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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 pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Directiva do Conselho relativa à gestão do combustível irradiado e 
dos resíduos radioactivos
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2010)0678),

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

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e os 
pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão do Ambiente, 
da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2011),

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 n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do n.º 2 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 directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Parlamento Europeu considerou 
ainda que, em todos os Estados-Membros, 
as empresas nucleares devem ter recursos 
financeiros disponíveis suficientes para, 
se necessário, cobrir a totalidade dos 
custos do desmantelamento, incluindo a 
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gestão dos resíduos, a fim de permitir a 
aplicação do princípio do poluidor
pagador e evitar o recurso a auxílios 
estatais; apelou, neste contexto, à 
Comissão para que estabelecesse 
definições rigorosas para a utilização de 
recursos financeiros destinados ao 
desmantelamento em cada 
Estado-Membro, que tenham em conta o 
desmantelamento, bem como a gestão, o 
acondicionamento e a eliminação 
definitiva dos resíduos radioactivos 
resultantes1.
1 Resolução do Parlamento Europeu sobre 
a utilização dos recursos financeiros 
destinados ao desmantelamento de 
centrais nucleares, P6_TA(2005)0432, 16 
de Novembro de 2005.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) Estas medidas devem apoiar-se num 
regime nacional de classificação dos 
resíduos radioactivos que tenha plenamente 
em conta os tipos e propriedades 
específicos desses resíduos. Os critérios 
concretos para a inclusão dos resíduos 
numa dada classe dependerão da situação 
específica do Estado-Membro no que 
respeita à natureza dos resíduos e às opções 
de eliminação disponíveis ou consideradas. 
Para facilitar a comunicação e o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros, e a bem da 
transparência, os programas nacionais 
devem descrever pormenorizadamente um 
regime de classificação.

Or. en

Justificação

A classificação dos resíduos radioactivos está relacionada com aspectos de segurança da sua 
gestão. Neste contexto, estabelece uma relação entre as características dos resíduos e os 
objectivos de segurança fixados por uma entidade reguladora ou pelo operador de uma 
instalação de gestão de resíduos. Esse sistema de classificação contribui para a elaboração 
de estratégias de gestão de resíduos e para o estabelecimento de programas nacionais, e, por 
esse motivo, deve ser especificado e publicado nos programas.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A solução típica para a eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia é 
o depósito em instalações de armazenagem 
próximas da superfície. Após 30 anos de 
investigação, existe consenso técnico 

(29) A solução típica para a eliminação dos 
resíduos de actividade fraca e intermédia é 
o depósito em instalações de armazenagem 
próximas da superfície. Após 30 anos de 
investigação, a viabilidade da eliminação 
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quanto ao facto de a eliminação em 
camadas geológicas profundas ser a opção 
mais segura e sustentável como estádio 
final da gestão dos resíduos de actividade 
elevada e do combustível irradiado 
considerado como resíduo. É, pois, 
necessário continuar a avançar no sentido 
da eliminação final.

em camadas geológicas profundas tem sido 
demonstrada a nível científico, 
confirmando ser uma opção segura e 
sustentável como estádio final da gestão 
dos resíduos de actividade elevada e do 
combustível irradiado considerado como 
resíduo. A investigação e a demonstração 
no âmbito dos programas-quadro 
europeus contribuíram para a realização 
de progressos neste domínio. É, pois, 
necessário continuar a avançar no sentido 
da eliminação final, mediante programas 
de investigação e de estudos com vista à 
optimização desta opção, a selecção de um 
local e da concepção da eliminação e 
marcos regulamentares adequados para o 
desenvolvimento de soluções finais. As 
actividades desenvolvidas no âmbito da 
“Implementing Geological Disposal of 
Radioactive Waste Technology Platform” 
[Plataforma tecnológica para a 
eliminação geológica de resíduos 
radioactivos] (IGD-TP) podem facilitar o 
acesso à proficiência e à tecnologia neste 
domínio.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A transparência na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos é importante. Para a assegurar, 
deve haver uma informação efectiva do 
público e todas as partes interessadas 
devem ter a oportunidade de participar nos 
processos de tomada de decisões.

(35) A transparência na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos é importante e essencial que 
exista confiança do público nos princípios 
que regem a segurança dos depósitos, bem 
como nos programas de gestão dos 
resíduos. Para a assegurar, deve haver uma 
informação efectiva do público e todas as 
partes interessadas, as autoridades locais e 
regionais e o público devem ter a 
oportunidade de participar nos processos 
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de tomada de decisões.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Alguns Estados-Membros consideram 
a partilha de instalações de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, incluindo as instalações de 
eliminação, uma opção potencialmente 
vantajosa quando baseada num acordo 
entre os Estados-Membros em causa.

