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ENERGIA NUCLEAR

A energia nuclear atualmente produzida é libertada através de um processo
designado de fissão nuclear, que consiste na divisão dos núcleos de urânio e
plutónio para libertar energia. A energia nuclear é uma alternativa de baixas
emissões de carbono quando comparada com os combustíveis fósseis e constitui
uma componente essencial do cabaz energético de 13 dos 27 Estados-Membros,
representando quase 26% da energia elétrica produzida na UE. No entanto, na
sequência do desastre de Chernobil em 1986 e da catástrofe nuclear de Fukushima,
no Japão, em 2011, a energia nuclear tornou-se muito controversa. A decisão
da Alemanha de abandonar progressivamente a energia nuclear até 2020 e o
encerramento temporário de dois reatores belgas, após a descoberta de fissuras
nas suas cubas, aumentaram a pressão para o abandono da energia nuclear na UE.
Embora sejam os Estados-Membros que optem por incluir, ou não, a energia nuclear
no seu cabaz energético, a legislação da UE tem por objetivo melhorar as normas
de segurança das centrais nucleares e de assegurar que os resíduos nucleares são
manipulados e eliminados de forma segura.

BASE JURÍDICA

Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tratado Euratom),
artigos 40.º a 52.º (investimentos, empresas comuns e aprovisionamento) e 92.º a 99.º
(mercado comum nuclear).

OBJETIVOS

A fim de resolver o problema da escassez geral de energia «convencional» na década
de 1950, os seis Estados-Membros fundadores encararam a energia nuclear como
uma forma de alcançar a independência energética. Visto que os países não poderiam
suportar individualmente os custos do investimento em energia nuclear, os Estados-
Membros fundadores uniram-se para formar a Comunidade Europeia da Energia
Atómica.

REALIZAÇÕES

A. Segurança nuclear
A segurança nuclear está relacionada com o funcionamento seguro das instalações
nucleares, sendo complementada pela proteção contra as radiações e pela gestão
dos resíduos radioativos. A UE promove as mais elevadas normas de segurança
para todos os tipos de atividades nucleares civis, incluindo a produção de energia, a
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investigação e a utilização para fins médicos. Os Estados-Membros são obrigados a
criar quadros nacionais relativos aos requisitos em matéria de segurança nuclear, ao
licenciamento de centrais nucleares, à fiscalização e à aplicação da lei[1].
1. Trabalhos legislativos
a. Tratado Euratom
As atuais normas de segurança de base encontram-se definidas na Diretiva Normas de
Segurança de Base (2013/59/Euratom). Esta diretiva estabelece normas de segurança
de base uniformes para efeitos da proteção sanitária dos trabalhadores, dos membros
do público e dos doentes. Estabelece parâmetros precisos e deixa pouca margem
discricionária. A diretiva aplica-se em condições normais, mas também se refere a
situações de exposição planeadas e de emergência. Os requisitos de preparação e
resposta a situações de emergência foram reforçados de modo a terem em conta os
ensinamentos retirados do acidente de Fukushima.
b. Diretiva Segurança Nuclear
Na sequência do acidente nuclear de Fukushima em 2011, a Comissão realizou uma
avaliação exaustiva dos riscos e da segurança de todas as centrais nucleares da UE
para avaliar a segurança e robustez dessas centrais em caso de fenómenos naturais
extremos. A Comissão apresentou uma avaliação geral positiva das atuais normas
de segurança da UE, mas salientou a necessidade de mais atualizações, a fim de
assegurar maior coerência entre os Estados-Membros e alcançar o nível das boas
práticas internacionais (COM(2012)0571). Juntamente com o Grupo de Reguladores
Europeus em matéria de Segurança Nuclear, a Comissão elaborou planos de ação
nacionais revistos pelos pares para programar as melhorias das condições físicas dos
reatores da UE.
Por conseguinte, em 2014, as normas de segurança das instalações nucleares foram
atualizadas a nível da UE (Diretiva 2014/87/Euratom). Em fevereiro de 2015, a
Comissão propôs que as obrigações de informação previstas nos artigos 41.º e 44.º do
Tratado Euratom fossem revistas, a fim de as alinhar com os novos desenvolvimentos
políticos.
Em 2018, a Comissão publicou uma proposta de regulamento do Conselho que
institui um Instrumento para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear
(Regulamento (Euratom) 2021/948 do Conselho), que complementa o Instrumento
de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional com base no Tratado
Euratom (COM(2018)0462). Em 14 de junho de 2021, entrou em vigor o novo
Instrumento Europeu de Cooperação Internacional em matéria de Segurança Nuclear,
com uma dotação financeira de 300 milhões de euros para o período de 2021-2027.
2. Proteção contra radiações
A exposição a radiações ionizantes representa um perigo significativo para a saúde
humana (tanto para o público em geral como para os trabalhadores dos setores
médico, industrial e nuclear) e para o ambiente. A Diretiva 2013/59/Euratom do
Conselho, de 5 de dezembro de 2013, fixa as normas de segurança de base relativas

