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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: [...].



PR\905128PT.doc 3/21 PE491.251v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................19



PE491.251v01-00 4/21 PR\905128PT.doc

PT



PR\905128PT.doc 5/21 PE491.251v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo ao apoio da União Europeia aos 
programas de assistência ao desmantelamento nuclear na Bulgária, na Lituânia e na 
Eslováquia
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0783),

– Tendo em conta o artigo 203.º do Tratado Euratom, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C7-0514/2011), 

– 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 da alínea a) do 
artigo 106.º 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 a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que o controlo da 
Comissão ao abrigo dos programas 
estabelecidos para o período de 2007-2013
incidiu mais na execução orçamental das 
dotações financeiras e na execução do 
projeto do que na dimensão dos 
progressos obtidos relativamente aos 
objetivos do programa no seu todo. A 
insuficiente avaliação dos progressos 
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obtidos no âmbito da realização dos 
objetivos do programa e o 
acompanhamento inadequado do uso 
efetivo dos recursos tiveram por 
consequência o facto de ninguém poder 
ser verdadeiramente responsabilizado pelo 
desempenho global do programa.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: «Um orçamento para a Europa 
2020»5, no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente.

(6) Na sequência do pedido de 
financiamento suplementar formulado pela 
Bulgária, pela Lituânia e pela Eslováquia, 
foi constituída uma reserva na proposta da 
Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020: «Um orçamento para a Europa 
2020»5, no montante de 700 milhões de 
EUR provenientes do orçamento geral da 
União Europeia para a segurança nuclear e 
o desmantelamento. Este orçamento prevê 
a afetação de 500 milhões de EUR a preços 
de 2011 - isto é, cerca de 553 milhões de 
EUR a preços correntes - a um novo 
programa de apoio suplementar ao 
desmantelamento das unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1 e das 
unidades 1 e 2 da central nuclear de 
Ignalina durante o período de 2014-2017, e 
das unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy durante o período de 2014-2020. 
O financiamento no âmbito desse novo 
programa deveria ser disponibilizado numa 
base gradualmente decrescente. O apoio 
concedido pelo presente regulamento deve 
contribuir para garantir a transição bem-
sucedida das centrais nucleares de uma 
organização em funcionamento para uma 
em desmantelamento.
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Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa.

(11) Será assegurado pela Comissão um 
controlo efetivo da evolução do processo 
de desmantelamento a fim de assegurar ao 
financiamento atribuído no âmbito do 
presente regulamento o mais elevado valor 
acrescentado da União, embora a 
responsabilidade final pelo 
desmantelamento caiba aos 
Estados-Membros. Tal controlo inclui a 
medição efetiva do desempenho e a 
avaliação de medidas corretivas durante o 
programa. O controlo deve ainda 
basear-se no estabelecimento de 
indicadores de desempenho 
qualitativamente e quantitativamente 
significativos, que devem ser facilmente 
acompanhados e objeto de elaboração de 
relatórios, quando necessário.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa, é prestar 
assistência aos Estados-Membros em causa 
para que alcancem um estado irreversível 
no processo de desmantelamento das 
unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy, unidades 1 e 2 da central
nuclear de Ignalina e unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 

1. O objetivo geral do programa, é prestar 
assistência aos Estados-Membros em causa 
para que alcancem um estado irreversível 
no processo de desmantelamento das 
unidades 1 a 4 da central nuclear de 
Kozloduy, unidades 1 e 2 da central 
nuclear de Ignalina e unidades 1 e 2 da 
central nuclear de Bohunice V1, em 
conformidade com os respetivos planos de 
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desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança.

desmantelamento, mantendo o mais 
elevado nível de segurança, de acordo com 
a Diretiva 96/29/Euratom do Conselho, de 
13 de maio de 1996, estabelece as normas 
de segurança de base relativas à proteção 
sanitária dos trabalhadores e da 
população contra os perigos resultantes 
das radiações ionizantes.1
____________________

1 JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) gestão segura do armazenamento a 
longo prazo e da eliminação dos resíduos 
de desmantelamento em conformidade 
com um plano pormenorizado de gestão 
de resíduos, a medir pela quantidade e 
tipo de resíduos armazenados ou 
eliminados em comparação com a 
totalidade de resíduos produzidos.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea – iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) gestão segura do armazenamento a 
longo prazo e da eliminação dos resíduos 
de desmantelamento em conformidade 
com uma gestão pormenorizada de 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo 
de resíduos armazenados ou eliminados 
em comparação com a totalidade de 
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resíduos produzidos.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea – iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) gestão segura do armazenamento a 
longo prazo e da eliminação dos resíduos 
de desmantelamento em conformidade 
com uma gestão pormenorizada de 
resíduos, a medir pela quantidade e tipo 
de resíduos armazenados ou eliminados 
em comparação com a totalidade de 
resíduos produzidos.

