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1 Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a proposta de directiva (Euratom) do 
Conselho que cria um quadro comunitário para a segurança nuclear - resumo da avaliação de impacto, 
SEC(2008)2892 de 26.1.2008.

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de directiva em apreço tem por objectivo “alcançar, manter e aperfeiçoar 
continuamente a segurança nuclear na Comunidade e reforçar o papel dos organismos 
reguladores”. Contudo, a proposta não prevê a adopção de medidas que permitam realizar 
este objectivo e não confere valor acrescentado em matéria de segurança.

A proposta da Comissão representa a terceira tentativa, no espaço de uma década, de 
introdução de novas regras em matéria de segurança nuclear. A primeira, datada de Novembro 
de 2002, estipulava o seguinte:

A fim de corresponder aos objectivos (...) em matéria de protecção contra as radiações a 
nível comunitário, é necessário definir as obrigações de base e os princípios gerais em 
matéria de segurança das instalações nucleares (...). Esta medida deverá ser posteriormente 
complementada pela adopção de normas e mecanismos de controlo comuns a fim de garantir 
um elevado nível de segurança (...)”.

Contudo, o que foi considerado essencial em 2002 parece agora revestir uma importância 
secundária. Nas revisões de 2003, o requisito relativo à definição de obrigações de base e 
normas comuns foi suprimido e substituído por mecanismos comunitários que visam garantir o 
respeito de princípios comuns em matéria de segurança nuclear, entre os quais se inclui um 
sistema comunitário de verificação.

No entanto, a última proposta de directiva exclui este mecanismo e não prevê qualquer 
verificação comunitária. Em vez disso, a proposta de directiva limita-se a aplicar as disposições 
da Convenção sobre a Segurança Nuclear (CNS) celebrada sob os auspícios da Agência 
Internacional da Energia Atómica (AIEA). Apenas é exigida a publicação de um relatório 
anual sobre a situação do sector nuclear e a submissão desse relatório a uma revisão de peritos 
avaliadores de outras partes contratantes da convenção. Todos os Estados-Membros que 
exploram centrais nucleares já são partes contratantes da convenção. A Comissão não fornece 
qualquer exemplo de incumprimento da convenção por parte de um Estado-Membro da UE.

A principal crítica que se pode fazer à proposta em apreço é o facto de se limitar a legislar, 
sem introduzir novos requisitos em matéria de segurança. Este ponto de vista é igualmente 
partilhado pelo Comité de Avaliação de Impacto da Comissão que, em duas ocasiões, exprimiu 
a sua preocupação quanto à falta de valor acrescentado da directiva.

As preocupações suscitadas pelas normas e práticas no domínio da segurança nuclear em vigor 
na UE são reais e justificadas. De uma maneira geral, as margens de segurança das instalações 
nucleares tendem a diminuir à medida que estas se aproximam do fim do seu ciclo de vida. 
Conforme nota a Comissão num documento de 2008, “um grande número de centrais 
nucleares actualmente em funcionamento na União Europeia atingirá o fim do ciclo de vida 
inicialmente previsto antes de 2030”1. Consequentemente, a adopção de medidas que 
contribuam para reduzir os riscos nucleares é verdadeiramente necessária.
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Em vez de introduzir um mecanismo de execução de valor questionável de uma convenção 
internacional em vigor, a directiva deve prever um mecanismo para a adopção e aplicação de 
normas de segurança comuns que se baseiem nos últimos progressos da técnica ou nas 
melhores práticas disponíveis em matéria de tecnologias, de sistemas de exploração e de 
regulamentação, que sejam aplicáveis a todas as instalações nucleares em funcionamento na 
UE. Só assim os cidadãos da UE poderão ter a certeza de que foram tomadas todas as medidas 
possíveis para reduzir os riscos de acidentes nucleares. Se estas condições não forem reunidas, 
a presente directiva não deve ser aprovada.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Preâmbulo – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, O PARLAMENTO EUROPEU E O 
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Or. en

Justificação

No caso em apreço, o processo de tomada de decisão aplicável é a co-decisão, que permite a 
plena participação do Parlamento Europeu enquanto co-legislador.

