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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

25.2.2013

Ex.ma Senhora Amalia Sartori
Presidente
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica dos programas de assistência ao desmantelamento 
nuclear na Bulgária, na Lituânia e na Eslováquia 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Senhora Presidente,

Por carta de 11 de dezembro de 2012, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto artigo 37.º do Regimento, que esta analisasse o possível aditamento de 
uma base jurídica à supracitada proposta de regulamento.

A base jurídica proposta pela Comissão é o artigo 203.º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (a seguir designado «Tratado Euratom»), a denominada 
«cláusula de flexibilidade», destinada a ser utilizada apenas quando uma ação for considerada 
necessária para atingir um dos objetivos da referida Comunidade, sem que o Tratado Euratom 
tenha previsto os poderes de ação necessários para o efeito.

As propostas de alteração ao projeto de relatório da Comissão ITRE visam aditar o Protocolo 
n.º 4 do Ato de Adesão de 2003 à base jurídica, no tocante à Central Nuclear de Ignalina na 
Lituânia. O referido Protocolo faz uma referência ao artigo 56.º do Ato de Adesão de 2003 
para a adoção de medidas de assistência relativas ao desmantelamento nuclear em Ignalina.

Na sua carta pergunta-se especificamente se seria apropriado alterar a base jurídica da 
proposta à luz do seu objetivo e conteúdo.
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I - Antecedentes

No contexto das negociações de adesão à União Europeia, a Bulgária, a Lituânia e a 
Eslováquia assumiram o compromisso de encerrar vários reatores nucleares, tendo a UE, por 
seu lado, assumido o compromisso de conceder apoio financeiro para o desmantelamento 
desses reatores, respetivamente os programas Kozloduy, Ignalina e Bohunice. As estimativas 
apresentadas pelos três Estados-Membros em 2011 indicam que serão necessários recursos 
financeiros substanciais, para além dos já atribuídos pela UE, para concluir o 
desmantelamento das centrais nucleares em condições de segurança.

Por conseguinte, a presente proposta prevê um prolongamento do apoio financeiro por parte 
da União, mediante a revogação dos três regulamentos que estabeleceram os três diferentes 
programas de assistência e a inclusão, num único programa, da prorrogação do apoio 
financeiro para o período 2014-2020.

II – Artigos pertinentes do Tratado

Na proposta da Comissão, o artigo do Tratado Euratom que se segue é apresentado como a 
base jurídica:

Artigo 203.º
«Se uma ação da Comunidade for considerada necessária para atingir um 
dos objetivos da Comunidade, sem que o presente Tratado tenha previsto os 
poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento 
Europeu, adotará as disposições adequadas.»

O Protocolo n.º 4 do Ato de Adesão de 2003, relativo à Central Nuclear de Ignalina na 
Lituânia, proposto ser aditado à base jurídica, inclui o seguinte artigo pertinente (disposições 
operacionais sublinhadas):

Artigo 3.º
1. Reconhecendo que a desativação da Central Nuclear de Ignalina é uma 
medida a longo prazo que representa para a Lituânia um encargo financeiro 
excecional, desproporcionado em relação à dimensão e à capacidade 
económica do país, a União, por solidariedade com a Lituânia, concederá 
uma assistência comunitária adicional adequada aos esforços de desativação 
para além de 2006.

2. O Programa de Ignalina deve ser, para o efeito, prosseguido sem 
interrupções e prorrogado para além de 2006. As regras de execução do 
Programa de Ignalina prorrogado serão decididas nos termos do artigo 56.º 
do Ato de Adesão e entrarão em vigor, o mais tardar, à data de caducidade 
das atuais Perspetivas Financeiras.
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3. [...]

4. Para o período abrangido pelas próximas Perspetivas Financeiras, as 
dotações médias globais afetadas ao Programa de Ignalina prorrogado 
devem ser adequadas. A programação desses recursos assentará nas 
necessidades de pagamento e capacidade de absorção reais.

