 106.º-A do 
Tratado Euratom;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As conclusões do Conselho de 8 de 
maio de 2007 sobre segurança nuclear e 
gestão segura dos combustíveis irradiados 
e dos resíduos radioativos34 salientavam 
que «a segurança nuclear constitui uma 

(7) As conclusões do Conselho de 8 de 
maio de 2007 sobre segurança nuclear e 
gestão segura dos combustíveis irradiados 
e dos resíduos radioativos34 salientavam 
que «a segurança nuclear constitui uma 
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responsabilidade nacional exercida, sempre 
que adequado, num contexto comunitário; 
que as decisões sobre as ações relativas à 
segurança e à supervisão das instalações 
nucleares continuam a ser da 
responsabilidade exclusiva dos operadores 
e das autoridades nacionais».

responsabilidade nacional exercida, sempre 
que adequado, num contexto comunitário; 
que as decisões sobre as ações relativas à 
segurança e à supervisão das instalações 
nucleares continuam a ser da 
responsabilidade exclusiva dos operadores 
e das autoridades nacionais». No entanto, 
na sua Resolução de 14 de março de 2013, 
sobre avaliações de risco e segurança das 
centrais nucleares na União Europeia 
(«testes de resistência») e atividades 
relacionadas34a, o Parlamento Europeu 
toma nota da importância, no setor 
transfronteiras, da segurança nuclear, 
por exemplo, mediante a recomendação 
de que as revisões periódicas de 
segurança devem ter por base normas 
comuns de segurança ou que importa 
assegurar a segurança e a supervisão 
transfronteiras.

__________________ __________________
34 Adotadas pelo Coreper em 25 de abril de 
2007 (doc. Ref. 8784/07) e pelo Conselho 
«Assuntos Económicos e Financeiros» em 
8 de maio de 2007.

34Adotadas pelo Coreper em 25 de abril de 
2007 (doc. Ref. 8784/07) e pelo Conselho 
«Assuntos Económicos e Financeiros» em 
8 de maio de 2007.
34-A P7_TA(2013)0089

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma autoridade reguladora forte e 
independente é uma condição fundamental 
do quadro regulamentar da União para a 
segurança nuclear. A sua independência e o 
exercício das suas funções com 
imparcialidade e transparência são 
elementos cruciais para assegurar um 
elevado nível de segurança nuclear. As 
decisões de regulamentação e as medidas 
de execução objetivas devem ser tomadas 
sem qualquer influência externa indevida 

(15) Uma autoridade reguladora forte e 
independente é uma condição fundamental 
do quadro regulamentar da União para a 
segurança nuclear. A sua independência 
legal e o exercício das suas funções com 
imparcialidade e transparência são 
elementos cruciais para assegurar um 
elevado nível de segurança nuclear. As 
decisões de regulamentação e as medidas 
de execução objetivas devem ser tomadas 
sem qualquer influência externa indevida 
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que possa comprometer a segurança, como 
pressões associadas a mudanças de
condições políticas, económicas ou sociais, 
ou pressões de departamentos 
governamentais ou de quaisquer outras 
entidades públicas ou privadas. As 
consequências negativas da falta de 
independência foram evidentes no acidente 
de Fukushima. As disposições da Diretiva 
2009/71/Euratom relativas à separação 
funcional das autoridades reguladoras 
competentes devem ser reforçadas, para 
assegurar a independência efetiva destas 
autoridades e garantir que as mesmas 
dispõem dos meios e das competências 
necessários para cumprir as 
responsabilidades que lhes são cometidas. 
Nomeadamente, as autoridades reguladoras 
devem possuir a competência jurídica e os 
recursos humanos e financeiros necessários 
para cumprir as responsabilidades que lhes 
são cometidas. O reforço dos requisitos de 
independência das autoridades no exercício 
das suas funções reguladoras não deve, 
contudo, prejudicar a sua estreita 
cooperação com outras autoridades 
nacionais, sempre que pertinente, ou a 
observância de orientações políticas de 
caráter geral emitidas pelo governo e não 
relacionadas com as competências e os 
deveres de regulamentação.