Alteração 2

Proposta de directiva
Citação -1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente,
o n.° 1 do artigo 175.°,

Or. en
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Justificação

A segurança nuclear, tal como definida na proposta de directiva, prossegue um duplo 
objectivo, ou seja, a protecção da saúde humana (“trabalhadores, população”) e a protecção 
do ambiente (“ar, água e solo”). Contudo, o Tratado Euratom não fornece uma base jurídica 
para a adopção de legislação no domínio do ambiente, ao passo que o n.° 1 do artigo 175.° 
do Tratado CE serve de base jurídica.

Alteração 3

Proposta de directiva
Citação 3

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu,

Deliberando nos termos do procedimento 
previsto no artigo 251.° do Tratado1,

Or. en

Justificação

A segurança nuclear, tal como definida na proposta de directiva, prossegue um duplo 
objectivo, ou seja, a protecção da saúde humana (“trabalhadores, população”) e a protecção 
do ambiente (“ar, água e solo”). Contudo, o Tratado Euratom não fornece uma base jurídica 
para a adopção de legislação no domínio do ambiente, ao passo que o n.° 1 do artigo 175.° 
do Tratado CE serve de base jurídica. No caso em apreço, o processo de tomada de decisão 
aplicável é a co-decisão, que permite a plena participação do Parlamento Europeu enquanto 
co-legislador.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração
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(5) Embora o sistema de protecção contra 
as radiações estabelecido pelas normas de 
segurança de base vigentes, tendo em conta 
o conhecimento científico actual, assegure 
um elevado nível de protecção sanitária da 
população, importa complementá-lo, para 
garantir a manutenção, o desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento contínuo da segurança 
das instalações nucleares. Manter um nível 
elevado de segurança desde o projecto até 
ao desmantelamento é condição sine qua 
non para alcançar plenamente os objectivos 
de protecção sanitária enunciados na 
alínea b) do artigo 2.º do Tratado. Para o 
efeito, devem ser mantidas defesas eficazes 
contra riscos radiológicos e devem ser 
prevenidos acidentes que possam ter 
consequências radiológicas.

(5) Embora o sistema de protecção contra 
as radiações estabelecido pelas normas de 
segurança de base vigentes, tendo em conta 
o conhecimento científico actual, assegure 
um elevado nível de protecção sanitária da 
população, importa complementá-lo, para 
garantir a manutenção, o desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento contínuo da segurança 
das instalações nucleares. Manter um nível 
elevado de segurança desde o projecto até 
ao desmantelamento é condição sine qua 
non para alcançar plenamente os objectivos 
de protecção sanitária enunciados na 
alínea b) do artigo 2.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica e o elevado nível de 
protecção ambiental enunciado no n.° 2 
do artigo 174.° do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia. Para o efeito, 
devem ser mantidas defesas eficazes contra 
riscos radiológicos e devem ser prevenidos 
acidentes que possam ter consequências 
radiológicas.

