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11.3.2013 B7-0086/3 

Alteração  3 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Sublinha que os testes de resistência 

não propiciam um método de comparação 

da segurança das diferentes centrais 

nucleares e tão-pouco indicam qual o 

nível de segurança real das centrais 

nucleares europeias; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Alteração  4 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-B. Lamenta que não se tenha exigido a 

desativação das centrais nucleares 

relativamente às quais o processo dos 

testes de resistência identificou os 

problemas mais graves de segurança; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Alteração  5 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-C. Reconhece que enquanto houver 

centrais e instalações nucleares em 

funcionamento haverá sempre um risco 

residual, embora remoto, de um acidente 

grave, independentemente dos resultados 

dos testes de resistência; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Alteração  6 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 4-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-D. Realça que os testes de resistência 

não têm em consideração os efeitos da 

degradação, nomeadamente os 

decorrentes do envelhecimento das 

centrais e da fadiga do material, tendo 

antes por base os estudos de segurança 

das licenças detidas por cada uma das 

centrais, que em muitos casos são já 

obsoletos; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Alteração  7 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  12-A. Manifesta a sua profunda 

preocupação pelo facto de não se poder 

garantir relativamente a nenhum reator 

nuclear que tem capacidade para resistir 

à colisão de um grande avião de carga ou 

de um grande avião de passageiros ou que 

pode ser plenamente protegido contra 

ataques terroristas, atos de sabotagem ou 

atos de guerra; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Alteração  8 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 

nucleares, com 111 reatores, edificadas em 

zonas com mais de 100 000 habitantes 

residentes num raio de 30 km; lamenta que 

o âmbito de aplicação dos testes de 

resistência não tenha sido alargado à 

preparação para emergências fora das 

instalações, não obstante a sua importância 

no que se refere à limitação do impacto de 

possíveis acidentes nucleares para a 

população; saúda a iniciativa da Comissão 

de, com o apoio do ENSREG, lançar um 

estudo que incide em regiões 

transfronteiras da União Europeia, com 

vista à elaboração, até ao final de 2013, 

de recomendações, designadamente sobre 

as medidas preventivas para responder a 

uma emergência fora do local e solicita 

que os resultados sejam publicados até ao 

final de 2014; recomenda, a este respeito, 

que se garanta o envolvimento das 

autoridades transfronteiras competentes a 

nível nacional e regional, no que se refere 

aos seus planos de ação em matéria de 

segurança e às suas experiências a nível do 

processo de informação e de comunicação, 

sempre que as centrais nucleares se situem 

imediatamente do outro lado das fronteiras 

nacionais; 

13. Sublinha que, na UE, há 47 centrais 

nucleares, com 111 reatores, edificadas em 

zonas com mais de 100 000 habitantes 

residentes num raio de 30 km; lamenta que 

o âmbito de aplicação dos testes de 

resistência não tenha sido alargado à 

preparação para emergências fora das 

instalações, não obstante a sua importância 

no que se refere à limitação do impacto de 

possíveis acidentes nucleares para a 

população; insta a Comissão, como parte 

da próxima Diretiva relativa à segurança 

nuclear, a formular recomendações sobre 

medidas preventivas transfronteiras e 

nacionais para responder a uma 

emergência fora do local; recomenda, a 

este respeito, que se garanta o 

envolvimento das autoridades 

transfronteiras competentes a nível 

nacional e regional, no que se refere aos 

seus planos de ação em matéria de 

segurança e às suas experiências a nível do 

processo de informação e de comunicação, 

sempre que as centrais nucleares se situem 

imediatamente do outro lado das fronteiras 

nacionais; 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Alteração  9 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Insta a Comissão a formular as 

recomendações necessárias em matéria de 

medidas preventivas para responder a 

uma emergência fora do local tendo em 

consideração os vários níveis de 

radioatividade, a duração de uma 

situação de emergência (dias, semanas, 

meses), as zonas de evacuação direta (por 

exemplo num raio de 5, 10, 20, 30 ou mais 

de 30 km), os critérios de evacuação, os 

critérios de prioridade da evacuação 

voluntária e os critérios de disponibilidade 

do equipamento (por exemplo, meios de 

transporte); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Alteração  10 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-A. Insta a uma Diretiva relativa à 

segurança nuclear eficaz e ambiciosa, que 

ofereça o mais elevado padrão de 

segurança intrínseca e extrínseca das 

instalações nucleares, nomeadamente 

através da definição e da implementação 

de padrões de segurança nuclear 

vinculativos que reflitam as práticas mais 

avançadas existentes na UE a nível 

técnico, regulamentar e operacional; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Alteração  11 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Apela à Comissão para que elabore 

uma proposta destinada a garantir a 

independência absoluta, efetiva e 

funcional das autoridades reguladoras 

nacionais do setor nuclear de qualquer 

organismo ou instituição que promova a 

energia nuclear ou funcione com a 

mesma; insta, neste contexto, a Comissão 

a separar as suas próprias tarefas de 

promoção da energia nuclear das suas 

tarefas em matéria de segurança e de 

proteção da saúde do ambiente; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/2013/12 

Alteração  12 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Congratula-se, a este respeito, com a 

intenção da Comissão de propor 

instrumentos legislativos e não 

legislativos em matéria de seguros e de 

responsabilidade no domínio da energia 

nuclear; relembra que a responsabilidade 

civil no âmbito do setor nuclear está já 

sujeita a convenções internacionais (Paris 

e Viena); considera, porém, que os 

operadores nucleares e os titulares de 

licenças relativas à gestão de resíduos 

nucleares devem ter à disposição garantias 

financeiras que lhes permitam cobrir 

integralmente todos os custos pelos quais 

são responsáveis, no que se refere a danos 

para as pessoas e para o meio ambiente em 

caso de acidente; convida a Comissão, 

neste contexto, a apresentar propostas 

sobre esta questão até ao final de 2013; 

28. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de propor legislação em matéria 

de seguros e de responsabilidade no 

domínio da energia nuclear; sublinha que 

se deve exigir aos operadores nucleares e 

aos titulares de licenças relativas à gestão 

de resíduos nucleares que tenham à 

disposição todos os meios financeiros, 

nomeadamente através de seguros e 

outros instrumentos financeiros, que lhes 

permitam cobrir todos os custos dos danos 

para as pessoas e para o meio ambiente 

provocados por acidentes nas respetivas 

instalações; convida a Comissão, neste 

contexto, a apresentar propostas sobre esta 

questão até ao final de 2013; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Alteração  13 

Rebecca Harms 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

Avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das centrais nucleares na 

União Europeia e atividades correlatas 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Convida os Estados-Membros a 

aceitarem a cooperação estreita do 

Parlamento em atos decididos no âmbito 

do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia da Energia Atómica (o Tratado 

Euratom); 

29. Insta a UE e os seus Estados-Membros 

a tratarem a energia nuclear da mesma 

forma como qualquer outra fonte de 

energia ao abrigo do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, no 

interesse da democracia, da participação 

do Parlamento Europeu, da transparência 

e do pleno acesso público à informação; 

Or. en 

 

 


