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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

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui um Instrumento para a 
Cooperação no domínio da Segurança Nuclear
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0841),

– Tendo em conta o artigo 203.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0014/2012),

– 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 o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2012),

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 que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica;

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, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou a necessidade de continuar a 
envidar esforços no sentido de melhorar a 
segurança nuclear para satisfazer os 
padrões mais elevados. A fim de criar as 

(3) O acidente de Chernobil, ocorrido em 
1986, veio demonstrar a importância global 
da segurança nuclear. O acidente de 
Fukushima Daiichi, ocorrido em 2011, 
confirmou a necessidade de continuar a 
envidar esforços no sentido de melhorar a 
segurança nuclear para satisfazer os 
padrões mais elevados, nomeadamente em 



condições de segurança necessárias para 
eliminar os perigos para a vida e a saúde 
das populações, a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (adiante "Comunidade") 
deve estar em condições de apoiar a 
segurança nuclear em países terceiros.

termos de gestão e de independência 
regulamentar.  A fim de criar as condições 
de segurança necessárias para eliminar os 
perigos para a vida e a saúde das 
populações, a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (adiante "Comunidade") 
deve estar em condições de apoiar a 
segurança nuclear em países terceiros.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O desenvolvimento de projetos de 
construção de centrais nucleares muito 
perto das fronteiras da União tem vindo a 
suscitar sérias preocupações em relação à 
proteção e à segurança, em particular 
devido à inexistência de cooperação 
política com a União.

Or. en

Alteração3

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A nível mundial, muitos países 
ponderam ou planeiam construir centrais 
nucleares, o que comporta um vasto leque 
de desafios e a necessidade de criar uma 
cultura de segurança nuclear e sistemas 
de governação adequados. Neste contexto, 
deve ser dada prioridade ao apoio 
concedido às suas autoridades 
reguladoras e às estruturas multilaterais 
regionais e internacionais passíveis de 
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reforçar a confiança e a aplicação das 
normas através de mecanismos de análise 
pelos pares. 

Or. en

Justificação

Este instrumento deve centrar-se nas autoridades reguladoras. No entanto, em países que não 
dispõem de centrais e operadores nucleares, a função da autoridade reguladora depende da 
existência da central, o que pode constituir um incentivo à indulgência.  Através das 
organizações regionais e das análises pelos pares, é possível assegurar parcialmente o 
controlo destas situações.

Alteração4

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Agindo no âmbito de políticas e 
estratégias comuns com os seus 
Estados-Membros, só a União Europeia
dispõe da massa crítica necessária para 
dar resposta aos desafios globais,
encontrando-se também na melhor 
posição para coordenar a cooperação com 
países terceiros.

(4) Agindo no âmbito de políticas e 
estratégias comuns com os seus 
Estados-Membros e cooperando com 
organizações internacionais e regionais, a 
União está bem posicionada para dar 
resposta aos desafios globais e para 
coordenar a cooperação com países 
terceiros.

Or. en

Alteração5

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de preservar e promover o 
melhoramento contínuo da segurança 
nuclear e a sua regulamentação, o 
Conselho adotou a Diretiva 
2009/71/Euratom, de 25 de junho de 2009, 
que estabelece um quadro comunitário para 

(6) A fim de preservar e promover o 
melhoramento contínuo da segurança 
nuclear e a sua regulamentação, o 
Conselho adotou a Diretiva 
2009/71/Euratom, de 25 de junho de 2009, 
que estabelece um quadro comunitário para 



a segurança nuclear das instalações 
nucleares. O Conselho adotou igualmente a 
Diretiva 2011/70/Euratom, de 19 de julho 
de 2011, que estabelece um quadro 
comunitário para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos. Estas diretivas e as 
normas elevadas em matéria de segurança 
nuclear e de gestão de resíduos radioativos 
e de combustível irradiado aplicadas na 
União Europeia são exemplos que podem 
ser utilizados para incentivar os países 
terceiros a adotarem normas elevadas 
semelhantes.

a segurança nuclear das instalações 
nucleares. A Comunicação da Comissão, 
de 24 de novembro de 2011, sobre o 
relatório intercalar relativo às avaliações 
globais do risco e da segurança ("testes de 
resistência") das centrais nucleares da 
União Europeia1 salienta a necessidade 
de reforçar este quadro. O Conselho 
adotou igualmente a Diretiva 
2011/70/Euratom, de 19 de julho de 2011, 
que estabelece um quadro comunitário para 
a gestão responsável e segura do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos. Estas diretivas e as normas 
elevadas em matéria de segurança nuclear 
e de gestão de resíduos radioativos e de 
combustível irradiado aplicadas na União 
Europeia são exemplos que podem ser 
utilizados para incentivar os países 
terceiros a adotarem normas elevadas 
semelhantes, mas apenas serão credíveis 
se devidamente transpostas por todos os 
Estados-Membros.