que possa comprometer a segurança, como 
pressões associadas a mudanças de 
condições políticas, económicas ou sociais, 
ou pressões de departamentos 
governamentais ou de quaisquer outras 
entidades públicas ou privadas. As 
consequências negativas da falta de 
independência foram evidentes no acidente 
de Fukushima. As disposições da Diretiva 
2009/71/Euratom relativas à separação 
funcional das autoridades reguladoras 
competentes devem ser reforçadas, para 
assegurar a independência efetiva destas 
autoridades e garantir que as mesmas 
dispõem dos meios e das competências 
necessários para cumprir as 
responsabilidades que lhes são cometidas. 
Nomeadamente, as autoridades reguladoras 
devem possuir a competência jurídica e os 
recursos humanos e financeiros necessários 
para cumprir as responsabilidades que lhes 
são cometidas. O reforço dos requisitos de 
independência das autoridades no exercício 
das suas funções reguladoras não deve, 
contudo, prejudicar a sua estreita 
cooperação com outras autoridades 
nacionais, sempre que pertinente, ou a 
observância de orientações políticas de 
caráter geral emitidas pelo governo e não 
relacionadas com as competências e os 
deveres de regulamentação.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Outro ensinamento particularmente 
importante retirado do acidente nuclear de 
Fukushima é a necessidade de reforçar a 
transparência relativamente a assuntos 
respeitantes à segurança nuclear. Ademais, 

(23) Outro ensinamento particularmente 
importante retirado do acidente nuclear de 
Fukushima é a necessidade de reforçar a 
transparência relativamente a assuntos 
respeitantes à segurança nuclear. Ademais, 



PE526.123v02-00 8/25 PR\1014996PT.doc

PT

a transparência constitui igualmente um 
meio importante para promover a 
independência do processo decisório em 
matéria de regulamentação. Assim, as 
atuais disposições da Diretiva 
2009/71/Euratom relativas às informações 
a prestar ao público devem ser mais 
específicas quanto ao tipo de informações 
mínimas a prestar pelas autoridades 
reguladoras competentes e pelos titulares 
de licenças, bem como quanto aos prazos 
para a prestação dessas informações. Para o 
efeito, deve ser identificado, por exemplo, 
o tipo de informações mínimas a prestar 
pelas autoridades reguladoras competentes 
e pelos titulares de licenças no âmbito das 
respetivas estratégias de transparência 
reforçada. As informações devem ser 
divulgadas em tempo útil, sobretudo em 
caso de ocorrência anormal ou de 
acidente. Os resultados das revisões 
periódicas de segurança e das avaliações 
internacionais pelos pares devem 
igualmente ser divulgados.

a transparência constitui igualmente um 
meio importante para promover a 
independência do processo decisório em 
matéria de regulamentação. Assim, as 
atuais disposições da Diretiva 
2009/71/Euratom relativas às informações 
a prestar ao público devem ser mais 
específicas quanto ao tipo de informações 
mínimas a prestar pelas autoridades 
reguladoras competentes e pelos titulares 
de licenças, bem como quanto aos prazos 
para a prestação dessas informações. Para o 
efeito, deve ser identificado, por exemplo, 
o tipo de informações mínimas a prestar 
pelas autoridades reguladoras competentes 
e pelos titulares de licenças no âmbito das 
respetivas estratégias de transparência 
reforçada. As informações devem ser 
divulgadas em tempo útil, sobretudo em 
caso de incidente ou de acidente. Os 
resultados das revisões periódicas de 
segurança e das avaliações internacionais 
pelos pares devem igualmente ser 
divulgados.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os requisitos da presente diretiva em 
matéria de transparência são 
complementares aos requisitos da restante 
legislação Euratom em vigor. A Decisão 
87/600/Euratom do Conselho, de 14 de 
dezembro de 1987, relativa a regras 
comunitárias de troca rápida de 
informações em caso de emergência 
radiológica42, impõe aos Estados-Membros 
a obrigação de notificar a Comissão e os 
demais Estados-Membros e de lhes 
fornecer informações em caso de 
emergência radiológica no seu território, 
enquanto a Diretiva 89/618/Euratom do 