(37) Alguns Estados-Membros consideram 
a partilha de instalações de gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, incluindo as instalações de 
eliminação, uma opção potencialmente 
vantajosa e segura quando baseada num 
acordo entre os Estados-Membros em 
causa. A presente directiva deve definir 
adequadamente as condições a satisfazer 
antes do lançamento de projectos 
conjuntos deste tipo.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

(39) O estudo de segurança e a abordagem 
gradativa devem servir de base para as 
decisões em matéria de desenvolvimento, 
exploração e encerramento de uma 
instalação de eliminação. O estudo de 
segurança deve incluir os resultados da 
avaliação de segurança e informações 
sobre a validade e fiabilidade da referida 
avaliação e dos pressupostos nela 
formulados. Deve, pois, prever a recolha de 
argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
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barreiras ao longo do tempo. O estudo de 
segurança deve incluir os resultados da 
avaliação de segurança e informações 
sobre a validade e fiabilidade da referida 
avaliação e dos pressupostos nela 
formulados. Deve, pois, prever a recolha de 
argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

instalação ou actividade ligada à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Justificação

Considerando demasiado longo e redundante. Deve ser encurtado, face à proposta da 
relatora de introdução de uma definição de “estudo de segurança” no artigo 3.º (9-A) que 
responde às mesmas preocupações.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Neste contexto, o ENSREG pode 
dar um contributo válido para a aplicação 
uniforme da presente directiva, 
facilitando a consulta, o intercâmbio de 
boas práticas e a cooperação entre as 
autoridades reguladoras nacionais.

Or. en

Justificação

Para além de avaliações internacionais pelos pares, é importante referir o papel 
desempenhado pelo ENSREG na aplicação na directiva. Ver referência similar na directiva 
que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares, 
Directiva 2009/71/Euratom, considerando (16).
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Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-B) A presente directiva pode constituir 
um instrumento útil a ter em conta na 
verificação de que os projectos que 
beneficiam de financiamento comunitário 
no âmbito da assistência técnica ou 
financeira da Euratom a instalações ou 
actividades de gestão do combustível 
irradiado ou dos resíduos radioactivos 
incluem as medidas necessárias para 
assegurar uma gestão segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

Justificação

Ver o anterior n.º 4 do artigo 15.º, que pode ser melhor reformulado num considerando do 
que numa disposição jurídica: ((i) a conformidade com a presente directiva faz parte da 
avaliação geral da Comissão para decidir da concessão de assistência técnica ou financeira, 
mas não constitui por si só, nem no Tratado, nem nos actos de base conexos, uma condição 
para a concessão de assistência; (ii) a referência no n.º 3 do artigo 15.º ao artigo 43.º do 
Tratado Euratom, nos termos do qual a Comissão apenas tem poder para comunicar “a sua 
opinião ao Estado-Membro em causa”, sem qualquer efeito operacional, apresenta uma 
mais-valia limitada.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as fases da gestão do combustível 
irradiado quando este resultar da 
exploração de reactores nucleares civis ou 
for gerido no âmbito de actividades civis;

a) Todas as fases da gestão do combustível 
irradiado quando este resultar da 
exploração de reactores nucleares civis ou 
for gerido no âmbito de actividades civis, 
incluindo o combustível despendido com 
origem nos programas de defesa militar se 
e quando transferido permanentemente e 
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gerido no âmbito de actividades 
exclusivamente civis;

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Todas as fases da gestão dos resíduos 
radioactivos, da produção à eliminação, 
quando estes resultarem de actividades 
civis ou forem geridos no âmbito de 
actividades civis.

b) Todas as fases da gestão dos resíduos 
radioactivos, da produção à eliminação, 
quando estes resultarem de actividades 
civis ou forem geridos no âmbito de 
actividades civis, incluindo os resíduos 
radioactivos com origem nos programas 
de defesa militar se e quando transferidos 
permanentemente e geridos no âmbito de 
actividades exclusivamente civis;

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) “Descargas autorizadas”: descargas 
previstas e controladas para o ambiente 
de materiais radioactivos, sob forma 
gasosa ou líquida, provenientes de 
instalações ou actividades nucleares 
regulamentadas, durante o seu normal 
funcionamento, dentro de limites 
autorizados pela autoridade reguladora 
competente e em conformidade com os 
princípios e limites enunciados na 
Directiva 96/29/Euratom, de 13 de Maio 
de 1996, que fixa as normas de segurança 
de base relativas à protecção sanitária da 
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população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes1;
1 JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) a colocação de resíduos radioactivos ou 
de combustível irradiado numa instalação 
autorizada, sem intenção de os recuperar;

(3) a colocação de resíduos radioactivos ou 
de combustível irradiado de forma 
potencialmente definitiva numa instalação 
autorizada, sem ter devidamente em 
consideração o princípio da 
reversibilidade;