Or. en

Justificação

O armazenamento a longo prazo deve estar em conformidade com a diretiva relativa ao 
armazenamento.  A rastreabilidade dos resíduos aumentará o fator de segurança ao evitar a 
circulação descontrolada de resíduos contaminados.  Nos casos de armazenagem geológica 
deve ser considerada a diretiva relativa às águas subterrâneas. O estabelecimento de 
contactos com a Plataforma Tecnológica para a Eliminação Geológica de 
Resíduos Radioativos pode ser útil, uma vez que a mesma poderá servir de ferramenta 
geradora de confiança relativamente à segurança e implementação de soluções de 
eliminação de resíduos em camadas geológicas profundas.

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

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de 552 947 000 EUR a preços correntes.

A dotação financeira para a execução do 
programa para o período de 2014 a 2020 é 
de [552 947 000]  EUR a preços correntes.

Or. en
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 208 503 000 EUR para o programa 
Kozloduy para o período de 2014 a 2020;

a) [208 503 000] EUR para o programa 
Kozloduy para o período de 2014 a 2020;

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 229 629 000 EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2017;

b) [229 629 000] EUR para o programa 
Ignalina para o período de 2014 a 2017;

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 114 815 000 EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2017.

c) [114 815 000] EUR para o programa 
Bohunice para o período de 2014 a 2017.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão examinará o desempenho 
do programa e avaliará os progressos dos 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice 

2. A Comissão examinará, com base num 
programa pormenorizado e previamente 
estabelecido, o desempenho do programa e 
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tendo em conta as principais etapas e as 
datas-limite referidas no artigo 2.º, n.º 3, 
até ao fim de 2015, no âmbito da avaliação 
intercalar referida no artigo 8.º. Com base 
nos resultados desta avaliação, a Comissão 
poderá rever o montante das dotações 
afetadas ao programa, bem como o período 
de programação e a repartição entre os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

avaliará os progressos dos programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice tendo em 
conta as principais etapas e as datas-limite 
referidas no artigo 2.º, n.º 3, até ao fim de 
2015, no âmbito da avaliação intercalar 
referida no artigo 8.º. Com base nos 
resultados desta avaliação, a Comissão 
poderá rever o montante das dotações 
afetadas ao programa, bem como o período 
de programação e a repartição entre os 
programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 
também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
de comunicação, incluindo a comunicação 
das prioridades políticas da União 
Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento, as despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa.

A dotação financeira para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice pode 
também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação que sejam necessárias para a 
gestão do programa e a realização dos seus 
objetivos; nomeadamente, estudos, 
reuniões de peritos, ações de informação e 
de comunicação, incluindo a comunicação 
das prioridades políticas da União 
Europeia, na medida em que estejam 
relacionados com os objetivos gerais do 
presente regulamento. As despesas ligadas 
às redes informáticas de tratamento e 
intercâmbio da informação, juntamente 
com todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa, incorridas pela 
Comissão para a gestão do programa, 
podem igualmente ser cobertas.

Or. en
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Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Devem ser envidados todos os 
esforços no sentido de prosseguir a 
prática do cofinanciamento estabelecida 
no âmbito da assistência de pré-adesão e o 
apoio concedido no período de 2007-2013, 
no que se refere às atividades de 
desmantelamento levadas a cabo pela 
Bulgária, bem como, se for caso disso, 
atrair outras fontes de cofinanciamento.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2014, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia devem satisfazer as 
seguintes condições ex ante:

1. Até 1 de janeiro de 2014, a Bulgária, a 
Lituânia e a Eslováquia devem tomar todas 
as medidas adequadas para garantir que 
possam satisfazer as seguintes condições 
ex ante:

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cumprimento do acervo da União; em 
especial no domínio da segurança nuclear, 
a transposição para o direito nacional da 
Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho 
relativa à segurança nuclear e da Diretiva 
de 2011/70/Euratom relativa à gestão do 

a) Cumprimento do acervo do Tratado 
Euratom no domínio da segurança nuclear;
em especial no que respeita à transposição 
para o direito nacional da Diretiva 
2009/71/Euratom do Conselho relativa à 
segurança nuclear e da Diretiva de 
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combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos.