(24) Os requisitos da presente diretiva em 
matéria de transparência são 
complementares aos requisitos da restante 
legislação Euratom em vigor. A Decisão 
87/600/Euratom do Conselho, de 14 de 
dezembro de 1987, relativa a regras 
comunitárias de troca rápida de 
informações em caso de emergência 
radiológica42, impõe aos Estados-Membros 
a obrigação de notificar a Comissão e os 
demais Estados-Membros e de lhes 
fornecer informações em caso de 
emergência radiológica no seu território, 
enquanto a Diretiva 89/618/Euratom do 
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Conselho, de 27 de novembro de 198943, 
prevê que os Estados-Membros informem a 
população acerca das medidas de proteção 
sanitária que lhe serão aplicáveis e do 
comportamento que deverá adotar em caso 
de emergência radiológica, que a 
população suscetível de ser afetada seja 
informada previamente e que a informação 
seja regularmente atualizada. Todavia, para 
além das informações a fornecer nesse 
caso, os Estados-Membros devem, nos 
termos da presente diretiva, adotar 
disposições adequadas em matéria de 
transparência, que prevejam a divulgação 
em tempo útil de informações regularmente 
atualizadas para manter os trabalhadores e 
a população informados acerca de todas as 
ocorrências relacionadas com a segurança 
nuclear, incluindo ocorrências anormais
ou situações de acidente. Além disso, o 
público deve ter a oportunidade de 
participar efetivamente no processo de 
licenciamento de instalações nucleares e as 
autoridades reguladoras competentes 
devem ter autonomia para facultar 
informações relativas à segurança, sem 
terem de solicitar autorização prévia a 
qualquer outra entidade pública ou privada.

Conselho, de 27 de novembro de 198943, 
prevê que os Estados-Membros informem a 
população acerca das medidas de proteção 
sanitária que lhe serão aplicáveis e do 
comportamento que deverá adotar em caso 
de emergência radiológica, que a 
população suscetível de ser afetada seja 
informada previamente e que a informação 
seja regularmente atualizada. Todavia, para 
além das informações a fornecer nesse 
caso, os Estados-Membros devem, nos 
termos da presente diretiva, adotar 
disposições adequadas em matéria de 
transparência, que prevejam a divulgação 
em tempo útil de informações regularmente 
atualizadas para manter os trabalhadores e 
a população informados acerca de todas as 
ocorrências relacionadas com a segurança 
nuclear, incluindo incidentes ou situações 
de acidente. Além disso, o público deve ter 
a oportunidade de participar efetivamente 
no processo de licenciamento de 
instalações nucleares e as autoridades 
reguladoras competentes devem ter 
autonomia para facultar informações 
relativas à segurança, sem terem de 
solicitar autorização prévia a qualquer 
outra entidade pública ou privada.

__________________ __________________
42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76. 42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76.
43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31. 43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) O atual Tratado Euratom deve ser 
revisto em consonância com o 
desenvolvimento do acervo no sentido de 
propiciar um processo decisório mais 
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transparente e mais democrático em 
matéria de segurança nuclear, 
comparável ao processo decisório relativo 
a outras fontes de energia, cujas 
disposições são regidas pelo Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-B) O ENSREG, que tem experiência 
no exercício de testes de resistência 
europeus, e é composto por todos os 
reguladores em matéria de segurança 
nuclear da União, e a Comissão, devem 
ser estreitamente associados à seleção dos 
tópicos sujeitos a avaliação regular pelos 
pares, à organização de tais avaliações e 
ao dispositivo que assegura o seguimento 
que lhes é dado, nomeadamente no que 
diz respeito à implementação das 
recomendações .