Or. en

Justificação

Qualquer eliminação deve assegurar a remoção da embalagem de resíduos ou o acesso a 
depósitos geológicos profundos. O princípio da reversibilidade faz parte da aceitabilidade 
social desses depósitos e está ligado ao acompanhamento a longo prazo do local e à 
preservação da sua memória.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) "Resíduos radioactivos": materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida cuja utilização ulterior não seja 
prevista pelo Estado-Membro nem por uma 
pessoa singular ou colectiva cuja decisão 
seja aceite pelo Estado-Membro, e que 
sejam controlados como resíduos 
radioactivos por um órgão de 

(6) "Resíduos radioactivos": materiais 
radioactivos sob forma gasosa, líquida ou 
sólida cuja utilização ulterior não seja 
prevista ou considerada pelo 
Estado-Membro nem por uma pessoa 
singular ou colectiva cuja decisão seja 
aceite pelo Estado-Membro, e que sejam 
controlados como resíduos radioactivos por 
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regulamentação ao abrigo do quadro 
legislativo e regulamentar do 
Estado-Membro;

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) “Local”: uma zona geográfica que 
contém uma instalação autorizada, 
incluindo uma instalação de eliminação 
de combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos, ou uma actividade 
autorizada;

Or. en

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) “Avaliação da segurança”: o 
processo sistemático que é realizado ao 
longo do processo de concepção no intuito 
de assegurar que a concepção proposta 
satisfaz todos os requisitos de segurança 
pertinentes e que inclui uma análise 
formal de segurança, sem se limitar a esta 
análise;

Or. en
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Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) “Estudo de segurança”: a recolha 
de argumentos e provas em apoio à 
confirmação da segurança de uma 
instalação ou actividade, incluindo os 
resultados de uma avaliação da segurança 
e uma declaração de confiança nestes 
resultados. No caso de um instalação de 
eliminação, o estudo de segurança pode 
incidir numa determinada fase de 
desenvolvimento. Nesses casos, o estudo 
de segurança deve reconhecer a 
existência de zonas de incerteza ou de 
eventuais problemas pendentes e fornecer 
orientações para a resolução desses 
problemas em fases de desenvolvimento 
futuras;

Or. en

Justificação

Ver o Glossário sobre Segurança da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA): 
Terminology used in nuclear safety and radiation protection [Terminologia utilizada em 
segurança nuclear e protecção contra radiações] – edição de 2007.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) "armazenagem": a conservação de 
combustível irradiado ou de resíduos 
radioactivos numa instalação autorizada, 
com intenção de os recuperar.

(13) "armazenagem": a conservação 
temporária de combustível irradiado ou de 
resíduos radioactivos numa instalação 
autorizada, na pendência da sua 
recuperação.

Or. en



PE460.863v01-00 16/35 PR\860739PT.doc

PT

Justificação

A armazenagem corresponde à retenção temporária de resíduos, uma fase necessária da 
gestão segura da maior parte dos tipos de resíduos radioactivos.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) “Público”: uma ou mais pessoas 
singulares ou colectivas e, em 
conformidade com a legislação ou 
práticas nacionais, as suas associações, 
organizações ou grupos;

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A geração de resíduos radioactivos seja 
mantida ao nível mais baixo possível, tanto 
em termos de actividade como de volume, 
através de medidas de concepção e de 
práticas de exploração e de 
desmantelamento adequadas, incluindo a
reciclagem e a reutilização dos materiais 
convencionais;

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

Or. en
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Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura, nomeadamente a longo prazo.

d) O combustível irradiado e os resíduos 
radioactivos sejam objecto de uma gestão 
segura, nomeadamente a longo prazo, 
tendo em consideração a protecção da 
saúde humana e do ambiente;

Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A participação dos parlamentos 
nacionais, na qualidade de supervisores 
dos recursos financeiros adequados.

Or. en

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Os resíduos radioactivos devem ser 
eliminados no Estado-Membro em que 
foram gerados, excepto se forem expedidos 
para outro local nos termos da Directiva 
2006/117/Euratom relativa à fiscalização 
e ao controlo das transferências de 
resíduos radioactivos e de combustível 
nuclear irradiado.
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Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
decidir, voluntariamente, tomar, em 
cooperação com outros 
Estados-Membros, as medidas adequadas 
para estabelecer uma instalação de 
eliminação comum ou regional, sempre 
que tal seja necessário ou aconselhável 
tendo em conta circunstâncias geológicas 
ou técnicas específicas.

Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 4 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Antes do lançamento de um projecto 
deste tipo no âmbito de um acordo 
intergovernamental, os Estados-Membros 
em causa certificar-se-ão de que a 
iniciativa satisfaz os requisitos 
pertinentes, no que respeita, no mínimo, 
ao seguinte:
a) A aceitação e o apoio público em todos 
os Estados-Membros envolvidos devem 
ser continuamente fomentados em todas 
as fases de desenvolvimento do projecto e 
durante o período de eliminação, 
mediante a organização do acesso à 
informação e da participação do público 
no processo de consulta;
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b) A cooperação entre as entidades 
reguladoras competentes e as autoridades 
de segurança nacionais deve ser 
assegurada, bem como a supervisão pelas 
mesmas; devem ser realizados em todos os 
Estados-Membros em causa estudos de 
segurança e as avaliações da segurança 
que os acompanham, que cubram as fases 
exploratória, de selecção e de 
implementação da instalação;
c) Deve ser alcançado um acordo sobre a 
responsabilidade que partilhe claramente 
as responsabilidades, nos termos do qual 
cada Estado-Membro seja, em última 
análise, responsável pelos seus próprios 
resíduos radioactivos;
d) Devem ser acordadas disposições 
financeiras que garantam a 
disponibilidade de fundos durante a 
totalidade do período de funcionamento 
da instalação de eliminação e durante a 
fase pós-encerramento, bem como uma 
disponibilidade de recursos humanos 
adequada, que assegure um número 
suficiente de pessoal devidamente 
qualificado;
e) Os programas nacionais dos Estados-
Membros devem indicar previamente o 
enquadramento jurídico, a estrutura 
organizativa e os regimes e disposições 
técnicos, de modo a demonstrar que, de 
acordo com um calendário claro, a 
eliminação prevista satisfaz os requisitos 
da presente directiva.

Or. en

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

da política de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, 
garantindo que todos os produtores de 
resíduos radioactivos tenham acesso a 
uma eliminação segura dos resíduos 
radioactivos em igualdade de condições;

Or. en

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional seja mantido e, se 
necessário, melhorado tendo em conta a 
experiência adquirida na exploração, os 
conhecimentos obtidos no âmbito dos 
estudos de segurança a que se refere o 
artigo 8.º, o desenvolvimento tecnológico e 
os resultados da investigação.

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional seja mantido e, se 
necessário, melhorado tendo em conta a 
experiência adquirida na exploração, os 
conhecimentos obtidos no âmbito dos 
estudos de segurança a que se refere o n.º 
1-A do artigo 7.º, o desenvolvimento 
tecnológico e os resultados da 
investigação.

Or. en

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros asseguram a 
elaboração de um estudo de segurança e 
de uma avaliação da segurança que o 
acompanha no âmbito do pedido de 
licença para a actividade de gestão de 
resíduos radioactivos ou para uma 
instalação de eliminação, que será 
actualizado, na medida do necessário, ao 
longo da evolução da actividade ou 
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instalação. O estudo de segurança e a 
avaliação da segurança que o acompanha 
devem abranger as fases de escolha do 
local, projecto, construção, exploração ou 
encerramento de uma instalação de 
eliminação, bem como a segurança a 
longo prazo na fase pós-encerramento, 
nomeadamente por meios passivos, e 
descrever todos os aspectos do local que 
sejam relevantes em termos de segurança, 
o projecto da instalação e as medidas de 
controlo da gestão e de controlo 
regulamentar.

Or. en

Justificação

Ver as disposições do anterior artigo 8.º, agora introduzida, respectivamente, no artigo 7.º e 
nas definições.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 7 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares das licenças 
apresentem relatórios à autoridade 
reguladora competente e a outras 
organizações competentes relevantes, e 
concedam ao público acesso à informação 
relacionada com as suas actividades ou 
instalações.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Estudo de segurança

(1) Deve ser preparado um estudo de 
segurança, acompanhado de uma 
avaliação de segurança, no quadro do 
processo de pedido de licença para uma 
instalação ou actividade. Estes serão 
actualizados, se necessário, tendo em 
conta a evolução da instalação ou 
actividade. O âmbito e o pormenor do 
estudo de segurança e da avaliação da 
segurança devem ser proporcionais à 
complexidade das operações e à gravidade 
dos perigos associados à instalação ou 
actividade.
(2) O estudo de segurança e a avaliação 
de segurança que o acompanha devem 
abranger as fases de escolha do local, 
projecto, construção, exploração e 
desmantelamento de uma instalação ou de 
encerramento de uma instalação de 
eliminação; Deve ser examinada a 
segurança a longo prazo na fase pós-
encerramento, em especial a forma como 
esta é assegurada, na máxima medida do 
possível, por meios passivos. 
(3) O estudo de segurança de uma 
instalação deve descrever todos os 
aspectos do local que sejam relevantes em 
termos de segurança, o projecto da 
instalação e as medidas de controlo da 
gestão e de controlo regulamentar. O 
estudo de segurança e a avaliação de 
segurança que o acompanha devem 
demonstrar o nível de protecção que 
proporcionam e dar garantias à 
autoridade reguladora competente e às 
outras partes interessadas de que serão 
cumpridos os requisitos de segurança.
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(4) O estudo de segurança e a avaliação 
de segurança que o acompanha devem ser 
submetidos para aprovação à autoridade 
reguladora competente.