1 COM (2011)0784.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) É particularmente necessário que a 
Comunidade prossiga os seus esforços de 
apoio à aplicação de salvaguardas eficazes 
dos materiais nucleares em países terceiros, 
com base nas suas próprias atividades de 
salvaguarda dentro da União.

(10) É particularmente necessário que a 
Comunidade prossiga os seus esforços de 
apoio à aplicação de salvaguardas eficazes 
dos materiais nucleares em países terceiros, 
com base nas suas próprias atividades de 
salvaguarda dentro da União. O recurso a 
peritos da União para prestar assistência 
a países terceiros no domínio nuclear é 
igualmente importante para manter um 
alto nível de especialização dentro da 
União, nomeadamente no contexto de 
previsão de encerramento de várias 
centrais nucleares.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e a aplicação das mais 
elevadas normas de segurança nuclear e de 
proteção contra as radiações;

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e a gestão e aplicação 
das mais elevadas normas de segurança 
nuclear e de proteção contra as radiações;

Or. en



Alteração8

Proposta de regulamento
Artigo 1.º – n.° 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Grau de desenvolvimento das 
normas de segurança nuclear dos países 
que beneficiam da assistência, análogas 
às vigentes na União.

Or. en

Alteração9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos de estratégia procuram 
estabelecer um quadro coerente para 
cooperação entre a União e o país ou 
região parceiro em causa que se coadune 
com a finalidade e âmbito, objetivos, 
princípios e estratégia globais da União.

3. Os documentos de estratégia procuram 
estabelecer um quadro coerente para 
cooperação entre a União, os 
Estados-Membros e o país ou região 
parceiro em causa que se coadune com a 
finalidade e âmbito, objetivos, princípios e 
estratégia globais da União.

Or. en

Alteração10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas indicativos plurianuais 
são, em princípio, elaborados com base 
num diálogo com o ou os países ou regiões 
parceiros, com a participação das partes 
interessadas, a fim de assegurar uma 
apropriação suficiente do processo por 
parte do país ou da região em causa e de 
promover o apoio às estratégias nacionais 
de desenvolvimento.

3. Os programas indicativos plurianuais 
são, na medida do possível, elaborados 
com base num diálogo com o ou os países 
ou regiões parceiros, com a participação 
das partes interessadas, a fim de assegurar 
uma apropriação suficiente do processo por 
parte do país ou da região em causa e de 
promover o apoio às estratégias nacionais 
de desenvolvimento.
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Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear e aplicação das mais 
elevadas normas de segurança nuclear e de 
proteção contra as radiações a todos os 
níveis, em especial mediante:

(a) Promoção de uma verdadeira cultura de 
segurança nuclear, gestão e aplicação das
mais elevadas normas de segurança nuclear 
e de proteção contra as radiações a todos os 
níveis, em especial mediante:

Or. en

Alteração12

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a promoção de quadros, procedimentos e 
sistemas regulamentares eficazes para 
assegurar uma proteção adequada contra as 
radiações ionizantes provenientes de 
materiais radioativos, em especial de fontes 
altamente radioativas, e a sua eliminação 
segura;

– a promoção de quadros, procedimentos e 
sistemas regulamentares eficazes e 
transparentes para assegurar uma proteção 
adequada contra as radiações ionizantes 
provenientes de materiais radioativos, em 
especial de fontes altamente radioativas, e 
a sua eliminação segura;

Or. en

Alteração13

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea a) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a promoção de sistemas eficazes de 
gestão da segurança nuclear, que 
garantam a independência, a 
responsabilidade e a autoridade das 



entidades reguladoras, bem como de 
estruturas de cooperação regionais e 
internacionais entre essas entidades;

Or. en

Alteração14

Proposta de regulamento
Anexo – Medidas específicas que beneficiam de apoio – alínea b) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– a adoção de medidas para promover a 
cooperação internacional (incluindo no 
quadro de organizações internacionais 
relevantes, designadamente a AIEA) nos 
domínios acima referidos, incluindo a 
aplicação e acompanhamento de 
convenções e tratados internacionais, 
intercâmbio de informações, 
desenvolvimento de capacidades e 
formação no domínio da segurança nuclear 
e da investigação.