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir que os Estados-Membros 
adotem, a nível nacional, disposições no 
sentido de as instalações nucleares serem 
localizadas, projetadas, construídas, 

(c) Garantir que os Estados-Membros 
adotem, a nível nacional, disposições no 
sentido de as instalações nucleares serem 
localizadas, projetadas, construídas, 
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colocadas em serviço, exploradas e 
desmanteladas de modo a evitar a 
libertação não autorizada de elementos 
radioativos.

colocadas em serviço, exploradas e 
desmanteladas de modo a limitar ao 
mínimo a libertação não autorizada de 
elementos radioativos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
A Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

 6. "Defesa em profundidade», a 
distribuição hierarquizada de diferentes 
níveis de equipamento e procedimentos 
diversificados para evitar a progressão de 
ocorrências de funcionamento previsíveis e 
manter a eficácia das barreiras físicas 
colocadas entre uma fonte de radiação ou 
materiais radioativos e os trabalhadores, o 
público ou a atmosfera, a água e o solo
em diferentes condições de operação e, 
para algumas barreiras, em condições de 
acidente;

6. «Defesa em profundidade», a 
distribuição hierarquizada de diferentes 
níveis de equipamento e procedimentos 
diversificados para evitar a progressão de 
ocorrências de funcionamento previsíveis e 
manter a eficácia das barreiras físicas 
colocadas entre uma fonte de radiação ou 
materiais radioativos e os trabalhadores, o 
público ou o ambiente em diferentes 
condições de operação e, para algumas 
barreiras, em condições de acidente;

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com as definições da AIEA. 

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
A Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 3 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. "Ocorrência anormal», qualquer Suprimido



PE526.123v02-00 12/25 PR\1014996PT.doc

PT

ocorrência não intencional cujas 
consequências ou potenciais 
consequências não sejam negligenciáveis 
do ponto de vista da proteção ou da 
segurança nuclear;

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com as definições da AIEA, a presente definição é suprimida e 
substituída pela definição de «incidente»

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 3 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. «Incidente», qualquer ocorrência 
não intencional, incluindo erros de 
funcionamento, falhas de equipamento, 
eventos iniciadores, precursores de 
acidentes, casos de quase acidente ou 
outros tipos de falhas, ou ato não 
autorizado, malicioso ou não, cujas 
consequências ou potenciais 
consequências não sejam negligenciáveis 
do ponto de vista da proteção ou da 
segurança;

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com a definição da AIEA.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 3 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

8. «Acidente», qualquer ocorrência 
imprevista, incluindo erros de 
funcionamento, falhas de equipamento e 
outro tipo de falhas, cujas consequências 
ou potenciais consequências não sejam 
negligenciáveis do ponto de vista da 
proteção ou da segurança nuclear;

8. «Acidente», qualquer ocorrência não 
intencional, incluindo erros de 
funcionamento, falhas de equipamento e 
outro tipo de falhas, cujas consequências 
ou potenciais consequências não sejam 
negligenciáveis do ponto de vista da 
proteção ou da segurança nuclear;

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com a definição da AIEA.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 3 – n.° 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. «Acidente grave», situações de 
acidente mais graves do que um acidente 
de referência e que implicam uma 
degradação significativa do núcleo.

Or. en

Justificação

Para efeitos de coerência com a definição da AIEA.

Alteração 13

Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 2009/71/Euratom
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Seja funcionalmente distinta de (a) Seja legalmente distinta de qualquer 
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qualquer outra entidade pública ou privada 
relacionada com a promoção ou a 
utilização de energia nuclear, ou com a 
produção de eletricidade;

outra entidade pública ou privada 
relacionada com a promoção ou a 
utilização de energia nuclear, ou com a 
produção de eletricidade;

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 5 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tome decisões de regulamentação 
alicerçadas em critérios de segurança 
objetivos e verificáveis;

(c) Defina um processo de decisão 
regulamentar transparente, alicerçado em 
critérios de segurança objetivos e 
verificáveis;

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 5 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Empregue um número adequado de 
pessoas, dotadas das qualificações, da 
experiência e da competência necessárias;

(e) empregue um número adequado de 
pessoas, dotadas das qualificações, da 
experiência e da competência necessárias
para cumprir as suas obrigações e 
capazes de utilizar recursos externos 
científicos e técnicos, bem como 
competência para apoiar essa utilização, 
na medida em que tal seja considerado 
necessário para apoiar as suas funções de 
regulamentação e de acordo com os 
princípios de transparência, 
independência e integridade dos processos 
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a nível regulamentar

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A obrigação enunciada no primeiro 
parágrafo implica assegurar que a 
autoridade reguladora competente e os 
titulares de licenças, no âmbito dos 
respetivos domínios de responsabilidade, 
desenvolvam, publiquem e implementem 
uma estratégia de transparência que 
englobe, nomeadamente, a prestação de 
informações sobre as condições normais de 
funcionamento das instalações nucleares, 
as atividades de consulta não obrigatórias 
com os trabalhadores e o público em geral 
e a comunicação em caso de acidente ou de 
ocorrências anormais.