Or. en

Justificação

Ver o n.º (1-A) (novo ) do artigo 7.º e as definições constantes dos novos n.ºs (9-A) e (9-B) do 
artigo 3.º.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver as necessárias competências 
e qualificações.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional inclua disposições em 
matéria de educação e formação 
abrangendo as necessidades de todas as 
partes com responsabilidades na gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, a fim de preservar e continuar 
a desenvolver e a disseminar as 
necessárias competências e qualificações 
científicas e tecnológicas.

Or. en

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 10 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o quadro nacional garanta a disponibilidade 
de recursos financeiros suficientes quando 
estes forem necessários para a gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, tendo em devida conta a 

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que o quadro nacional garanta a 
disponibilidade de recursos financeiros 
suficientes quando estes forem necessários 
para a gestão do combustível irradiado e 
dos resíduos radioactivos, tendo em devida 
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responsabilidade dos produtores de 
resíduos radioactivos.

conta a responsabilidade dos produtores de 
resíduos radioactivos.

Or. en

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que, de acordo com 
procedimentos a definir a nível nacional:
a) Seja realizada uma avaliação dos 
custos relacionados com as estratégias de 
gestão de resíduos, nomeadamente uma 
avaliação dos custos relacionados com a 
aplicação de soluções de gestão a longo 
prazo para resíduos radioactivos de longa 
vida de actividade fraca, intermédia e 
elevada, consoante a sua natureza. Esta 
avaliação deve incluir, nomeadamente, os 
custos do desmantelamento de instalações 
nucleares e de instalações de gestão de 
resíduos radioactivos, bem como os custos 
do seu encerramento definitivo, 
manutenção e acompanhamento;
b) Sejam estabelecidas reservas para 
cobrir os custos referidos na alínea a) e 
que as dotações necessárias sejam 
destinadas exclusivamente a estas 
reservas;
c) Seja assegurado o acompanhamento 
apropriado da adequação das reservas e 
da gestão das dotações aos custos 
referidos na alínea a), de modo a permitir 
o seu eventual ajustamento regular.

Or. en
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Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 10 – ponto 1–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os Estados-Membros devem criar 
ou designar um organismo nacional 
capaz de proceder a uma avaliação 
competente das questões relacionadas 
com a gestão dos fundos e os custos de 
desmantelamento, tal como referido no 
n.º 2. Este organismo deve ser 
independente das instâncias que 
contribuem para os fundos.

Or. en

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Os Estados-Membros apresentam 
relatórios regulares à Comissão sobre as 
conclusões dos trabalhos do organismo 
nacional pertinente, em conformidade 
com as condições enunciadas no artigo 
16.º.

Or. en

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 12 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público a possibilidade 
de participar efectivamente no processo de 

Suprimido
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tomada de decisões em matéria de gestão 
do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos.

Or. en

(ver a alteração seguinte, dado que parte do texto da COM é introduzido como n.º 1 do artigo 
12.º-A (novo)

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Participação pública

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja dada ao público, a partir de uma 
fase precoce, a possibilidade de participar 
efectivamente na preparação ou na 
revisão dos programas nacionais em 
matéria de gestão do combustível 
irradiado e dos resíduos radioactivos, a 
elaborar em conformidade com o artigo 
13.º, e que lhe seja conferido acesso a 
esses programas, quando estiverem 
concluídos. Os Estados-Membros devem 
colocar os programas num sítio Web
acessível ao público.
(2) Para o efeito, os Estados-Membros 
devem assegurar que:
a) O público é informado, por editais ou 
por outros meios adequados, como meios 
electrónicos, sempre que existam, sobre 
quaisquer propostas para programas ou 
para a sua alteração ou revisão, e que a 
informação pertinente sobre essas 
propostas é disponibilizada ao público, 
incluindo, nomeadamente, informação 
sobre o direito à participação no processo 
decisório e sobre a autoridade competente 
a que podem ser endereçados comentários 
ou perguntas;
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b) O público tem direito a tecer 
comentários e a emitir opiniões quando 
todas as opções se encontram em aberto, 
antes de serem tomadas decisões sobre os 
programas;
c) Na tomada dessas decisões, devem ser 
tidos em devida conta os resultados da 
participação do público;
d) Após examinar os comentários e 
opiniões expressos pelo público, a 
autoridade competente envidará esforços 
razoáveis para informar o público sobre 
as decisões tomadas e as razões e 
considerações que presidiram a essas 
decisões, incluindo informações sobre o 
processo de participação do público.
(3) Os Estados-Membros devem 
identificar o público com direito a 
participar para efeitos do n.º 2. Competirá 
aos Estados-Membros definir as 
modalidades da participação do público, 
para que seja dada ao público a 
possibilidade de preparar a sua 
participação e de participar efectivamente 
no processo. Devem ser previstos prazos 
razoáveis, que prevejam tempo suficiente 
para cada uma das diferentes fases de 
participação do público previstas no 
presente artigo.