2011/70/Euratom relativa à gestão do 
combustível irradiado e dos resíduos 
radioativos.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estabelecimento de um quadro jurídico 
nacional que preveja disposições 
adequadas para o aprovisionamento, em 
tempo útil, de recursos financeiros 
nacionais para a conclusão do 
desmantelamento em condições de 
segurança em conformidade com as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais.

b) Estabelecimento de um plano global de 
financiamento que identifique a totalidade 
dos custos necessários para a conclusão do 
desmantelamento das unidades de reatores 
nucleares abrangidas pela presente 
diretiva em condições de segurança, 
incluindo a identificação clara das fontes 
de financiamento, que incida num quadro 
jurídico nacional e que esteja em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apresentação à Comissão de um plano 
de desmantelamento pormenorizado e 
revisto.

c) Apresentação à Comissão de um plano 
de desmantelamento pormenorizado e 
revisto, discriminado ao nível das 
atividades de desmantelamento, do 
calendário previsto e da correspondente 
estrutura de custos em conformidade com 
uma norma internacionalmente 
reconhecida para a estimativa de custos 
de desmantelamento.

Or. en
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de 1 de janeiro de 2014, a 
Bulgária, a Lituânia e a Eslováquia 
apresentam à Comissão informações que 
comprovem o cumprimento das condições 
ex ante supracitadas.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota um programa de 
trabalho anual conjunto para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
especificando os objetivos, resultados 
esperados, indicadores conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

1. No início de cada ano do período de 
2014-2020, a Comissão adota um 
programa de trabalho anual conjunto para 
os programas Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, especificando respetivamente os 
objetivos, resultados esperados, 
indicadores de desempenho conexos e 
calendário para a utilização dos fundos no 
âmbito de cada dotação financeira anual.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No final de cada ano do período de 
2014-2020, a Comissão apresenta um 
relatório de avaliação sobre a execução 
dos programas de trabalho anuais 
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conjuntos. O relatório deve servir de base 
para a aprovação dos próximos 
programas de trabalho anuais.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados esperados, as atividades e os 
correspondentes indicadores de 
desempenho para os programas Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice. Inclui os planos de 
desmantelamento pormenorizados e 
revistos a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, 
alínea c), que servirão de base para o 
acompanhamento dos progressos e a 
obtenção em tempo útil dos resultados 
esperados.

2. A Comissão adota, o mais tardar até 31 
de dezembro de 2014, procedimentos de 
execução pormenorizados para o período 
de duração do programa. O ato que 
estabelece os procedimentos de execução 
define igualmente em mais pormenor os 
resultados gerais e específicos esperados, 
as atividades, as etapas pormenorizadas, 
bem como os correspondentes indicadores 
de desempenho para os programas 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Inclui os 
planos de desmantelamento 
pormenorizados e revistos a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c), que servirão de 
base para o acompanhamento dos 
progressos e a obtenção em tempo útil dos 
resultados esperados.

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação intercalar

Or. en
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar no final de 2015, é 
elaborado pela Comissão um relatório de 
avaliação sobre o cumprimento dos 
objetivos de todas as medidas, tanto em 
termos de resultados como de impactos, a 
eficiência da utilização dos recursos e o seu 
valor acrescentado da União, tendo em 
vista uma decisão de alteração ou de 
suspensão das medidas. A avaliação tem 
ainda em conta a possibilidade de 
simplificação, a sua coerência interna e 
externa e a manutenção da pertinência de 
todos os objetivos. A avaliação tem em 
conta os resultados das avaliações do 
impacto a longo prazo das medidas 
precedentes.

1. O mais tardar no final de 2015, é 
elaborado pela Comissão, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros e os 
beneficiários, um relatório de avaliação 
intercalar sobre o cumprimento dos 
objetivos de todas as medidas, tanto em 
termos de resultados como de impactos, a 
eficiência da utilização dos recursos e o seu 
valor acrescentado da União, tendo em 
vista uma decisão de alteração ou de 
suspensão das medidas. Com base nos 
resultados desta avaliação, a Comissão 
poderá rever a adequação das dotações 
afetadas ao programa, bem como a sua 
repartição entre Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice. A avaliação tem ainda em conta 
a possibilidade de simplificação, a sua 
coerência interna e externa e a manutenção 
da pertinência de todos os objetivos. A 
Comissão tem em conta os resultados das 
avaliações do impacto a longo prazo das 
medidas precedentes.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.

Suprimido

Or. en
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(Transferido para o n.º 1 do artigo 8-A (novo))

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As avaliações têm em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2.