[1]Ficha informativa sobre segurança nuclear – Comissão Europeia – 2020
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à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes. Esta
diretiva simplifica a legislação da UE, uma vez que substitui cinco diretivas, e introduz
requisitos vinculativos para a proteção contra o radão em interiores, a utilização
de materiais de construção e uma avaliação de impacto ambiental das descargas
de efluentes radioativos provenientes de centrais nucleares. Além disso, a Diretiva
2013/51/Euratom do Conselho, de 22 de outubro de 2013, incide no controlo das
substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano.
Vários regulamentos (nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1048/2009 do Conselho
e o Regulamento de Execução (UE) 2020/1158 da Comissão) estabeleceram
condições aplicáveis às importações de produtos agrícolas originários de países
terceiros na sequência do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobil. O
Regulamento (Euratom) 2016/52 do Conselho fixa os níveis máximos tolerados de
contaminação radioativa dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais na
sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outra emergência radiológica.
As relações pós-Brexit no domínio da energia nuclear são abrangidas pelo Acordo
Euratom-Reino Unido, que prevê um quadro estável para prosseguir a cooperação e
o comércio com o Reino Unido neste domínio.
3. Transporte de substâncias e resíduos radioativos
Em 1992 foi criado na UE um sistema de autorização prévia para as transferências
de resíduos radioativos, o qual foi profundamente alterado pela Diretiva 2006/117/
Euratom do Conselho, de 20 de novembro de 2006, relativa à fiscalização e ao controlo
das transferências de resíduos radioativos e de combustível nuclear irradiado, que
visa assegurar um nível adequado de proteção do público contra essas transferências.
Estabelece e enumera vários critérios, definições e procedimentos rigorosos, que
devem ser aplicados no transporte de resíduos radioativos e de combustível nuclear
irradiado, tanto nos transportes dentro como fora da UE. Nos termos do artigo 20.º, os
Estados-Membros devem apresentar à Comissão, de três em três anos, um relatório
sobre a aplicação da diretiva. O Regulamento (Euratom) n.º 1493/93 do Conselho
estabeleceu regras para manter o controlo das transferências de fontes radioativas
entre países da UE.
4. Gestão de resíduos
Em 2011, foi criado um quadro jurídico para a gestão de resíduos na UE com
a adoção da Diretiva 2011/70/Euratom do Conselho, que estabelece um quadro
comunitário para a gestão responsável e segura do combustível irradiado e dos
resíduos radioativos. Prevê o acompanhamento de perto dos programas nacionais
de construção e gestão de depósitos para armazenamento final, bem como normas
de segurança juridicamente vinculativas. Os Estados-Membros publicaram os seus
primeiros programas nacionais em 2015 e, de três em três anos, apresentam relatórios
nacionais sobre a aplicação da diretiva.
5. Desmantelamento
O desmantelamento de uma central nuclear constitui a fase final do seu ciclo de
funcionamento. Envolve atividades que vão desde o encerramento e a remoção
de materiais nucleares até à recuperação do local e à eliminação total dos
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riscos radiológicos, sendo, em última análise, da responsabilidade dos Estados-
Membros. Aquando da sua adesão à UE, a Bulgária, a Lituânia e a Eslováquia
acordaram em encerrar os seus reatores nucleares de primeira geração, de conceção
soviética. Em junho de 2018, a Comissão adotou duas propostas de regulamento
do Conselho (COM/2018/0466 e COM/2018/0467) que estabelecem programas
financeiros específicos para o desmantelamento de instalações nucleares e a gestão
dos resíduos radioativos relativos às centrais nucleares da Bulgária (Kozloduy),
Eslováquia (Bohunice) e Lituânia (Ignalina), incluindo instalações de investigação
nuclear em quatro locais do Centro Comum de Investigação da Comissão. A dotação
orçamental proposta para 2021-2027 foi fixada em:
— 466 milhões de EUR, a preços correntes, com uma taxa máxima de

cofinanciamento da UE aplicável entre 2021 e 2027 não pode ser superior a 50%
em relação aos programas Kozloduy e Bohunice;