Or. en

(ver a alteração anterior, parte do texto do n.º 1 constava, inicialmente, do n.º 2 do artigo 
12.º)

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 13 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os programas nacionais devem ser 
conformes com o disposto nos artigos 4.º a 

(2) Os programas nacionais devem ser 
conformes com o disposto nos artigos 4.º a 
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12.º. 12.º-A.

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 13 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 13 – ponto -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(-1) Um regime de classificação integrado 
e pormenorizado para os resíduos 
radioactivos, que cubra todas as etapas da 
gestão de resíduos radioactivos, desde a 
geração de resíduos radioactivos até à sua 
eliminação;

Or. en

Justificação

Ver a Recomendação da Comissão, de 15 de Setembro de 1999, sobre um sistema de 
classificação dos resíduos radioactivos sólidos (JO L 265 de 13.10.1999, p. 37).
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Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Com base no sistema de classificação 
referido no ponto (-1), um inventário de 
todo o combustível irradiado e de todos os 
resíduos radioactivos e previsão de futuras 
quantidades, nomeadamente resultantes do 
desmantelamento. O inventário deve 
indicar claramente a localização e a 
quantidade do material e o nível de perigo;

Or. en

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE460.863v01-00 30/35 PR\860739PT.doc

PT

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Uma descrição da avaliação dos 
custos referida no ponto 1-A, alínea a), do 
artigo 10.º e dos métodos aplicados para o 
cálculo das reservas correspondentes;

Or. en

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 14 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Descrição das opções relacionadas 
com a composição e a gestão dos activos 
reservados nos termos do n.º 1-A, alínea 
b), do artigo 10.º e do(s) regime(s) de 
financiamento em vigor para assegurar a 
cobertura de todos os custos do programa 
de acordo com o calendário previsto.

Or. en

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 15 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão terá em conta os 
esclarecimentos prestados pelos 
Estados-Membros e o progresso registado 
pelos programas nacionais de gestão dos 
resíduos quando decidir da atribuição de 
assistência financeira ou técnica da 
Euratom a instalações ou actividades de 

Suprimido



PR\860739PT.doc 31/35 PE460.863v01-00

PT

gestão do combustível irradiado ou dos 
resíduos radioactivos, ou quando 
formular pareceres sobre projectos de 
investimento em conformidade com o 
artigo 43.º do Tratado Euratom.

Or. en

Justificação

Ver considerando 42.º-B novo.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 16 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Os Estados-Membros devem organizar 
periodicamente, pelo menos de dez em dez 
anos, auto-avaliações do seu quadro 
nacional, autoridade reguladora 
competente, programa nacional e 
respectiva aplicação e submeter a uma
avaliação internacional pelos pares os seus 
quadros nacionais, autoridades e/ou 
programas nacionais, no intuito de 
assegurar que se atinjam normas elevadas 
na gestão do combustível irradiado e dos 
resíduos radioactivos. Os resultados de 
qualquer avaliação pelos pares são 
comunicados à Comissão, que apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório periódico que aborda de 
forma integrada as conclusões alcançadas 
durante essa avaliação.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 3 de Novembro de 2010, a Comissão publicou uma proposta de directiva que estabelece 
um quadro jurídico da UE para a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos 
(COM(2010)618). A proposta prevê requisitos específicos para assegurar que os Estados-
Membros estabeleçam um quadro regulamentar e organizativo nacional e elaborem programas 
nacionais adequados para a gestão de combustível irradiado e de resíduos radioactivos, desde 
a sua geração até à sua eliminação.

1. A relatora saúda e apoia a proposta na sua generalidade

O Parlamento Europeu sempre solicitou normas harmonizadas e legislação sólida em matéria 
de gestão dos resíduos radioactivos, nomeadamente na sua Resolução sobre a Euratom –
Balanço de 50 anos de política europeia no domínio da energia nuclear1.
Para o efeito, após a adopção da Directiva Segurança Nuclear, em Junho de 2009, que 
abrangia apenas as instalações de armazenagem de combustível irradiado directamente 
relacionadas com instalações nucleares, a presente proposta contribui para a construção de um 
corpus legislativo coerente, capaz de garantir a segurança a longo prazo da gestão dos actuais 
e futuros resíduos radioactivos, independentemente das perspectivas das aplicações da energia 
nuclear, ligadas ou não à produção de electricidade.

