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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre Euratom – Balanço de 50 anos de política europeia no domínio da energia nuclear
(2006/2230(INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o Tratado que institui uma Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
assinado em Roma a 25 de Março de 1957 ("Tratado Euratom"),

- Tendo em conta o preâmbulo do referido tratado, recordando a sua vocação inicial de 
constituir uma Comunidade Europeia da Energia Atómica tendente a criar "as condições 
para o desenvolvimento de uma poderosa indústria nuclear, fonte de vastos recursos 
energéticos e de modernização das técnicas, contribuindo, através de muitas outras 
aplicações, para o bem-estar dos seus povos", 

- Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e, 
nomeadamente, a sua deliberação de 14 de Novembro de 19781, o seu acórdão de 22 de 
Abril de 19992 e o seu acórdão de 10 de Dezembro de 20023,

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de Janeiro de 2007, "Uma política
energética para a Europa" (COM (2007) 0001),

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Programa Indicativo Nuclear apresentado 
em conformidade com o artigo 40.º do Tratado Euratom para parecer do Comité 
Económico e Social Europeu" (COM (2006) 0844),

- Tendo em conta a sua resolução de 14 de Dezembro de 2006 sobre a "Estratégia 
europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura"4,

- Tendo em conta a sua resolução de 23 de Março de 2006 sobre a segurança do 
aprovisionamento energético da União Europeia5, 

- Tendo em conta a sua posição de 14 de Dezembro de 2006 sobre uma proposta de 
regulamento do Conselho que institui um Instrumento de Assistência em matéria de 
Segurança e Salvaguardas Nucleares6,

- Tendo em conta a sua posição de 5 de Julho de 2006 sobre a proposta de directiva do
Conselho relativa à fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos radioactivos
e de combustível nuclear irradiado1, 

  
1 Deliberação no processo 1/78, Colectânea 1978, p. 2151.
2 Processo C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh contra Comissão das Comunidades Europeias, 
Colectânea 1999, p. I-02057.
3 Processo C-29/99, Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia, Colectânea 
2002, p. I-11221.
4 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0603.
5 JO C 292E de 1.12.2006, p. 112.
6 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0599.
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- Tendo em conta a sua posição de 15 de Junho de 2006 sobre a proposta de decisão do 
Conselho relativa ao sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom) de actividades de investigação e formação em matéria nuclear (2007 
a 2011) (2007-2011)2, 

- Tendo em conta a sua posição de 30 de Novembro de 2006 sobre uma proposta de 
regulamento (Euratom) do Conselho que estabelece as regras de participação de 
empresas, centros de investigação e universidades em acções no âmbito do sétimo 
programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica e as regras de difusão 
dos resultados da investigação (2007-2011)3, 

- Tendo em conta a sua posição de 30 de Novembro de 2006 sobre uma proposta de 
decisão do Conselho relativa ao programa específico para execução do 7º Programa-
Quadro (2007-2011) da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de 
actividades de investigação e formação em matéria nuclear4, 

- Tendo em conta a sua posição de 30 de Novembro de 2006 sobre uma proposta de 
decisão do Conselho relativa ao programa específico a executar por meio de acções 
directas pelo Centro Comum de Investigação no âmbito do 7º Programa-Quadro 
(2007-2011) da Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) de actividades de 
investigação e formação em matéria nuclear5, 

- Tendo em conta a sua posição de 16 de Novembro de 2005 sobre uma proposta de 
regulamento do Conselho relativo à aplicação do Protocolo n.º 9, anexo ao Acto relativo 
às condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da República de 
Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da República da Hungria, da 
República de Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e da República 
Eslovaca à União Europeia, respeitante à central nuclear de Bohunice V1, na 
Eslováquia6,   

- Tendo em conta a sua resolução de 16 de Novembro de 2005 sobre a utilização dos 
recursos financeiros destinados ao desmantelamento de centrais nucleares7,

- Tendo em conta as decisões aprovadas na Audição Pública organizada sobre a matéria 
pela sua Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia em 1 de Fevereiro de 2007,

- Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,
    

1 Texoes aprovados nesta data, P6_TA(2006)0300.
2 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0266.
3 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0517.
4 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0524.
5 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2006)0523.
6 JO C 280E de 18.11.2006, p.108.
7 JO C 280E de 18.11.2006, p.117.
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- Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2007),

A. Considerando que o Tratado Euratom constitui um quadro perene desde 1957 e que a sua 
estabilidade foi paralelamente acompanhada pelo desenvolvimento de uma 
regulamentação derivada abundante e evolutiva, 

B. Considerando que os trabalhos da Convenção sobre o futuro da União Europeia e a 
assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa mantiveram na
íntegra as disposições do Tratado Euratom sob a forma de um protocolo em anexo,   