— 552 milhões de EUR, a preços correntes, com uma taxa máxima de
cofinanciamento da UE aplicável a partir de 2021-2027 de 86% em relação ao
programa Ignalina;

O Regulamento (Euratom) 2021/100 e o Regulamento (UE) 2021/101, do Conselho,
foram adotados em 25 de janeiro de 2021. Entraram em vigor em 21 de fevereiro de
2021 e são aplicáveis desde 1 de janeiro de 2021.
6. Segurança dos materiais nucleares
Foram adotados e alterados vários regulamentos ao longo do tempo, a fim de criar um
sistema de salvaguardas que garanta que os materiais nucleares se destinam apenas
aos fins declarados pelos respetivos utilizadores e que as obrigações internacionais
são cumpridas, por exemplo, o Regulamento (Euratom) n.º 302/2005 da Comissão.
Essas salvaguardas abrangem a integralidade do ciclo do combustível nuclear, desde
a extração de materiais nucleares nos Estados-Membros até a sua importação de
países terceiros ou exportação para fora da UE. A Comissão é responsável pelo
controlo do material nuclear civil dentro da UE.
B. Investigação, atividades de formação e informação em matéria nuclear
Na UE, a investigação nuclear é financiada através de programas-quadro plurianuais.
O programa Euratom de atividades de investigação e formação em matéria nuclear
complementa, se bem que de forma distinta, o Horizonte 2020, o programa-quadro da
UE para a investigação e a inovação. O montante afetado ao programa Euratom para
2021-2025 é de 1,38 milhões de euros, dividido por três programas específicos: ações
indiretas no domínio da investigação em energia de fusão (583 milhões de euros), a
fissão nuclear e a proteção contra as radiações (266 milhões de euros) e as medidas
diretas tomadas pelo Centro Comum de Investigação da Comissão (532 milhões de
euros).