3. As avaliações intercalares têm em conta 
os progressos realizados face aos 
indicadores de desempenho referidos no 
artigo 2.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Avaliação final

1. A Comissão efetua uma avaliação ex 
post em estreita cooperação com os 
Estados-Membros e os beneficiários. A 
avaliação ex post analisa a eficácia e a 
eficiência do programa e o seu impacto no 
desmantelamento.
2. Antes de 31 de dezembro de 2020, é 
elaborado pela Comissão, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros e os 
beneficiários, um relatório de avaliação 
final sobre a eficácia e eficiência do 
programa, bem como a eficácia das 
medidas financiadas, a nível dos 
impactos, da utilização dos recursos e do 
seu valor acrescentado para a União. 
3. A avaliação final tem em conta os 
progressos realizados face aos indicadores 
de desempenho referidos no artigo 2.º, n.º 
2.
4. A Comissão comunica as conclusões 
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desta avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.
5. A Comissão tem em conta as diversas 
competências e estratégias em matéria de 
desmantelamento adotadas por esses 
Estados-Membros, a fim de explorar 
possíveis formas de harmonizar as 
abordagens de desmantelamento na 
União, garantindo assim a acumulação 
atempada dos conhecimentos necessários 
para melhorar a competitividade da 
indústria nuclear da União nesse 
domínio.

Or. en

Justificação

Existe por toda a UE um número crescente de centrais nucleares que já se encontram em 
processo de desmantelamento ou que o iniciarão a curto/médio prazo. A União deve reunir 
competências nesse domínio, a fim de se tornar líder mundial. É provável que um terço dos 
143 reatores da UE tenha de ser encerrado até 2025. (COM(2007)794 final)
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os três países, Lituânia, Eslováquia e Bulgária, mantinham em funcionamento velhos reatores 
nucleares que, no entender da comunidade internacional, eram demasiado antigos e não 
podiam ser adaptados às normas mínimas de segurança exigidas a um custo economicamente 
aceitável. No contexto das negociações sobre a adesão à União Europeia, os três países 
comprometeram-se a encerrar e, posteriormente, desmantelar esses reatores nucleares em 
datas estabelecidas. Reconhecendo que o encerramento antecipado representa encargos 
sociais, ambientais, económicos e financeiros excecionais, a União Europeia comprometeu-se 
a prestar assistência financeira até ao final de 2013, com vista ao desmantelamento desses 
reatores e a fazer face às consequências do encerramento antecipado. 

No período de pré-adesão, a assistência foi fornecida à Lituânia e à Eslováquia através do 
programa PHARE1. Na sequência da adesão, entre 2004-2006, a ajuda foi prestada ao abrigo 
dos protocolos do Ato de Adesão e, desde 2007, os regulamentos relativos à Lituânia2e à 
Eslováquia3 garantem que a assistência prossiga durante o período 2007-2013.

No que respeita à Bulgária, no período de pré-adesão e até 2007, a UE contribuiu para o 
desmantelamento da central nuclear de Kozloduy através do programa PHARE e, no período 
2007-2009, a assistência foi concedida ao abrigo do Protocolo ao Tratado de Adesão. Em 
2009, a Bulgária solicitou a prorrogação do financiamento, a fim de prosseguir com uma 
estratégia revista de desmantelamento imediato, e o Regulamento do Conselho4 garante a 
continuidade desse apoio durante o período 2010-2013.

O apoio financeiro da União Europeia aos três Estados-Membros está atualmente previsto até 
ao final de 2013, representando um total de 2 847,8 milhões de EUR (1 367 milhões para a 
Lituânia, 613 milhões para a Eslováquia e 867,8 milhões para a Bulgária). 

Em março de 2011, os Estados-Membros beneficiários atualizaram as suas estimativas 
relativamente aos custos relacionados com o desmantelamento para 5 300 milhões de EUR, 
deixando um défice de 2 500 milhões relativamente ao atual orçamento disponível a nível 
nacional e do programa. A ausência de modalidades de financiamento suficientes põe a 
conclusão dos processos de desmantelamento em risco.

Base jurídica
No caso da Lituânia, o Tratado de Adesão de 2003 prevê explicitamente a possibilidade de 
prolongar o financiamento do desmantelamento (das unidades 1 e 2 de Ignalina) após 2006. 
No caso da Bulgária (unidades 1 a 4 de Kozloduy), o artigo 30.º do Ato de Adesão de 2005 
refere-se apenas ao período de 2007-2009. 
No caso da Eslováquia (unidades 1 e 2 de Bohunice), o Tratado de Adesão de 2003 faz apenas 
referência ao período de 2004-2006. 