C. Considerando que os recentes alargamentos reforçaram a diversificação do cenário da 
União Europeia no campo da energia nuclear e a necessidade de uma acção comunitária 
no domínio nuclear,  

D. Considerando que o quinquagésimo aniversário do Tratado Euratom proporciona ao 
Parlamento Europeu uma oportunidade para examinar o seu conteúdo, emitir a sua 
apreciação sobre cinquenta anos de aplicações do referido tratado e julgar da pertinência 
desse quadro jurídico para o futuro,

E. Considerando que as reflexões sobre a permanência do Tratado Euratom são
indissociáveis dos objectivos perseguidos pela Comissão em prol de uma política 
europeia da energia mais segura, mais sustentável, mais competitiva e susceptível de
contribuir para combater as alterações climáticas, como definidos na recente 
Comunicação da Comissão de 10 de Janeiro de 2007,

Balanço de 50 anos do Tratado Euratom

1. Salienta que, a partir de 1957 e da assinatura do Tratado Euratom, a União Europeia se 
tornou líder mundial da indústria nuclear e um dos principais actores da investigação 
nuclear nos domínios da cisão e da fusão termonucleares controladas; observa que a 
indústria europeia está presente na totalidade do ciclo do combustível nuclear e que 
soube desenvolver tecnologias autóctones, algumas das quais, como a tecnologia de 
enriquecimento por ultracentrifugação, são o fruto de parcerias à escala europeia;

2. Recorda que, graças nomeadamente ao Tratado Euratom, a energia nuclear produz, a 
partir de 152 reactores instalados em 15 Estados-Membros em finais de 2006, 32% da 
electricidade europeia, ou seja, a parte mais importante da electricidade não resultante do 
carbono da União Europeia, bem como uma das mais competitivas, susceptível de 
contribuir para os objectivos de uma política energética para a Europa, como definidos 
na Comunicação da Comissão de 10 de Janeiro de 2007; 

3. Observa que os países fundadores da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
previram uma série de disposições repartidas por dez capítulos tendentes a enquadrar, de 
forma rigorosa, o desenvolvimento da energia nuclear na Comunidade, disposições ainda 
em vigor e que têm vindo a ser regularmente enriquecidas paralelamente à adopção de 
legislação com base no Tratado Euratom;



PE 384.503v01-00 6/15 PR\652544PT.doc

PT

4. Recorda que as primeiras actividades de investigação comunitária se desenvolveram no 
âmbito do Tratado Euratom (Capítulo I) e que, além do mais, foi este que esteve na 
origem da criação do Centro Comum de Investigação, primeira instituição comunitária 
de investigação;

5. Considera que a legislação desenvolvida no âmbito do Capítulo 3 do Tratado Euratom 
("A protecção sanitária") constitui um dos principais acervos da legislação Euratom, na 
medida em que permite a protecção dos trabalhadores, do Homem e do ambiente e tem 
em consideração, de forma evolutiva, os resultados dos estudos científicos
internacionais;

6. Salienta que o alcance da referida legislação não se limitou aos territórios envolvidos na 
exploração de instalações nucleares, mas integrou igualmente a protecção dos 
Estados-Membros vizinhos e dos Estados terceiros, mediante a realização de controlos 
permanentes dos resíduos de efluentes radioactivos e a adopção de regulamentação 
respeitante às transferências de combustíveis irradiados e de resíduos radioactivos, à
protecção da cadeia alimentar e às situações de emergência radiológica; 

7. Observa que o Capítulo 4 do Tratado Euratom ("Os investimentos") visava obter, a nível 
comunitário, uma informação precisa sobre os projectos de investimentos dos 
Estados-Membros;

8. Nota, contudo, que, aquando da publicação dos seus Programas Indicativos Nucleares da 
Comunidade (PINC), a Comissão não fez uma estimativa real das necessidades em 
matéria de investimentos nucleares, nomeadamente no atinente aos problemas de 
segurança de aprovisionamento energético, de luta contra as alterações climáticas e de 
competitividade da União Europeia;

9. Congratula-se, porém, que seja consagrada, no Tratado Euratom, a obrigatoriedade de 
notificar quaisquer novos investimentos na Europa no domínio nuclear, o que permite 
dispor de uma cartografia completa das actividades nucleares da União Europeia, 
obrigação que constitui uma especificidade da indústria nuclear europeia;