Or. en

Justificação

A segurança nuclear, tal como definida na proposta de directiva, prossegue um duplo 
objectivo, ou seja, a protecção da saúde humana (“trabalhadores, população”) e a protecção 
do ambiente (“ar, água e solo”). Contudo, o Tratado Euratom não fornece uma base jurídica 
para a adopção de legislação no domínio do ambiente, ao passo que o n.° 1 do artigo 175.° 
do Tratado CE serve de base jurídica. No caso em apreço, o processo de tomada de decisão 
aplicável é a co-decisão, que permite a plena participação do Parlamento Europeu enquanto 
co-legislador.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(12-A) Com vista à realização dos 
objectivos comunitários em matéria de 
segurança nuclear referidos no n.° 1 do 
artigo 1.°, é indispensável, numa primeira 
fase, definir as obrigações de base e os 
princípios gerais em matéria de
segurança das instalações nucleares na 
presente directiva-quadro. Esta medida 
deverá ser posteriormente complementada 
pela adopção de normas e mecanismos de 
controlo comuns, que serão elaborados 
pela Associação dos Organismos de 
Regulamentação Nuclear da Europa 
Ocidental (WENRA), em estreita 
colaboração com o Grupo Europeu de 
Alto Nível para a Segurança Nuclear e a 
Gestão dos Resíduos e após consulta do
Parlamento Europeu, a fim de garantir o 
mais elevado nível de segurança, tendo 
em conta os mais recentes progressos 
tecnológicos que podem ser definidos
como os “últimos progressos da técnica”.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações de base e os princípios gerais com 
base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da presente 
directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 1 - n.° 1

Texto da Comissão Alteração
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1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores.

1. A presente directiva visa alcançar, 
manter e aperfeiçoar continuamente a 
segurança nuclear na Comunidade e 
reforçar o papel dos organismos nacionais 
reguladores, mediante a definição das 
obrigações de base e dos princípios gerais 
que garantam um elevado nível de 
segurança das instalações nucleares e a 
criação do quadro necessário para a 
adopção de normas de segurança 
comuns.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações de base e os princípios gerais com 
base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da presente 
directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva até [três anos após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, de três em três
anos. Com base no primeiro relatório, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório sobre os progressos alcançados 
com a aplicação da presente directiva, 
acompanhado, se se justificar, de 
propostas legislativas.

Os Estados-Membros enviarão à Comissão 
um relatório sobre as medidas adoptadas 
em cumprimento das obrigações 
decorrentes da presente directiva, bem 
como sobre o estado da segurança das 
instalações nucleares localizadas no seu 
território até [um ano após a entrada em 
vigor] e, posteriormente, todos os anos. 

A Comissão remeterá ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de dois em dois 
anos, um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e a situação da 
segurança nuclear na Comunidade, com 
base nos relatórios enviados pelos Estados-
Membros.
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Or. en

Justificação

A fim de garantir o mais elevado nível de segurança das instalações nucleares, a presente 
directiva-quadro tem por objectivo definir as obrigações de base e os princípios gerais com 
base nos quais serão adoptadas normas de segurança comuns após a revisão da presente 
directiva no prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A

Revisão

Com base no primeiro relatório enviado
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 11.°, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no 
prazo de dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, uma proposta 
relativa à adopção de normas de 
segurança vinculativas.

Estas normas de segurança vinculativas 
devem basear-se nos níveis de segurança 
definidos pela Associação dos 
Organismos de Regulamentação Nuclear 
da Europa Ocidental (WENRA) em 
estreita colaboração com o Grupo 
Europeu de Alto Nível para a Segurança 
Nuclear e a Gestão dos Resíduos e devem 
ser complementadas pela adopção de 
mecanismos de controlo à escala da UE. 
Estes requisitos e mecanismos devem 
garantir um elevado nível de segurança 
em conformidade com os mais recentes 
progressos tecnológicos.

Or. en

Justificação
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Em vez de introduzir um mecanismo de execução de valor questionável de uma convenção 
internacional em vigor, a directiva deve prever um mecanismo para a adopção e aplicação 
efectiva de normas de segurança comuns que se baseiem nos últimos progressos da técnica 
ou nas melhores práticas disponíveis em matéria de tecnologias, de sistemas de exploração e 
de regulamentação, que sejam aplicáveis a todas as instalações nucleares em funcionamento 
na UE, como preconizado em Novembro de 1998 pelo Conselho “Justiça e Assuntos 
Internos” e na Recomendação PARCOM 91/4 sobre as descargas radioactivas ao abrigo da 
Convenção OSPAR.
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