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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 sistema comunitário de 
registo dos transportadores de materiais radioativos
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2012)0561),

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

– Tendo em conta o 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 do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A7-0000/2013),

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

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

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

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

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

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O ESCReg é seguro, robusto e está 
plenamente operacional antes da entrada 
em vigor do presente regulamento. 
Adicionalmente, é criado um mecanismo 
de intercâmbio de informações entre as 
autoridades competentes e o ESCReg, a 
fim de, no mínimo, facilitar o transporte 
transfronteiriço.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O transportador requerente deve enviar, 
preenchido, o formulário eletrónico de 
pedido previsto no anexo I.

O transportador requerente deve enviar, 
preenchido, o formulário eletrónico de 
pedido previsto no anexo I. As orientações 
em linha com os dados de contacto e 
informações sobre como chegar ao ponto 
de contacto ou à autoridade competente 
são disponibilizadas, de forma 
permanente, a fim de ajudar o requerente.

Or. en
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Após o preenchimento e a apresentação 
do formulário de pedido, o requerente 
recebe um aviso de receção automático, 
juntamente com um número de pedido. Em 
caso de recusa, é enviada uma mensagem 
de erro ao requerente, referindo as razões 
que motivaram a recusa do pedido.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. A autoridade competente mantém 
todos os dados históricos de todos os 
requerentes para assegurar a sua 
rastreabilidade, facilitar um melhor 
controlo e impedir qualquer falsificação.

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

1. O transportador é responsável por 
garantir a contínua exatidão dos dados 
fornecidos no formulário de pedido de 
registo de transportador comunitário 
apresentado ao ESCReg.

1. O transportador é responsável por 
garantir a contínua exatidão dos dados 
fornecidos no formulário de pedido de 
registo de transportador comunitário 
apresentado ao ESCReg. Por conseguinte, 
os requerentes são autorizados a atualizar 
facilmente os seus próprios dados, com 
encargos administrativos limitados.
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Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de garantir a igualdade de 
tratamento a todos os requerentes, as 
autoridades competentes asseguram que 
os critérios para emitir o certificado de 
registo sejam idênticos e coerentes com as 
definições da AIEA e que o processo de 
registo seja harmonizado.

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem designar uma 
autoridade competente e um ponto de 
contacto nacional para o transporte de 
materiais radioativos. Essa informação é 
disponibilizada na página de registo do 
requerente.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As informações devem ser facilmente 
acessíveis à distância e por via eletrónica, 
devendo ser mantidas atualizadas.

As informações devem ser facilmente 
acessíveis à distância e por via eletrónica, 
devendo ser mantidas atualizadas. Com 
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base no princípio "entra lixo, sai 
lixo"("garbage in garbage out"), a 
qualidade e a exatidão das informações 
são essenciais para estabelecer a 
credibilidade do ESCReg.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Os pontos de contacto e as autoridades 
competentes devem responder com a maior 
brevidade possível a todo e qualquer 
pedido de informação ou de assistência e, 
em caso de pedido erróneo ou sem 
fundamento, informar do facto o 
requerente sem demora.

Os pontos de contacto e as autoridades 
competentes devem responder com a maior 
brevidade possível a todo e qualquer 
pedido de informação ou de assistência e, 
em caso de pedido erróneo ou sem 
fundamento, informar do facto o 
requerente no prazo de duas semanas.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia o impacto do presente 
regulamento dois anos após a sua entrada 
em vigor, a fim de identificar quaisquer 
obstáculos que persistam nas atividades 
de transporte competitivas da União e 
propor soluções para eliminar os referidos 
obstáculos.

Or. en
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Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A aplicação do presente regulamento tem 
em conta a disponibilidade de um sistema 
de registo validado e operacional.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Conselho decidiu consultar, em 3 de fevereiro de 2012, o Parlamento Europeu nos termos 
do artigo 7.º do Tratado Euratom, sobre a Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO 
que institui um sistema comunitário de registo dos transportadores de materiais radioativos 
COM(2012)561 - 2011/0225(NLE).

Base jurídica

As disposições do presente regulamento estão relacionadas com as normas de segurança de 
base relativas à proteção sanitária dos trabalhadores e da população em geral. 
Consequentemente, a base jurídica escolhida é o capítulo 3 do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente os artigos 31.º e 32.º.

Resumo

Esta proposta de regulamento visa substituir os procedimentos nacionais de declaração e 
autorização para transportadores de materiais radioativos por um sistema de registo único. A 
aplicação do regulamento deve permitir a simplificação dos procedimentos e a redução dos 
encargos administrativos, mantendo em simultâneo um nível elevado de proteção contra as 
radiações.