A obrigação enunciada no primeiro 
parágrafo implica assegurar que a 
autoridade reguladora competente e os 
titulares de licenças, no âmbito dos 
respetivos domínios de responsabilidade, 
desenvolvam, publiquem e implementem 
uma estratégia de transparência que 
englobe, nomeadamente, a prestação de 
informações sobre as condições normais de 
funcionamento das instalações nucleares, 
as atividades de consulta não obrigatórias 
com os trabalhadores e o público em geral 
e a comunicação em caso de acidente ou de 
incidentes.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que o 
quadro nacional exige que as instalações 
nucleares sejam localizadas, projetadas, 
construídas, colocadas em serviço, 
exploradas e desmanteladas com o objetivo 

Os Estados-Membros asseguram que o 
quadro nacional exige que as instalações 
nucleares sejam localizadas, projetadas, 
construídas, colocadas em serviço, 
exploradas e desmanteladas com o objetivo 
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de evitar a libertação de elementos 
radioativos, do seguinte modo:

de evitar acidentes e, em caso de acidente, 
atenuar os seus efeitos e libertar os 
potenciais elementos radioativos, do 
seguinte modo:

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-A - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Eliminando na prática a ocorrência de 
todas as sequências de acidentes 
suscetíveis de conduzir a situações de 
libertação precoce ou substancial;

(a) Minimizando a ocorrência de todas as 
sequências de acidentes suscetíveis de 
conduzir a situações de libertação precoce 
ou substancial para um nível tão baixo 
quanto razoavelmente possível;

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aplicando, relativamente aos acidentes 
que não tenham sido eliminados na 
prática, medidas de conceção, de modo a 
que apenas sejam necessárias para a 
população medidas de proteção limitadas 
no espaço e no tempo, a que haja tempo 
suficiente para as adotar e a que seja 
minimizada a frequência desses acidentes.

(b) Aplicando, em caso de acidente, 
medidas de conceção, de modo a que 
apenas sejam necessárias para a população 
medidas de proteção limitadas no espaço e 
no tempo, a que haja tempo suficiente para 
as adotar e a que seja minimizada a 
frequência desses acidentes.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que o 
quadro nacional exige que o objetivo 
enunciado no n.º 1 seja aplicável às 
instalações nucleares existentes na medida 
do razoavelmente possível.

2. Os Estados-Membros asseguram que o 
quadro nacional exige que o objetivo 
enunciado no n.º 1 seja aplicável 
integralmente a todas as instalações 
nucleares cuja licença de construção 
tenha sido emitida pela primeira vez após 
...+, bem como às instalações nucleares 
existentes na medida do razoavelmente 
possível.

_________________
+ Data de entrada em vigor da presente 
Diretiva. 

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-B – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(i) as doses de radiação suscetíveis de 
atingir os trabalhadores e a população não 
excedam os limites recomendados e sejam 
mantidas tão baixas quanto razoavelmente 
possível;

(i) as doses de radiação suscetíveis de 
atingir os trabalhadores e a população não 
excedam os limites autorizados e sejam 
mantidas tão baixas quanto razoavelmente 
possível;

Or. en
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Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-B – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) o número de ocorrências anormais
seja minimizado;

(ii) o número de incidentes seja 
minimizado;

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-B – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o potencial de escalada de situações de 
acidente seja reduzido através do reforço 
da capacidade das instalações nucleares 
para gerir e controlar eficazmente 
ocorrências anormais;

(iii) o potencial de escalada de situações de 
acidente seja reduzido através do reforço 
da capacidade das instalações nucleares 
para gerir e controlar eficazmente 
incidentes;

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-B – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) as consequências negativas de 
ocorrências anormais e de acidentes de 
referência, caso ocorram, sejam minoradas, 

(iv) as consequências negativas de 
incidentes e de acidentes de referência, 
caso ocorram, sejam minoradas, para 
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para garantir que não induzem qualquer 
impacto radiológico no exterior das 
instalações ou que esse impacto é 
negligenciável;

garantir que não induzem qualquer impacto 
radiológico no exterior das instalações ou 
que esse impacto é negligenciável;

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-B – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) sejam evitados, sempre que possível, 
perigos externos de origem natural ou 
humana, e o seu impacto minimizado.