10. Considera que as empresas comuns (Capítulo 5 do Tratado Euratom) constituíram um 
precioso instrumento para a aplicação das políticas públicas, nomeadamente no âmbito 
da investigação, domínio em que esse instrumento jurídico foi utilizado em diferentes 
ocasiões, designadamente com a constituição, em 1978, da Joint European Torus, em 
Culham, e, mais recentemente, a instituição da Entidade Jurídica Europeia destinada a 
pôr em prática o projecto de Reactor Internacional Termonuclear Experimental (ITER); 

11. Considera que, com a criação de uma Agência (Capítulo 6) que zela pelo 
aprovisionamento dos utilizadores comunitários segundo o princípio da igualdade de 
acesso aos materiais, o Tratado Euratom dispõe de um instrumento essencial nesta época 
de reflexão sobre a segurança do aprovisionamento energético; 
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12. Considera que os controlos de segurança (Capítulo 7) constituem um dos maiores êxitos 
da aplicação do Tratado Euratom e proporcionam à Comissão os meios para conhecer de 
forma muito precisa os recursos e os fluxos de matérias nucleares na União Europeia; 

13. Observa que esses controlos de segurança dão igualmente uma real garantia aos Estados 
fornecedores de matérias nucleares quanto à utilização das mesmas, em
complementaridade com os controlos de não-proliferação da Agência Internacional da
Energia Atómica (AIEA); 

14. Verifica que, em conformidade com o Capítulo 10 do Tratado Euratom ("As relações 
externas"), a adesão da Comunidade Europeia da Energia Atómica a diversas convenções 
internacionais, designadamente a Convenção sobre a Segurança Nuclear e a Convenção
Conjunta sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a Segurança da 
Gestão dos Resíduos Radioactivos, permitiu à Comunidade participar para o esforço 
internacional sobre essas matérias e promover importantes progressos na União 
Europeia;

15. Verifica igualmente que foi com base no Capítulo 10 do Tratado Euratom que a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica celebrou numerosos acordos de colaboração 
no domínio da investigação, participou em projectos internacionais como o Fórum 
Internacional Geração IV sobre os sistemas de reactores do futuro e conduziu as 
negociações internacionais sobre o projecto ITER;  

Debate institucional

16. Salienta que, apesar da tonalidade promocional do seu preâmbulo, o Tratado Euratom 
não obriga nenhum Estado-Membro a desenvolver a via nuclear no seu solo, respeitando 
assim o direito soberano dos Estados-Membros a desenvolverem o seu próprio cabaz
energético;

17. Sublinha que a existência do Tratado Euratom não constitui de forma alguma um travão 
ao desenvolvimento de um mercado interno da electricidade e, menos ainda, um 
obstáculo ao princípio da livre circulação de bens, pessoas e capitais; recorda que, na 
matéria, o direito comum do Tratado das Comunidades Europeias se aplica às 
actividades nucleares e observa, a título de exemplo, que a circulação das matérias, 
equipamentos e tecnologias nucleares no interior e fora da União Europeia se enquadra 
numa regulamentação do controlo dos bens ditos de "dupla utilização" adoptada com 
base na política comercial do Tratado que institui as Comunidades europeias (Tratado
CE);

18. Verifica que o Tratado Euratom proporciona aos países que escolheram a via nuclear os 
instrumentos necessários para o seu desenvolvimento (empresas comuns, apoio à 
investigação e ao desenvolvimento, empréstimos Euratom), mas acrescenta à 
disponibilização desses instrumentos um denso quadro jurídico (protecção sanitária, 
controlo de segurança, aprovisionamento), susceptível de tranquilizar os 
Estados-Membros que não tenham escolhido essa via;
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19. Observa que o quadro jurídico Euratom se aplica igualmente, para benefício da 
Comunidade, aos Estados-Membros não nucleares mas que têm no seu solo reactores de 
investigação nuclear e propõe e esses Estados-Membros instrumentos (como os
programas-quadro de investigação e desenvolvimento Euratom) que lhes permitem 
beneficiar de financiamento, por exemplo no domínio da investigação médica;

Lacunas a colmatar

20. Deplora que a evolução dos poderes do Parlamento Europeu, e nomeadamente a sua 
extensão à co-decisão na maior parte da legislação europeia, não tenha sido tomada em 
consideração no Tratado Euratom; considera que, não obstante a tecnicidade do referido 
tratado, o Parlamento Europeu tem o direito de ser oficialmente associado no que se 
refere aos textos cuja base jurídica é o Tratado Euratom;

21. Deplora a inexistência de um corpus legislativo em matéria de normas harmonizadas de 
segurança nuclear, de gestão dos resíduos radioactivos e de desmantelamento das 
instalações nucleares; 