– a adoção de medidas para promover a 
cooperação internacional (incluindo no 
quadro de organizações regionais e
internacionais relevantes, designadamente 
a AIEA) nos domínios acima referidos, 
incluindo a aplicação e acompanhamento 
de convenções e tratados internacionais, 
intercâmbio de informações, 
desenvolvimento de capacidades e 
formação no domínio da segurança nuclear 
e da investigação.

Or. en

Alteração15

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios gerais – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Será dada prioridade aos países 
candidatos à adesão e aos países da região 
abrangida pela política europeia de 
vizinhança. Serão favorecidas as 
abordagens regionais.

– Será dada prioridade aos países 
candidatos à adesão e aos países da região 
abrangida pela política europeia de 
vizinhança, especialmente se estiverem a 
desenvolver novas capacidades de 
produção nuclear ou em fase de 
desmantelamento. Serão favorecidas as 
abordagens regionais.

Or. en
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Alteração16

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios gerais – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Os países terceiros que pretendam 
cooperar com a União Europeia devem 
subscrever plenamente os princípios de não 
proliferação. Devem igualmente ser partes 
nas convenções relevantes, no âmbito da 
AIEA, em matéria de segurança nuclear ou 
terem tomado medidas que demonstrem 
um compromisso firme de aderir a essas 
convenções. A cooperação com a União 
Europeia pode ser condicionada à adesão 
ou à adoção de medidas no sentido da 
adesão às convenções relevantes. Em casos 
de emergência, este princípio deve, a título 
excecional, ser aplicado com flexibilidade.

– Os países terceiros que pretendam 
cooperar com a União Europeia devem 
subscrever plenamente os princípios de não 
proliferação. Devem igualmente ser partes 
nas convenções relevantes, no âmbito da 
AIEA, em matéria de segurança nuclear ou 
terem tomado medidas que demonstrem 
um compromisso firme de aderir a essas 
convenções. A cooperação com a União 
Europeia pode ser condicionada à adesão 
ou à adoção de medidas no sentido da 
adesão às convenções relevantes. Em casos 
de emergência, sempre que a ausência de 
medidas seja suscetível de aumentar o 
nível de risco para a União e para os seus 
cidadãos, este princípio deve, a título 
excecional, ser aplicado com flexibilidade.

Or. en

Alteração17

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 1. Critérios gerais – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– A fim de assegurar e controlar a sua 
conformidade com os objetivos da 
cooperação, o país terceiro beneficiário 
deve aceitar o princípio da avaliação das 
ações empreendidas. A avaliação deve 
permitir acompanhar e verificar a 
conformidade com os objetivos acordados 
e pode constituir uma condição para a 
continuação do pagamento da contribuição 
da Comunidade.

– A fim de assegurar e controlar a sua 
conformidade com os objetivos da 
cooperação, o país terceiro beneficiário 
deve aceitar o princípio da avaliação das 
ações empreendidas. A conformidade 
verificável e permanente com os objetivos 
acordados deve constituir uma condição 
para a continuação do pagamento da 
contribuição da Comunidade.

Or. en



Alteração18

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 2. Países com capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países que já tenham 
beneficiado de financiamento da 
Comunidade, a cooperação adicional 
depende da avaliação das ações financiadas 
pelo orçamento da Comunidade e de uma 
justificação adequada de novas 
necessidades. A avaliação deve permitir 
determinar de forma mais precisa a 
natureza da cooperação e os montantes a 
conceder a esses países no futuro.

No caso dos países que já tenham 
beneficiado de financiamento da 
Comunidade, a cooperação adicional 
depende da avaliação das ações financiadas 
pelo orçamento da Comunidade e de uma 
justificação adequada de novas 
necessidades. A avaliação deve permitir 
determinar de forma mais precisa a 
natureza da cooperação e os montantes a 
conceder a esses países no futuro. A União 
deve promover a cooperação regional e os 
mecanismos de análise pelos pares. 

Or. en

Alteração19

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 3. Países sem capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

No caso dos países que desejem 
desenvolver capacidades de produção 
nuclear, disponham ou não de reatores de 
investigação e em relação aos quais surge a 
questão de uma intervenção no momento 
adequado, a fim de garantir que a cultura 
de segurança e de salvaguardas nucleares é 
promovida em paralelo com o 
desenvolvimento do programa de produção 
nuclear, especialmente no que se refere ao 
reforço das autoridades reguladoras no 
domínio nuclear e respetivos organismos 
de assistência técnica, a cooperação terá 
em conta a credibilidade do programa de 
desenvolvimento de energia nuclear, a 