O artigo 56.º do Ato de Adesão de 2003 tem a seguinte redação:

Artigo 56.º
Salvo disposição em contrário, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, aprovará as medidas necessárias
para aplicar as disposições constantes dos Anexos II, III e IV a que se 
referem os artigos 20.º, 21.º e 22.º do presente Ato.

III - As bases jurídicas propostas

O artigo 203.º do Tratado Euratom só poderá ser utilizado quando se considerar necessária 
uma ação do presente Tratado para atingir um dos seus objetivos e quando não se tenha 
previsto os poderes de ação necessários para o efeito. O Conselho delibera por unanimidade e 
o Parlamento é consultado.

Com efeito, o artigo 3.º do Protocolo n.º 4 referente ao Ato de Adesão de 2003 estabelece que 
as regras de execução do Programa de Ignalina prorrogado serão decididas nos termos do 
artigo 56.º do Ato de Adesão. Ao abrigo desse procedimento, o Conselho delibera por maioria 
qualificada e o Parlamento não tem qualquer papel a desempenhar.

IV - Jurisprudência sobre a base jurídica

De acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica 
de um ato comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de controlo 
jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato1». A 
escolha de uma base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em
causa. No caso vertente, há por conseguinte que estabelecer se a proposta:
1. prossegue um objetivo duplo ou tem uma componente dupla, sendo uma delas 

identificável como principal ou predominante, sendo a outra meramente acessória; ou
2. prossegue simultaneamente um certo número de objetivos ou tem diversas componentes 

que se encontram indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em 
relação à outra.

                                               
1 Processo C-45/86, Comissão/ Conselho (Preferências pautais generalizadas) Coletânea 1987 01439, n.º 5;
processo C-440/05, Comissão/ Conselho, Coletânea 2007 I-09097; processo C-411/06, Comissão/ Parlamento e 
Conselho, Coletânea 2009 I-07585.
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De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso o ato deverá 
basear-se numa base jurídica única, designadamente aquela que for exigida pelo objetivo ou 
componente principal ou predominante, e no segundo caso o ato terá de se fundamentar nas 
diversas bases jurídicas correspondentes1.

V. Objetivo e conteúdo do regulamento proposto

O objetivo da proposta, segundo os artigos 1.º e 2.º, consiste em estabelecer um programa de 
assistência para o período 2014-2020, fixando regras para a aplicação do apoio financeiro da 
União a medidas ligadas ao desmantelamento das centrais nucleares de Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, no sentido de prestar assistência aos Estados-Membros em causa para que 
alcancem um estado irreversível no processo de desmantelamento das unidades, mantendo o 
mais elevado nível de segurança. Neste contexto, os objetivos técnicos para os três programas 
são também especificados.

O artigo 3.º da presente proposta contém disposições específicas relativas ao orçamento para 
os três programas, ao passo que o artigo 4.º estabelece as condições que devem ser cumpridas 
para a prestação da assistência financeira. O artigo 5.º estabelece as modalidades de execução 
que devem ser utilizadas em conformidade com o Regulamento Financeiro, enquanto o artigo 
6.º exige à Comissão a adoção de programas de trabalho anuais e procedimentos de execução 
pormenorizados. O artigo 7.º prevê as disposições em matéria de proteção dos interesses 
financeiros da União Europeia e os artigos 8.º a 12.º estabelecem as disposições em matéria 
de avaliação, procedimento de comité, disposições transitórias e a revogação dos atos 
jurídicos que contenham os programas anteriores e a questão da entrada em vigor.

Por este motivo, o objetivo principal da presente proposta consiste na substituição dos três 
atos jurídicos relativos os atuais programas, que têm conclusão prevista para o final de 2013, 
por um ato jurídico para o período de 2014-2020 que corresponde ao próximo quadro 
financeiro plurianual.

