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B7-XXXX/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre as avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de 
resistência») das centrais nucleares na União Europeia e atividades correlatas
(2012/2830 (RSP)).

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão (COM(2012)0571 final, de 4 de outubro de 
2012, sobre as avaliações exaustivas de risco e segurança («testes de resistência») das 
centrais nucleares na União Europeia e atividades correlatas,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de junho de 2009, que 
estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/70/Euratom do Conselho, de 19 de julho de 2011, que 
estabelece um quadro comunitário para a gestão responsável e segura do combustível 
irradiado e dos resíduos radioativos,

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente os artigos 2.º e 30.º,

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre xxx (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.° 2 do artigo 110.° do seu Regimento,

A. Considerando que o relatório ITRE sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
institui um Instrumento para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear apela a que 
a segurança nuclear nos países terceiros reflita as normas de segurança europeias;

B. Considerando que foram efetuadas "avaliações exaustivas de risco e segurança ("testes de 
resistência") das centrais nucleares na União Europeia e atividades correlatas" a fim de 
apurar o grau de preparação das centrais quando em face de condições extremas;

1. Toma nota da Comunicação da Comissão sobre os testes de resistência e os seus 
resultados; saúda o esforço empreendido pela Comissão e pelo Grupo de Reguladores 
Europeus em matéria de Segurança Nuclear (ENSREG) para, após o acidente de 
Fucoxima, submeter 145 reatores da UE e 20 reatores fora da UE a um procedimento de 
teste de resistência; enfatiza a utilidade deste procedimento e sublinha que este exercício 
não tem precedentes em todo o mundo; espera que os resultados dos testes de resistência 
contribuam para melhorar a cultura de segurança nuclear na Europa e se tornem um 
exemplo importante a nível internacional;

2. Reconhece que, após os testes de resistência, os países começaram a implementar ou a 
planear medidas para melhorar a segurança das suas centrais; sublinha que a revisão pelos 
pares também identificou medidas que deverão ser consideradas a nível da UE; convida 
todos os atores envolvidos a proceder a um imediato e adequado acompanhamento de 
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todas as conclusões e recomendações nela contidas, incluindo das melhores práticas 
identificadas;

3. Recorda, porém, que os testes de resistência lançados pela Comissão e pelo ENSREG 
eram de alcance limitado e se destinavam principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra graves acontecimentos externos; que, por isso, os 
testes de resistência não podem, e não pretendem, substituir análises pormenorizadas da 
segurança das centrais nucleares, que são realizadas sob a competência nacional dos 
respetivos Estados-Membros e se destinam principalmente a avaliar a robustez e a 
preparação das centrais nucleares contra graves acontecimentos externos;

4. Observa que, atentando nos resultados do presente estudo, se constata que há uma série de 
países não membros da UE que participaram, se bem que, por vezes, com diferentes 
metodologias e calendários;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a encorajar os países terceiros que possuem 
centrais nucleares, em especial os países vizinhos, a aplicar o procedimento de teste de 
resistência e a compartilhar os seus resultados; destaca a importância de reforçar as 
normas internacionais de segurança nuclear e a sua adequada aplicação; crê que a UE 
deve promover uma cooperação estreita a nível internacional, em particular no contexto da 
AIEA a este respeito;

6. Observa que a Convenção sobre Segurança Nuclear é um instrumento de incentivo e 
obriga as Partes a apresentarem relatórios sobre a implementação de suas obrigações de 
"revisão por pares" nas reuniões das Partes a realizar na Agência Internacional da Energia 
Atómica (AIEA);

7. Os perigos da eliminação dos resíduos radioativos foram novamente salientados pelo 
acidente nuclear de Fucoxima; nota que acidentes similares podem ocorrer em instalações 
nucleares existentes ou em construção, quer na União quer em países vizinhos onde existe 
elevado risco sísmico e de ocorrência de tsunamis, como em Akkuyu (Turquia). A União 
deve adotar as medidas apropriadas para evitar a eliminação de resíduos radioativos em 
zonas identificadas como sendo de alto risco; insta os países vizinhos e candidatos à 
adesão a juntar-se ao sistema comunitário de troca rápida de informações em caso de 
emergência radiológica (ECURIE);

8 Convida os Estados-Membros da UE e os reguladores nacionais a incorporarem na sua 
legislação as melhores práticas identificadas;

9. Considera que existem diferentes abordagens nacionais para avaliar os efeitos de acidentes 
com aeronaves sobre a segurança das centrais nucleares; observa que os acidentes com 
aeronaves não foram considerados explicitamente nas avaliações de segurança como um 
acontecimento inicial que possa conduzir a uma situação de acidente e que os efeitos 
foram descritos pelas especificações dos testes de resistência; lamenta, no entanto, que 
apenas quatro Estados-Membros tenham incluído essas avaliações nos seus relatórios 
sobre os testes de resistência; solicita à Comissão que trabalhe em conjunto com o 
ENSREG, os Estados-Membros e os operadores das centrais nucleares a fim de antecipar 
e acordar uma abordagem comum para lidar com o risco de acidentes com aeronaves, 
apesar de reconhecer que este risco cabe nas preocupações de segurança nacional e na 
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soberania dos Estados-Membros;

10. 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, e lamenta, portanto, que o 
escopo dos testes de resistência não tenha sido alargado à preparação para emergências
fora das instalações; saúda a iniciativa da Comissão de, com o apoio do ENSREG, lançar 
um estudo destinado a dar uma imagem dos dispositivos atuais, centrando-se em regiões 
da União Europeia, e a fazer recomendações, incluindo sobre as medidas preventivas para 
responder a uma emergência fora do local até ao final de 2013, e solicita que os resultados 
sejam produzidos até ao final de 2014;