A relatora congratula-se com estrutura da proposta, que, de acordo com os princípios já 
aplicados a nível internacional,2se alicerça na abordagem adoptada nos Estados-Membros 
mais avançados e proporciona o enquadramento para uma gestão mais responsável com (i) um 
quadro nacional assente numa clara divisão de deveres e responsabilidades entre os 
intervenientes, (ii) um programa nacional que garante marcos, prazos e clareza no processo de 
tomada de decisões relativo a resíduos nucleares e (iii) regras equilibradas em matéria de 
transparência e informação, supervisão e controlo.

2. A relatora considera que devem ser previstos alguns melhoramentos, a fim de 
assegurar uma gestão responsável e segura do combustível irradiado e dos resíduos 
radioactivos, sem qualquer atraso das decisões que devem ser tomadas agora.

De entre as alterações propostas no projecto de relatório submetido à apreciação dos membros 
desta comissão, a relatora gostaria de sublinhar aqui algumas das suas principais prioridades:

 Eliminação definitiva de resíduos radioactivos e de combustível irradiado:

(i) A relatora considera que os conceitos e as soluções técnicas para a eliminação definitiva, 
nomeadamente a eliminação de combustível irradiado e de resíduos de actividade elevada em 
camadas geológicas profundas, devem ser apreciados tendo em devida conta o princípio da 
reversibilidade. O objectivo consiste em permitir o acesso e a recuperação potenciais de 
                                               
1 Relatório Maldeikis, 10 de Maio de 2007.
2 A Convenção Conjunta Internacional sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a Segurança da Gestão dos Resíduos 
Radioactivos da IAEA (“Convenção Conjunta”), INFCIRC/546 de 14 de Dezembro de 1997, e as normas de segurança desenvolvidas.
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resíduos por razões técnicas, ou na eventualidade de os progressos da investigação permitirem 
a emergência de novas soluções tecnológicas a mais longo prazo (como a transmutação). Tal 
não obsta ao encerramento da instalação de eliminação após um determinado período de 
funcionamento e acompanhamento, caso as gerações vindouras assim o decidam. A 
reversibilidade oferece, portanto, a possibilidade de avançar cautelosamente para a solução 
mais segura, permitindo reforçar, através do acompanhamento e da experiência contínuos, os 
conhecimentos adquiridos durante a fase de investigação. Na opinião da relatora, esta fase de 
reversibilidade, não só não enfraquece qualquer solução governamental definitiva em matéria 
de eliminação em camadas geológicas profundas como faz parte da aceitabilidade social 
desses depósitos e está ligada ao acompanhamento a longo prazo do local e à preservação da 
sua memória.
(ii) A relatora introduziu ainda, ao longo de todo o texto, uma série de alterações que 
reflectem a sua convicção de que: a) a eliminação deve ser realizada de acordo com 
princípios, requisitos e metodologias de segurança internacionalmente aceites. Neste contexto, 
a formação, a divulgação dos conhecimentos e a manutenção das competências constituem 
elementos importantes; b) é necessário organizar a gestão dos conhecimentos pertinentes 
relativamente a cada depósito, porquanto as operações duram décadas e é igualmente 
necessário preparar a preservação da memória; a vigilância e a manutenção de instalações e o 
acompanhamento do ambiente no pós-encerramento assumem crucial importância; c) a 
cooperação internacional é fundamental para o intercâmbio e a disseminação de proficiência, 
tendo os programas conjuntos de I&D igualmente um importante papel a desempenhar. Neste 
contexto, o papel atribuído à “avaliação internacional pelos pares” e ao intercâmbio de boas 
práticas é importante, devendo os programas nacionais alicerçar-se nessas experiências.

 Recursos financeiros 

A relatora gostaria de referir aqui resoluções do Parlamento específicas sobre o financiamento 
de estratégias de desmantelamento, 1lembrando, nomeadamente, a dimensão do mercado 
interno desta questão. Na sua forma actual, a proposta da Comissão é considerada bastante 
fraca, apenas impondo aos Estados-Membros o compromisso geral de garantir a 
disponibilidade de recursos financeiros adequados.

Na opinião da relatora, a proposta deve ter por objectivo assegurar a colocação em reserva de 
recursos financeiros suficientes para satisfazer os requisitos do desmantelamento de centrais 
nucleares, bem como a gestão, o acondicionamento e a eliminação final dos resíduos 
radioactivos resultantes, a disponibilidade desses recursos quando forem necessários e a sua 
gestão transparente.