VI. Contexto institucional

O ato jurídico relativo ao Programa Ignalina foi adotado com base no Protocolo n.º 4 e no 
artigo 56.º do Ato de Adesão de 20032, que preveem a concessão do apoio financeiro até, pelo 
menos, 2013 e que os atos jurídicos relativos aos outros dois programas têm como base o 
artigo 203.º do Tratado Euratom, dado que o Ato de Adesão de 2003 apenas prevê a 
concessão do apoio financeiro à Eslováquia até 2006, enquanto a Bulgária, nos termos do Ato 
de Adesão de 20053, só receberia apoio financeiro até 2009. É neste contexto que o Conselho 
sugere que a proposta seja dividida em dois instrumentos: um instrumento para o Programa 
Ignalina e um instrumento para os outros dois programas, mantendo separadas as bases 
jurídicas utilizadas para os atos jurídicos dos programas atuais4. Esta sugestão baseia-se no 
parecer emitido pelo Serviço Jurídico do Conselho5, em que se alega fundamentalmente que o 
                                               
1 Ver processo C-411/06 supracitado, n.ºs 46-47.
2 Regulamento (CE) n.º 1990/2006 do Conselho (JO L 411 de 30.12.2006, p. 10).
3 Regulamento (Euratom) n.º 549/2007 do Conselho (JO L 131 de 23.5.2007, p. 1) e Regulamento (Euratom) 
n.º 647/2010 do Conselho (JO L 189 de 22.7.2010, p. 9)
4 Ver a carta de 26 de julho de 2012 do Secretário-Geral do Conselho ao Presidente Martin Schulz.
5 Ver o documento 9526/12 do Conselho.
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Protocolo n.º 4 e o artigo 56.º do Ato de Adesão de 2003 devem ser mantidos para o Programa 
Ignalina pós-2013, dado que na redação e lógica do artigo 3.º do Protocolo n.º 4 não se 
estipula um limite para o programa relativo a um determinado período de tempo. Segundo o 
Conselho, existe, por conseguinte, uma base jurídica que possibilita a concessão de apoio 
financeiro da UE ao Programa Ignalina, o que excluiria a utilização da cláusula de 
flexibilidade estabelecida no artigo 203.º do Tratado Euratom. Deve ser igualmente assinalado 
que, apesar de o Parlamento não ser consultado ao abrigo da base jurídica avançada pelo 
Conselho no que diz respeito ao Programa Ignalina, o Conselho manteve a modalidade de 
consulta a título facultativo, sendo que, por conseguinte, o Parlamento deve ser consultado 
sobre os atos jurídicos sugeridos.

No entanto, a Comissão, apoiada pelo Serviço Jurídico do Parlamento1, discorda da posição 
do Conselho e reitera que o Protocolo n.º 4 apenas abrange o período até ao final das atuais 
perspetivas financeiras, ou seja, até ao fim de 2013, e por essa razão defende que o artigo 
203.º do Tratado Euratom deve servir de base jurídica para a continuação dos três programas a 
partir desta data.

VII - Determinação da base jurídica adequada

Os três programas têm o mesmo objetivo: fixar as regras para a aplicação do apoio financeiro 
destinado ao encerramento definitivo das centrais nucleares. Por conseguinte, não se pode 
afirmar que a proposta tem um objetivo duplo ou uma componente dupla e que uma é 
secundária em relação a outra, o que exige, pois, uma base jurídica única. Ao pretender fundir 
num único programa três programas regidos por três atos jurídicos diferentes e com bases 
jurídicas diferentes, a proposta tem, pelo contrário, vários componentes que se encontram 
indissociavelmente ligados e que justificam uma base jurídica única.

Neste caso, a escolha da base jurídica correta reside, em última análise, na questão de se 
considerar que não existirá um prazo para a concessão de apoio financeiro ao abrigo do 
Protocolo n.º 4, ou que tal não se prolonga para além de 2013. Neste último caso, não existiria 
qualquer poder de ação necessário previsto pelo Tratado e, por conseguinte, o artigo 203.º 
teria de ser utilizado como base jurídica para os três programas.