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O papel do Parlamento no processo de tomada de decisões ao abrigo do Tratado
Euratom é limitado, uma vez que apenas lhe são reservados poderes de consulta
e que o seu parecer não é vinculativo. Contudo, nas suas várias resoluções sobre
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a matéria, o Parlamento tem realçado de forma consistente a necessidade de
esclarecer a distribuição de responsabilidades entre as instituições da UE e os
Estados-Membros e de reforçar o quadro comum da UE sobre vários aspetos das
instalações nucleares, bem como a importância de aumentar os requisitos em matéria
de segurança e de proteção ambiental. Na sua resolução de julho de 2011, sobre
as prioridades em infraestruturas energéticas para 2020 e mais além, o Parlamento
apoiou veementemente a decisão da Comissão de introduzir testes de resistência às
centrais nucleares na UE. Em março de 2013 foi aprovada, em período de sessões,
uma resolução adicional, que salienta os limites do exercício de «testes de resistência»
realizado pela Comissão em 2012 e que solicita a inclusão de critérios adicionais nos
testes futuros, nomeadamente no atinente à deterioração dos materiais, aos erros
humanos e às falhas nas cubas dos reatores. O Parlamento insistiu na aplicação
integral das melhorias em matéria de segurança.
Na sua posição em primeira leitura, de junho de 2011, sobre a proposta de diretiva
do Conselho relativa à gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos,
o Parlamento apoiou a proposta da Comissão no sentido de uma proibição total da
exportação de resíduos radioativos, embora o Conselho defendesse a autorização de
exportações sujeitas a condições muito rigorosas. O Parlamento solicitou igualmente
que se especificasse melhor que a diretiva diz respeito à proteção ambiental, bem
como disposições suficientes para assegurar a informação e a participação do público
na gestão dos resíduos.
Em 14 de março de 2013, na sequência da catástrofe de Fukushima, na sua resolução
sobre as avaliações de risco e segurança («testes de resistência») das centrais
nucleares na União Europeia, o Parlamento apoiou a decisão da Comissão de rever
as instalações nucleares europeias com «testes de resistência», mas criticou o seu
âmbito limitado e apelou à inclusão de critérios adicionais no futuro.
Na sua posição em primeira leitura, de outubro de 2013, sobre a proposta de diretiva
do Conselho que atualiza as normas básicas de segurança de proteção contra as
radiações ionizantes, o Parlamento apelou novamente a uma alteração da base
jurídica do Tratado Euratom para o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Alargou o âmbito de aplicação da diretiva a qualquer exposição a radiações prevista,
existente, acidental ou de emergência, tornando mais rigorosos os limites de dosagem
em que a exposição é permitida e reforçando as sanções e as indemnizações por
danos. Melhorou igualmente o sistema de informação do público.
Na sua posição em primeira leitura sobre a Diretiva Euratom que estabelece um quadro
comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares (Diretiva 2014/87/
Euratom que altera a Diretiva 2009/71/Euratom), o Parlamento solicitou aos Estados-
Membros que adotassem uma comunicação mais transparente sobre a segurança das
instalações nucleares e dos respetivos riscos. O Parlamento propôs igualmente que a
avaliação pelos pares seja realizada de oito em oito anos em vez de dez em dez anos
e que o Parlamento deve ser informado sobre os resultados, as medidas associadas
e os planos. Estas disposições não foram incorporadas pelo Conselho na versão final
do texto da Diretiva 2014/87/Euratom.
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Em 13 de junho de 2018, a Comissão aprovou a proposta de regulamento do
Conselho que estabelece um programa financeiro específico para o desmantelamento
de instalações nucleares e a gestão de resíduos (abrangido pelo Tratado Euratom). O
Parlamento apenas tem um papel limitado no direito derivado decorrente do Tratado
Euratom, que unicamente prevê a sua consulta, sem qualquer obrigação de seguir o
seu parecer. A proposta da Comissão foi substancialmente alterada e o Parlamento
foi novamente consultado, mas decidiu não emitir parecer.
Em 21 de abril de 2021, a Comissão introduziu uma série de alterações ao
Regulamento Taxonomia da UE (Regulamento (UE) 2020/852), que entrou em vigor
em julho de 2020, assinalando a inclusão da energia nuclear na taxonomia. As
regras, enunciadas num ato delegado sobre a tributação das alterações climáticas
(Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão), definem critérios detalhados
em matéria de financiamento ecológico, mas deixam de fora a energia nuclear e o gás
para uma decisão separada a tomar posteriormente pelo Parlamento.
Em 1 de março de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, na
sua resolução sobre a agressão russa contra a Ucrânia, o Parlamento rejeitou
categoricamente a «retórica russa que aponta para o possível recurso a armas
de destruição maciça», recordando à Rússia as suas obrigações internacionais e
alertando para os perigos de uma escalada nuclear do conflito.
Na sua resolução de 7 de abril de 2022 sobre as conclusões da reunião do
Conselho Europeu de 24-25 de março de 2022, incluindo os últimos acontecimentos
na guerra contra a Ucrânia e as sanções da UE contra a Rússia e sua aplicação,
o Parlamento manifestou a sua indignação em relação às alegadas atrocidades
cometidas pelas forças armadas russas e exigiu que os autores de crimes de guerra
fossem responsabilizados. Apelou ainda à adoção de medidas punitivas adicionais,
incluindo «um embargo total imediato às importações russas de petróleo, carvão,
combustível nuclear e gás», acompanhadas de um plano para garantir a segurança
do aprovisionamento energético da UE, bem como de uma estratégia para «levantar
as sanções no caso de a Rússia tomar medidas no sentido de restabelecer a
independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia dentro das suas
fronteiras internacionalmente reconhecidas e retirar todas as suas tropas do território
ucraniano». O Parlamento condena igualmente a ocupação pelas forças russas
de instalações e locais nucleares ativos ou desativados no território da Ucrânia,
salientando que a boa gestão destas instalações é uma questão de saúde de
importância crucial para toda a região. Sublinhou o papel crucial da Autoridade
Internacional da Energia Atómica (AIEA) para garantir a segurança das instalações
nucleares na Ucrânia e apoia o apelo das autoridades ucranianas para que o Conselho
de Segurança das Nações Unidas tome imediatamente medidas para desmilitarizar a
zona de exclusão da central nuclear de Chernobil e para permitir que a AIEA assuma
imediatamente o controlo integral das instalações da central nuclear de Chernobil.
Em 11 de julho de 2022, após ter levantado uma objeção ao Regulamento Delegado
Taxonomia Climática Complementar, que incluía, sob condições estritas, atividades
específicas no domínio da energia nuclear e do gás na lista de atividades económicas
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abrangidas pela taxonomia da UE, o Parlamento decidiu não vetar a proposta da
Comissão.

Matteo Ciucci
09/2022
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