Tal é o objectivo das alterações sugeridas no artigo 10.º, que estabelecem obrigações mais 
estritas para os Estados-Membros, a aplicar em conformidade com os respectivos 
procedimentos nacionais: avaliação dos custos inerentes à estratégia de gestão de resíduos; 
estabelecimento de reservas para o financiamento de futuras actividades de desmantelamento 
ou de gestão de resíduos e afectação das dotações necessárias à constituição dessas reservas; 

                                               
1 Relatórios Harms sobre o “Programa 'Kozloduy”, adoptado em sessão plenária em 20 de Maio de 2010.
Relatório Harms sobre a utilização dos recursos financeiros destinados ao desmantelamento de centrais nucleares, adoptado em Novembro de 
2005.
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adequado acompanhamento dos níveis das reservas e da gestão das dotações; avaliações, por 
um organismo nacional independente, destinadas a verificar se as receitas consagradas a estas 
futuras actividades são utilizadas exclusivamente para actividades de desmantelamento ou de 
gestão de resíduos; apresentação de relatórios regulares à Comissão. Paralelamente, são 
introduzidos, no artigo 14.º, requisitos subsequentes no conteúdo dos programas nacionais.

 Desenvolvimento da eliminação regional

Cabe aos Estados-Membros, em última instância, a responsabilidade pela gestão, incluindo a 
eliminação, do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos que geram. A relatora 
considera que o respeito deste requisito fundamental pode ser combinado com a exploração de 
uma solução para os resíduos radioactivos partilhada entre os Estados-Membros, desde que 
aplicada na observância de algumas condições rigorosas, devidamente enquadradas. Embora 
seja crucial que cada Estado-Membro desenvolva o seu próprio programa nacional e tome 
uma decisão final sobre o combustível irradiado e os resíduos radioactivos, a relatora 
considera que a directiva proposta – que, no seu considerando 37, já reconhece, 
potencialmente, o interesse de soluções conjuntas – deve definir os requisitos preliminares a 
satisfazer para o lançamento voluntário de projectos conjuntos.
Já existem estudos exploratórios ou projectos sobre cooperação multinacional, como o 
trabalho que está a ser realizado no âmbito da Agência Internacional da Energia Atómica, 1e 
que adquiriu um novo impulso tendo em vista a não proliferação, ou através do Grupo de 
Trabalho da ERDO, 2que associa diversos Estados-Membros 3para estudar a viabilidade do 
estabelecimento de uma Organização Europeia para o Desenvolvimento de Depósitos 
[European Repository Development Organisation] multinacional. Estes trabalhos abriram 
caminho ao desenvolvimento de uma metodologia que estrutura o conceito de um depósito 
geológico profundo partilhado, seguro e socialmente aceite.
Tendo em conta estes trabalhos e reconhecendo que este conceito pode ser interessante em 
determinadas circunstâncias, a relatora considera, contudo, que esta solução não pode 
constituir uma forma de os Estados-Membros contornarem as suas responsabilidades 
nacionais, estabelecidas na presente proposta, ou de atrasar a adopção de uma decisão final 
em matéria de gestão de resíduos. Assim, tal como as soluções nacionais, qualquer iniciativa 
conjunta ou regional de eliminação pode ser descrita na respectiva estratégia nacional, ser 
objecto de uma vasta consulta pública e ser lançada, após satisfação dos requisitos 
preliminares propostos no artigo 4.º, nomeadamente o respeito das normas de segurança, a 
repartição das responsabilidades e a garantia de financiamento para o período de vida útil e 
para o pós-encerramento da instalação.
Neste contexto, a possibilidade de transferência transfronteiriça de resíduos nucleares, 
devidamente autorizada com base na Directiva 2006/    , deve ser restabelecida nas 
disposições do artigo 4.º.

                                               
1Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation [Desenvolver depósitos multinacionais de resíduos radioactivos: enquadramento infra-estrutural e 
cenários de cooperação] Outubro de 2004, IAEA-TECDOC-1413. 
2www.erdo-wg.eu.
3Áustria, Bulgária, Irlanda, Itália, Países Baixos, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.
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 Transparência e participação do público 
A relatora considera essencial alcançar um consenso com a participação do público em 
relação à elaboração e à revisão do programa nacional, em conformidade com a Directiva 
2003/35/CE1. A participação do público fomenta o acordo e o envolvimento, conduzindo à 
legitimação social das estratégias de gestão de resíduos radioactivos.
São introduzidas disposições específicas no artigo 12.º-A (novo).

São ainda propostas outras alterações ao longo do texto, nomeadamente alterações 
relacionadas com o “estudo de segurança”, que inicialmente era objecto do artigo 8.º, cujas 
disposições foram deslocadas para os artigos pertinentes – definições e artigo 7.º: Titulares de 
licenças – e reformuladas em conformidade com o âmbito de aplicação da directiva.

*    *

*

                                               
1Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente, JO L 156, 25.6.2003, 
p.17.