(v) seja minimizada, sempre que possível, 
a frequência de perigos externos de 
origem natural ou humana, e o seu impacto 
seja tão baixo quanto razoavelmente 
possível.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-D – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Preveem medidas de preparação para os 
trabalhadores das instalações, em caso de 
ocorrências anormais e de acidentes;

(d) Preveem medidas de preparação para os 
trabalhadores das instalações, em caso de 
incidentes e de acidentes;

Or. en
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Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-E – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros, com o apoio das 
autoridades reguladoras competentes, 
organizam periodicamente, pelo menos de 
seis em seis anos, um sistema de avaliações 
pelos pares de determinados tópicos e 
acordam num calendário e nas modalidades 
da sua implementação. Para o efeito, os 
Estados-Membros:

2. Os Estados-Membros, com o apoio das 
autoridades reguladoras competentes, 
organizam periodicamente, pelo menos de 
seis em seis anos, um sistema de avaliações 
pelos pares de determinados tópicos e 
acordam num calendário e nas modalidades 
da sua implementação. Para o efeito, os 
Estados-Membros, com o apoio das 
autoridades reguladoras competentes:

Or. en

Alteração 28

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-E – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Selecionam conjuntamente, em estreita 
coordenação com a Comissão, um ou mais 
tópicos específicos relacionados com a 
segurança nuclear de instalações nucleares. 
No caso de os Estados-Membros não 
selecionarem conjuntamente pelo menos 
um tópico no prazo previsto no presente 
número, a Comissão seleciona os tópicos 
que serão objeto de avaliação pelos pares;

(a) Selecionam, após consulta à Comissão, 
um ou mais tópicos específicos 
relacionados com a segurança nuclear de 
instalações nucleares. No caso de os 
Estados-Membros não selecionarem 
conjuntamente pelo menos um tópico no 
prazo previsto no presente número, a 
Comissão seleciona os tópicos que serão 
objeto de avaliação pelos pares;

Or. en
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-E – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tema da primeira avaliação pelos 
pares de determinados tópicos será 
decidido, o mais tardar, três anos após ...+.

_________________
+ Data de entrada em vigor da presente 
diretiva. 

Or. en

Alteração 30

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-E - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso identifique desvios ou atrasos 
significativos na implementação das 
recomendações técnicas resultantes do 
processo de avaliação pelos pares, a 
Comissão convida as autoridades 
reguladoras competentes dos demais 
Estados-Membros a organizar e realizar 
uma missão de verificação para se 
inteirarem plenamente da situação e 
informa o Estado-Membro em causa sobre 
eventuais medidas a tomar para solucionar 
as eventuais deficiências identificadas.

4. Caso identifique atrasos significativos na 
implementação das recomendações 
técnicas resultantes do processo de 
avaliação pelos pares, a Comissão convida 
as autoridades reguladoras competentes 
dos demais Estados-Membros a organizar e 
realizar uma missão de verificação para se 
inteirarem plenamente da situação e 
informa o Estado-Membro em causa sobre 
eventuais medidas a tomar para solucionar 
as eventuais deficiências identificadas.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
A Directiva 2009/71/Euratom
Artigo 8-F

Texto da Comissão Alteração

Com base nos resultados das avaliações 
pelos pares realizadas nos termos do artigo 
8.º-E, n. 2, e nas recomendações técnicas 
delas decorrentes, em conformidade com 
os princípios da transparência e melhoria 
contínua da segurança nuclear, os 
Estados-Membros desenvolvem e aprovam 
conjuntamente, com o apoio das 
autoridades reguladoras competentes, 
orientações sobre os tópicos específicos 
referidos no artigo 8.º-E, n.º 2, alínea a).».