No caso dos países que desejem 
desenvolver capacidades de produção 
nuclear, disponham ou não de reatores de 
investigação e em relação aos quais surge a 
questão de uma intervenção no momento 
adequado, a fim de garantir que a cultura 
de segurança e de salvaguardas nucleares é 
promovida em paralelo com o 
desenvolvimento do programa de produção 
nuclear, especialmente no que se refere ao 
reforço da gestão da segurança nuclear, 
da independência e da capacidade das 
autoridades reguladoras no domínio 
nuclear e respetivos organismos de 
assistência técnica. A cooperação terá em 
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existência de uma decisão governamental 
sobre a utilização da energia nuclear e a 
elaboração de um roteiro preliminar.

conta a credibilidade do programa de 
desenvolvimento de energia nuclear, a 
existência de uma decisão governamental
sobre a utilização da energia nuclear e a 
elaboração de um roteiro preliminar.

Or. en

Alteração20

Proposta de regulamento
Anexo – Critérios – 3. Países sem capacidade de produção nuclear instalada – parágrafo 
3

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos países deste grupo, a 
cooperação deve visar principalmente o 
desenvolvimento necessário da 
infraestrutura regulamentar, da 
competência técnica da autoridade 
reguladora no domínio nuclear e do ou dos 
respetivos organismos de assistência 
técnica. O desenvolvimento de estratégias 
e quadros para a gestão responsável e 
segura do combustível irradiado e dos 
resíduos radioativos deve igualmente ser 
considerado e, se adequado, apoiado, 
nomeadamente nos países que não preveem 
desenvolver ou decidiram não desenvolver 
capacidade de produção de energia nuclear.

Relativamente aos países deste grupo, a 
cooperação deve visar principalmente o 
desenvolvimento necessário da 
infraestrutura e da gestão regulamentares, 
da competência técnica da autoridade 
reguladora no domínio nuclear e do ou dos 
respetivos organismos de assistência 
técnica. A União deve promover o 
desenvolvimento de estruturas de 
cooperação reguladoras regionais e 
internacionais. O desenvolvimento de 
estratégias e quadros para a gestão 
responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos deve 
igualmente ser considerado e, se adequado, 
apoiado, nomeadamente nos países que não 
preveem desenvolver ou decidiram não 
desenvolver capacidade de produção de 
energia nuclear.

Or. en



Alteração21

Proposta de regulamento
Anexo – Prioridades – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de criar as condições de segurança 
necessárias para eliminar os perigos para 
a vida e a saúde das populações e de 
garantir que os materiais nucleares não 
são desviados para fins diferentes 
daqueles a que se destinam, a cooperação 
é dirigida essencialmente às autoridades 
reguladoras no domínio nuclear (e 
respetivos organismos de assistência 
técnica). O objetivo consiste em assegurar 
a sua competência técnica e independência 
e o reforço do quadro regulamentar, 
designadamente no que respeita às 
atividades de licenciamento, incluindo a 
reapreciação e o seguimento de avaliações 
globais e eficazes do risco e da segurança 
("testes de resistência").

No âmbito deste instrumento, a 
cooperação é dirigida essencialmente às 
autoridades reguladoras no domínio 
nuclear (e respetivos organismos de 
assistência técnica), com o objetivo de
assegurar a sua competência técnica e 
independência e o reforço do quadro 
regulamentar, designadamente no que 
respeita às atividades de licenciamento, 
incluindo a reapreciação e o seguimento de 
avaliações globais e eficazes do risco e da 
segurança ("testes de resistência"). Esta 
abordagem deve criar as condições de 
segurança necessárias para eliminar os 
perigos para a vida e a saúde das 
populações e garantir que os materiais 
nucleares não são desviados para fins 
diferentes daqueles a que se destinam.

Or. en

Alteração22

Proposta de regulamento
Anexo – Prioridades – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A cooperação com operadores de 
instalações nucleares em países terceiros 
será ponderada em circunstâncias 
específicas no quadro de medidas de 
acompanhamento dos "testes de 
resistência". A referida cooperação com os 
operadores de instalações nucleares exclui 
o fornecimento de equipamento.

A cooperação com operadores de 
instalações nucleares em países terceiros 
será ponderada em circunstâncias 
específicas no quadro de medidas de 
acompanhamento dos "testes de 
resistência". A referida cooperação com os 
operadores de instalações nucleares exclui 
o fornecimento de equipamento e outras 
atividades ou medidas de assistência, que 
podem ou devem ser contratadas pelos 
operadores, por forma a cumprir as 
normas regulamentares de segurança.
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Justificação

A UE não deve subvencionar operadores nucleares em países estrangeiros.