Justificação

A nível europeu, os transportadores de materiais radioativos são abrangidos pela legislação 
relativa aos transportes, no âmbito do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), e pela legislação relativa a aspetos especificamente ligados às radiações, como a 
proteção da saúde dos trabalhadores e do público em geral, no quadro do Tratado Euratom. A 
legislação foi simplificada pela Diretiva 2008/68/CE relativa ao transporte terrestre de 
mercadorias perigosas, que combina todos os modos de transporte interior. Em conformidade 
com o disposto no artigo 33.º do Tratado Euratom, os Estados-Membros estabelecem as 
disposições adequadas para assegurar o cumprimento das normas de base. Os Estados-
Membros criaram estes procedimentos no âmbito de sistemas diferentes, aumentando assim a 
complexidade das operações de transporte em si mesmas. A substituição destes 
procedimentos nacionais de declaração e autorização por um sistema de registo único para a 
prática do transporte contribuirá, pois, para simplificar os procedimentos, reduzir a sobrecarga 
administrativa, eliminar obstáculos à entrada, mantendo os elevados níveis de proteção contra 
as radiações atingidos.

Resumo das melhorias propostas

O relator saúda a proposta da Comissão Europeia, que visa facilitar os transportes na UE e 
assegurar um melhor acompanhamento destes transportes, e propõe várias melhorias do texto.

 A fim de garantir a igualdade de tratamento a todos os requerentes, os Estados-Membros, 
através das autoridades nacionais competentes, devem assegurar que os critérios e os modelos 
de dados para a emissão do certificado de registo sejam idênticos e que o processo de registo 
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seja harmonizado. Devem ser disponibilizadas orientações em linha para evitar recusas 
injustificadas. Deve ser posta em prática uma ajuda dinâmica que explique todos os campos 
exigidos, bem como a assinatura eletrónica.

O sistema de registo deve ser seguro, robusto e estar plenamente operacional antes da entrada 
em vigor do presente regulamento.  Adicionalmente, deve ser criado um mecanismo de 
intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros e o sistema 
de registo, a fim de, no mínimo, facilitar o transporte transfronteiriço.

A ontologia deve ser a mesma e conforme às diretivas em vigor, às definições e normas da 
Euratom, sobretudo as propostas pela AIEA. Ao transportar materiais radioativos são 
necessárias algumas atividades adicionais (carregamento, armazenamento, descarregamento), 
e é necessário definir claramente as atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

É necessário que o sistema de registo seja conforme à Diretiva 96/29/Euratom, que fixa as 
normas de segurança de base, e é complementada por cinco outras diretivas específicas 
relacionadas com a exposição por razões médicas, a informação pública, os trabalhadores 
externos, as transferências de resíduos radioativos e de combustível nuclear irradiado e o 
controlo de fontes radioativas seladas de atividade elevada e de fontes órfãs. Estas diretivas 
visam evitar a exposição a radiações ionizantes resultantes de manipulações inadequadas e 
harmonizar os controlos nos Estados-Membros da UE. 

Quando um transportador solicita o registo, os seus dados históricos devem ser 
disponibilizados à autoridade nacional que emite o certificado para assegurar um melhor 
controlo e impedir qualquer falsificação.

A razão pela qual esta diretiva tem um âmbito limitado pode suscitar dúvidas, uma vez que 
não abrange o transporte aéreo ou marítimo de materiais radioativos. De facto, já existem 
sistemas para os transportadores aéreos e marítimos. Por isso, não é necessário criar um novo 
sistema de registo. Em vez disso, a Comissão deve explorar as possibilidades de alargar o 
sistema em vigor mais adequado. O relator considera que esta será a solução mais eficiente 
em termos de custos e que pode ser aplicada mais rapidamente. Embora sujeito a 
confirmação, é provável que os transportadores aéreos disponham do sistema mais elaborado 
e robusto.

Embora este novo sistema tenha por objetivos simplificar o procedimento de registo, 
introduzir transparência e eliminar os obstáculos às atividades de transporte competitivas, a 
prioridade deve ser sempre atingir o mais elevado nível de segurança.

A Comissão deve elaborar um relatório de avaliação sobre o impacto do presente regulamento 
dois anos após a sua aplicação.

Por último, o relator entende que os transportadores devem ser autorizados a atualizarem 
facilmente os seus próprios dados, com encargos administrativos limitados. 