Com base nos resultados das avaliações 
pelos pares realizadas nos termos do artigo 
8.º-E, n.º 2, e nas recomendações técnicas 
delas decorrentes, em conformidade com 
os princípios da transparência e melhoria 
contínua da segurança nuclear, os 
desenvolvem e aprovam conjuntamente, 
Estados-Membros com o apoio das 
autoridades reguladoras competentes, 
orientações sobre os tópicos específicos 
referidos no artigo 8.º-E, n.º 2, alínea a).».

Os resultados da avaliação dos tópicos 
pelos pares devem ser utilizados para 
promover debates no âmbito da 
comunidade nuclear que podem 
eventualmente levar ao desenvolvimento 
de um conjunto de critérios comunitários 
harmonizados em matéria de segurança 
nuclear no futuro. 

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 22 de julho de 2009, a Diretiva que estabelece um quadro comunitário para a segurança 
nuclear das instalações nucleares1 entrou em vigor com o objetivo de dar início ao processo da 
criação de um quadro comum da UE em matéria de segurança nuclear. A presente Diretiva 
tem como finalidade manter e promover a melhoria contínua em termos da segurança nuclear, 
devendo, neste contexto, os Estados-Membros estabelecer disposições apropriadas a nível 
nacional. A Diretiva em causa abarca aspetos que vão das disposições relativas ao 
estabelecimento de quadros legislativos e regulamentares nacionais no domínio da segurança 
nuclear das instalações nucleares à organização, aos deveres e às responsabilidades das 
autoridades reguladoras competentes, aos titulares de licenças, ao ensino e à formação do 
pessoal, à informação do público, bem como à exigência da separação funcional das 
autoridades reguladoras competentes de qualquer outro organismo ou organização relacionado 
com a promoção ou o uso da energia nuclear. Ademais, a Diretiva estabelece a realização de 
autoavaliações pelos Estados-Membros com uma periodicidade decenal, acompanhadas de 
uma avaliação pelos pares dos seus segmentos pertinentes, cujos resultados devem ser 
comunicados aos Estados-Membros e à Comissão Europeia.

Não obstante, no rescaldo do acidente ocorrido em Fukushima, os Chefes de Estado e de 
Governo de vários Estados-Membros da UE solicitaram à Comissão que, em conjunto com o 
Grupo de Reguladores Europeus em matéria de Segurança Nuclear (ENSREG), efetuasse 
testes de resistência. Estes testes basearam-se numa metodologia comum e demonstraram que 
todas as instalações nucleares da União tinham um grau de segurança nuclear apropriado para 
continuarem em funcionamento. Contudo, devido ao elevado grau de cultura de segurança na 
UE, os testes de resistência redundaram também em várias recomendações, nomeadamente 
recomendações específicas relativas aos perigos externos, à perda de funções de segurança, 
aos acidentes graves e às aeronaves. Além disso, na sua comunicação2, a Comissão sugeriu 
que a Diretiva «Segurança Nuclear» necessitava de ser revista no que se refere aos seguintes 
domínios: procedimentos e quadros em matéria de segurança, papel e método das autoridades 
reguladoras da atividade nuclear, abertura e transparência, controlo e verificação.

A Comissão apresentou, em junho de 2013, uma proposta que visa alterar, reforçar e 
complementar a Diretiva «Segurança Nuclear» com uma combinação de melhorias técnicas e 
questões de segurança de caráter mais geral, tais como a governação, a transparência e a 
preparação e resposta a situações de emergência in loco. Com este fim em vista, a proposta 
prevê a obrigatoriedade da independência efetiva das autoridades reguladoras competentes e 
estabelece critérios em termos da organização institucional das autoridades reguladoras 
(ARN), das necessidades orçamentais, dos recursos humanos e das funções reguladoras. A 
proposta também prevê a responsabilidade primária dos titulares de licenças e insiste na 
                                               
1 Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de junho de 2009, que estabelece um 
quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares (JO L 172 
de 2.7.2009, p. 18 a 22).
2 Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as avaliações exaustivas de risco e 
segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na União Europeia e atividades correlatas (4.10.2012 –
COM(2012) 571 final).
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necessidade de realizar uma avaliação da segurança global e de criar suficientes disposições 
de defesa em profundidade. A exigência de recursos humanos com qualificações apropriadas, 
conhecimentos técnicos e competências estende-se aos trabalhadores subcontratados. Por fim, 
o conceito de estratégia transparente, que deve ser elaborado, publicado e aplicado pelas ARN 
e os titulares de licenças, é incluído a par de disposições relativas às sanções.