Considerando que o Protocolo n.º 4 não inclui uma data de conclusão prevista para o apoio 
financeiro concedido, contrariamente ao caso das centrais nucleares da Eslováquia e da 
Bulgária, mas, que pelo contrário, refere no seu artigo 3.º, n.º 2, que a execução do programa 
deve ser «prosseguido sem interrupções e prorrogado para além de 2006», e dado que o n.º 4 
faz referência às «próximas perspetivas financeiras» (no plural), dificilmente se conclui que o 
presente Protocolo foi instituído com o propósito de ser limitado em termos de duração. Neste 
contexto, a conclusão mais provável é que o Protocolo visa prever a possibilidade de 
disponibilizar apoio financeiro durante o tempo que for necessário, de molde a que se proceda 
ao desmantelamento das centrais nucleares em condições de segurança.

Por conseguinte, o Protocolo n.º 4 não tem um limite temporal e pode ser utilizado enquanto 
base jurídica da decisão do Conselho de manter o Programa Ignalina. Dado não ser possível, 
para os outros dois programas, recorrer às bases jurídicas nos Atos de Adesão, o Conselho 

                                               
1 Ver nota de 14 de janeiro de 2013 do Serviço Jurídico, SJ-0716-12.
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deve decidir sobre o prosseguimento destes programas ao abrigo do artigo 203.º do Tratado 
Euratom.

Contudo, estas duas bases jurídicas são, em todo o caso, incompatíveis, uma vez que o artigo 
203.º do Tratado Euratom prevê uma decisão adotada por unanimidade no Conselho, ao passo 
que o Protocolo n.º 4 e o artigo 56.º do Ato de Adesão preveem uma decisão adotada por 
maioria qualificada no Conselho. Por essa razão, as duas bases jurídicas não podem ser 
combinadas de forma a constituir uma base jurídica comum.

Consequentemente, a base jurídica para a continuação do apoio financeiro ao Programa 
Ignalina deverá ser o Protocolo n.º 4 e o artigo 56.º do Ato de Adesão, ao passo que a base 
jurídica para os Programas Kozloduy e Bohunice deverá ser o artigo 203.º do Tratado 
Euratom.

VIII - Conclusão e recomendação

À luz da análise que precede, o Protocolo n.º 4 e o artigo 56.º do Ato de Adesão não podem 
ser aditados ao artigo 203.º do Tratado Euratom no sentido de constituírem a base jurídica 
para a presente proposta.

A proposta, tal como sugerida pelo Conselho, deve ser dividida e o Programa Ignalina deve 
ser objeto de um ato jurídico distinto dos outros dois programas, com base no Protocolo n.º 4 
e no artigo 56.º do Ato de Adesão de 2003, a fim de se adotar uma decisão no Conselho sobre 
a continuidade do apoio financeiro no âmbito dos três programas. No entanto, o segundo ato 
jurídico resultante, para os Programas Kozloduy e Bohunice, deve ser baseado no artigo 203.º 
do Tratado Euratom. 

Contudo, a divisão da proposta em dois atos jurídicos não afeta as prerrogativas do 
Parlamento no caso em espécie, dado que o processo de consulta seria mantido pelo Conselho 
a título facultativo.
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Na sua reunião de 21 de fevereiro de 2013, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 14 
votos a favor e 1 voto contra 1, recomendar o seguinte: o Protocolo n.º 4 e 
o artigo 56.º do Ato de Adesão de 2003 constituem as bases jurídicas adequadas para manter o 
apoio financeiro ao Programa Ignalina, e o artigo 203.º do Tratado Euratom constitui a base 
jurídica adequada para manter o apoio financeiro aos Programas Kozloduy e Bohunice. 
Queiram, Vossas Excelências, aceitar a expressão da minha mais elevada consideração.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Evelyn Regner (Presidente), Raffaele Baldassarre 
(Vice-Presidente), Françoise Castex (Vice-Presidente), Francesco Enrico Speroni (Relator), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz 
White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland e Tadeusz Zwiefka.