                                               
1 Programa de assistência aos países da Europa Central e Oriental.
2 JO L 411 de 30.12.2006, p.10.
3 JO L 131 de 23.5.2007, p.1.
4 JO L 189 de 13.7.2010, p.9.
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O Ato e o Tratado não preveem, nos casos da Bulgária e da Eslováquia, uma base jurídica 
específica relativa à continuação do apoio após 2009/2006, como no caso da Lituânia. Por 
conseguinte, o Tratado de Adesão e o artigo 30.º do Ato de Adesão não podem constituir uma 
base jurídica adequada para a continuação do financiamento após 2013.
A base jurídica adequada é, por conseguinte, o artigo 203.º do Tratado Euratom. Este artigo 
prevê que «se uma ação da Comunidade for considerada necessária para atingir, no curso de 
funcionamento do mercado comum, um dos objetivos da Comunidade, sem que o presente 
Tratado tenha previsto os poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando 
por unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, adotará 
as disposições adequadas».
A atual proposta prevê várias simplificações: é previsto um regulamento único do Conselho 
para o apoio financeiro da União à Bulgária, Lituânia e Eslováquia, ao abrigo do quadro 
financeiro plurianual (QFP) 2014-2020, em lugar dos três anteriores regulamentos, distintos e 
independentes. Este regulamento não prevê quaisquer exceções ao Regulamento Financeiro.

Incidência orçamental

A dotação orçamental global para o período de 2014-2020 é de [552 947 000] EUR a preços 
correntes e em consonância com a proposta da Comissão relativa ao próximo quadro 
financeiro plurianual (2014-2020). Esse montante será repartido do seguinte modo: [208 503 
000] EUR para o programa Kozloduy, [229 629 000] EUR para o programa Ignalina e [114 
815 000] EUR para o programa Bohunice.

Gestão, auditoria e controlo
Em 2007, foi criado um comité de gestão composto por representantes dos Estados-Membros 
para auxiliar a Comissão na execução dos programas de assistência e os procedimentos da 
Comissão foram alterados. Foi assinado um Memorando de Entendimento entre a Comissão e 
o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) e foi instituído um comité 
diretor misto com os países beneficiários para melhorar a coordenação do programa.

O programa de assistência tem sido objeto de auditorias e avaliações regulares, além das 
auditorias sobre o desempenho dos três programas, efetuadas pelo Tribunal de Contas 
Europeu, sendo que o Relatório Especial do TCE (16/2011) já está disponível e deve ser 
considerado no âmbito do estabelecimento da dimensão que o apoio da União deve assumir. 

A Comissão delegou ao BERD a gestão da maior parte (83 %) da assistência financeira aos 
programas nacionais, uma vez que este tem vindo a acumular experiência no domínio do 
desmantelamento de instalações desde os princípios da década de 1990. No entanto, a 
Comissão é, em última análise, responsável pela utilização dos fundos da UE e deve, nesse 
sentido, estar sempre na posição de exercer a sua responsabilidade máxima na execução dos 
programas, devendo igualmente ser responsabilizada pela utilização dos fundos. 

As responsabilidades relativas à realização dos programas envolvem a Comissão, o BERD, a 
agência central de gestão dos projetos, a assembleia de doadores dos fundos internacionais de 
apoio ao desmantelamento, os operadores das centrais nucleares e os Estados-Membros 
envolvidos. A Comissão não garantiu que as prioridades gerais estabelecidas nos Tratados de 
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Adesão e nos regulamentos do Conselho posteriores se traduzissem num conjunto coerente de 
metas e indicadores pormenorizados. 

Nenhuma das entidades mencionadas definiu um sistema para acompanhar e avaliar os 
progressos registados a nível da realização dos objetivos gerais dos programas, do 
desmantelamento dos oito reatores e da atenuação dos efeitos do seu encerramento. Deste 
modo, foi difícil, a todos os níveis, acompanhar as realizações dos programas e elaborar os 
relatórios correspondentes.

A Comissão deve garantir que estão criadas as condições necessárias para a utilização eficaz, 
eficiente e económica dos fundos da UE. Para a implementação do programa no seu todo, os 
objetivos devem estar em conformidade com o orçamento disponibilizado e com o 
estabelecimento de indicadores de desempenho significativos, que posteriormente serão 
acompanhados e objeto de elaboração de relatórios, se necessário. 

Para garantir que os objetivos sejam cumpridos e acompanhados, a Comissão deve realizar, 
em estreita cooperação com os Estados-Membros e beneficiários, uma avaliação intercalar e 
outra final sobre o cumprimento dos objetivos, o nível dos resultados e dos impactos e a 
eficiência da utilização de recursos. Com base nos resultados da avaliação intercalar, a 
Comissão poderá rever a adequação das dotações afetadas ao programa, bem como a sua 
repartição entre Kozloduy, Ignalina e Bohunice.