A proposta da Comissão também estabelece disposições relativas aos objetivos das 
instalações nucleares no domínio da segurança ao longo de todo o seu ciclo de vida, bem 
como exigências para as instalações nucleares, frisando a importância dos perigos externos de 
origem natural ou humana e da defesa em profundidade. Além disso, estabelece uma 
metodologia para todo o ciclo de vida de uma central nuclear, desde a localização, a 
conceção, a construção e o arranque e a desativação das instalações. Salienta, nomeadamente, 
a importância das estratégias de preparação para acidentes e estabelece normas de preparação 
para situações de emergência in loco, incluindo a exigência de um centro de resposta a 
situações de emergência in loco.

Por fim, a proposta da Comissão estabelece procedimentos para as avaliações de segurança 
periódicas e para as avaliações pelos pares, bem como orientações. Em conformidade com a 
proposta, os Estados-Membros devem realizar autoavaliações, no mínimo com uma 
periodicidade decenal, do seu quadro nacional e das autoridades reguladoras competentes. 
Devem proceder à avaliação internacional pelos pares dos segmentos pertinentes e os 
resultados devem ser comunicados aos Estados-Membros e à Comissão Europeia. Ademais, a 
Comissão também propõe a realização de avaliações pelos pares de determinados tópicos a 
cada seis anos, devendo os Estados-Membros selecionar em conjunto um ou mais tópicos 
específicos relacionados com a segurança nuclear e efetuar em conjunto as avaliações pelos 
pares. Caso os Estados-Membros não estejam de acordo com o tópico a selecionar, a 
Comissão selecionará o domínio a analisar.

RECOMENDAÇÕES DA RELATORA

A relatora saúda a proposta da Comissão de reforçar o atual quadro regulamentar para a
segurança nuclear na União. Salienta, designadamente, a importância da prevenção de 
incidentes e de acidentes, bem como de uma resposta eficiente em caso de incidente ou de 
acidente. A preparação para os acidentes e a coordenação na eventualidade de um acidente 
devem ser o fulcro da segurança nuclear. 

No contexto das definições, a relatora sugere que estas sejam alinhadas, tanto quanto possível, 
pela terminologia usada pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), a fim de que 
sejam coerentes com as normas e os procedimentos definidos à escala mundial.

A relatora apoia critérios claros para a independência das autoridades reguladoras 
competentes dos Estados-Membros, nomeadamente no que respeita aos níveis apropriados de 
recursos humanos e financeiros e à sua transparência. Ademais, a relatora entende que a 
Comissão Europeia deve desempenhar um papel importante no que toca a estimular a 
confiança na energia nuclear.

Além disso, a relatora apoia as disposições relativas à realização de autoavaliações periódicas 
acompanhadas de avaliações pelos pares, bem como de avaliações pelos pares de 
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determinados tópicos a cada seis anos. Sugere também que o tópico objeto da primeira 
avaliação de determinados tópicos pelos pares seja decidido o mais tardar três anos após a 
entrada em vigor da Diretiva.  A relatora propõe igualmente que os resultados das avaliações 
de determinados tópicos pelos pares sejam usados para fomentar debates na comunidade 
nuclear que, no futuro, propiciem o potencial desenvolvimento de um conjunto de critérios 
harmonizados em matéria de segurança nuclear a nível da União.

Por fim, a relatora solicita a revisão imediata do atual Tratado Euratom no sentido de 
propiciar um processo decisório mais transparente e mais democrático em matéria de 
segurança nuclear, comparável ao processo decisório relativo a outras fontes de energia, cujas 
disposições são regidas pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 