11. Sublinha que a disponibilidade de mão-de-obra qualificada e experiente é fundamental 
para uma cultura de segurança nuclear forte, independentemente de um Estado-Membro 
estar a retirar de serviço, a manter ou a construir centrais nucleares, pelo que insiste em 
que todas as medidas necessárias sejam implementadas a nível da UE e dos 
Estados-Membros para promover e manter níveis suficientes de competência a nível de 
segurança nuclear, como o treino para a gestão de resíduos; insta a Comissão a incentivar 
o intercâmbio transfronteiras de especialistas e de melhores práticas;

12. Recomenda que a UE apoie os esforços internacionais para desenvolver padrões de 
segurança mais elevados; salienta, neste contexto, o papel da UE na Política de 
Vizinhança como um instrumento para a segurança nuclear; insta os Estados-Membros e a 
Comissão a assumirem uma responsabilidade conjunta no reforço das normas 
internacionais em matéria de segurança nuclear e na sua aplicação adequada, em estreita 
cooperação com a AIEA, o secretariado da Convenção Espoo e outras organizações 
internacionais pertinentes; convida a Comissão a apresentar um plano de ação inclusivo 
com medidas concretas sobre as modalidades para a sua execução; insta a Comissão e os 
Estados-Membros, em cooperação com a AIEA, a trabalhar construtivamente com países 
que não aplicam testes de resistência de segurança nuclear, como a Bielorrússia e Rússia, 
e a exortá-los a aderir aos padrões internacionais de segurança e a cooperar com 
especialistas internacionais durante todas as fases da elaboração, construção, operação e 
desativação das centrais nucleares; considera que, neste contexto, a UE deve recorrer 
plenamente às competências especializadas de organizações e organismos internacionais;

13. A Comunidade deve cooperar estreitamente, em conformidade com o Capítulo 10 do 
Tratado Euratom, com a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), em matéria 
de segurança nuclear;

14. Observa que, com base nos testes de resistência, os reguladores nacionais concluíram que 
não existem motivos técnicos que exijam a desativação de qualquer central nuclear na 
Europa, embora os testes de resistência tenham demonstrado que praticamente todas as 
centrais nucleares precisam de melhorar a segurança e que, em muitos casos, ainda está 
pendente a implementação de medidas anteriormente adotadas;

15. Solicita que as estimativas iniciais de custos totais das medidas necessárias recomendadas 
a partir dos testes de resistência para os 132 reatores em funcionamento na UE (10-25 mil 
milhões de euros nos próximos anos) sejam reforçadas por uma análise mais detalhada de 
custos realizada pelos reguladores nacionais em cooperação com os operadores nucleares 
e, se possível, relacionada com a escolha das recomendações identificadas; considera que 
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tais melhorias devem ser suportadas pelos operadores nucleares e não pelos contribuintes, 
e solicita à Comissão que acompanhe de perto esta questão, nomeadamente no âmbito das 
suas competências na política de concorrência;

16. Sublinha que uma política global de segurança nuclear deverá abranger todas as 
instalações nucleares, a segurança do combustível e dos reatores, a gestão de resíduos e o 
desmantelamento, a segurança operacional, recursos humanos suficientes, melhorias 
contínuas das condições de segurança daqueles que trabalham diretamente com materiais 
nucleares, a preparação para emergências, bem como reguladores independentes e fortes;

17. Considera que, enquanto as centrais nucleares existentes continuarem em operação ou 
estiverem a ser construídas novas centrais, o nível de segurança nuclear na UE, bem como 
em países terceiros vizinhos, deve respeitar como principal prioridade os mais elevados 
padrões de segurança; insiste na necessidade de assegurar que essa preocupação está 
presente ao longo de todo o ciclo de vida das centrais nucleares, incluindo a sua 
desativação;

18. Considera que a gestão de todos os perigos externos deve seguir um processo de avaliação 
em linha com as diretrizes da AIEA e não deve subestimar aspetos não técnicos;

19. Observa que das diferenças entre os resultados dos Estados-Membros decorrem 
abordagens divergentes a nível da regulamentação da segurança nuclear;

20. Reconhece que, de acordo com a comunicação da Comissão e do relatório da análise pelos 
pares do ENSREG, o exercício de teste de resistência demonstrou a contribuição positiva 
de revisões de segurança periódicas enquanto ferramenta eficaz para manter e melhorar a 
segurança e robustez das centrais nucleares; nota, por exemplo, a opinião do ENSREG de 
que a reavaliação de riscos naturais e as disposições relevantes da instalação devem ser 
repetidas pelo menos a cada 10 anos; recomenda que a revisão do quadro jurídico sobre a 
segurança nuclear inclua as disposições correspondentes;

21. Congratula-se com a próxima revisão da diretiva relativa à segurança nuclear, que oferece 
a oportunidade de introduzir grandes melhorias em áreas como procedimentos e estruturas 
de segurança, o papel, a independência e os meios das autoridades reguladoras do nuclear, 
abertura e transparência, monitorização e verificação; salienta que a revisão do quadro 
legal da segurança nuclear deve ter em conta as atividades internacionais em curso, como 
as que ocorrem a nível da AIEA;

22. Reconhece a importância de implementar as recomendações e avaliar em que medida deve 
ser alargado o âmbito da análise periódica de segurança; reafirma a necessidade de uma 
profunda cooperação transfronteiriça e de intercâmbio de melhores práticas sobre estas 
questões;

23. Congratula-se com a intenção da Comissão de propor legislação no domínio dos seguros e 
da responsabilidade na área do nuclear; neste contexto, convida a Comissão a apresentar 
uma proposta nesse sentido até ao final de 2013;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão.
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