22. Convida a Comissão a inspirar-se na experiência adquirida na aplicação das convenções 
regidas pela AIEA (Convenção sobre a Segurança Nuclear e a Convenção Conjunta 
sobre a Segurança da Gestão do Combustível Irradiado e a Segurança da Gestão dos 
Resíduos Radioactivos) e a ter em conta as avaliações das práticas nacionais mais 
avançadas no domínio da gestão dos resíduos radioactivos, conduzidas pela Agência para 
a Energia Nuclear da OCDE (AEN); nota que as iniciativas concertadas, como as levadas 
a efeito pela Associação de Reguladores Nucleares da Europa Ocidental (Western 
Europe Nuclear Regulators Association -WENRA) visando desenvolver uma abordagem 
comum da segurança nuclear, são susceptíveis de contribuir para a elaboração de uma 
base legislativa;

23. Observa que, como confirmado no mencionado acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de 
Dezembro de 2002, a Comissão dispõe de competências nos domínios da segurança 
nuclear em virtude do Tratado Euratom e que está habilitada a apresentar propostas na 
matéria;

Orientações para o futuro

24. Considera que, apesar das suas lacunas, o Tratado Euratom continua a constituir um 
quadro jurídico indispensável, tanto para os Estados-Membros que pretendem 
desenvolver a via nuclear como para os Estados-Membros que desejam beneficiar que de 
um arsenal jurídico que os proteja, proteja as suas populações e o seu ambiente;

25. Sublinha que as disposições do Tratado Euratom são plenamente actuais, na medida em 
que tratam as questões industriais, em ligação com a Estratégia de Lisboa, e as questões 
energéticas, nomeadamente na óptica do aprovisionamento, num momento em que a 
União Europeia procura definir um pacote energético europeu pouco dependente do 
carbono, competitivo e o mais possível "doméstico"; 
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26. Considera que a inexistência desse quadro suscitaria uma re-nacionalização da política 
nuclear na Europa, ou seja, uma regressão do acervo comunitário e daria, 
consequentemente, origem a uma insegurança jurídica perigosa para o conjunto dos 27 
Estados-Membros;

27. Considera, porém, que nos próximos anos se deverão introduzir ajustamentos no Tratado 
Euratom;

28. Solicita que se renovem os procedimentos de decisão previstos no Tratado Euratom por 
forma a permitir associar estreitamente o Parlamento Europeu aos trabalhos legislativos 
no domínio nuclear;

29. Considera que essas modificações podem ser efectuadas com base no artigo 203º do 
Tratado Euratom, sem necessariamente perturbar a economia geral do referido tratado; 
convida o Conselho a considerar essa possibilidade; 

30. Salienta que, num contexto de necessária adaptação da política energética europeia e de 
prolongamento da vida útil das centrais, é urgente desenvolver, a nível comunitário, uma
legislação consistente nos domínios da segurança nuclear, da gestão dos resíduos 
radioactivos e do desmantelamento das instalações nucleares;

31. Insta a Comissão e o Conselho a examinar a curto prazo esta questão e a trabalhar sobre 
ela em estreita concertação com o Parlamento Europeu;

32. Convida ao desenvolvimento de programas de ensino e de formação à escala europeia no 
domínio nuclear e à garantia do financiamento de programas de investigação ambiciosos 
que permitam responder aos reptos nos domínios da radioprotecção e da gestão dos 
resíduos nucleares e assegurar a necessária manutenção das competências e dos recursos 
humanos adequados; 

33. Encoraja energicamente a Comissão a elaborar regularmente, tal como prevê o Tratado 
Euratom, programas indicativos nucleares (PINC) realmente prospectivos em matéria de 
investimentos nucleares, que tenham também em consideração os objectivos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa;

34. Saúda a iniciativa do Conselho de instituir um Grupo Europeu de Alto Nível para a 
Segurança e as Salvaguardas Nucleares, como recomenda o actual projecto PINC na sua 
versão provisória apresentada pela Comissão em 10 de Janeiro de 2007; pretende, de um 
modo geral, que as recomendações que figuram nesse projecto de programa sejam 
seguidas de realizações concretas, nomeadamente a fim de tornar efectiva a vontade 
expressa pela Comissão de assegurar uma maior disponibilidade dos empréstimos 
Euratom aos Estados-Membros que desejem investir nas instalações nucleares; 

35. Apela à reactivação do papel da Agência de Aprovisionamento de Euratom e a que a 
mesma utilize plenamente os poderes alargados que lhe são conferidos pelo Tratado 
Euratom; considera que esse papel deve ser interpretado menos na óptica de uma penúria 
de urânio que na da competitividade e da segurança dos aprovisionamentos; considera 
que as disposições do Tratado Euratom lhe conferem os meios para constituir um 
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autêntico observatório da energia no domínio nuclear e, nesse sentido, encoraja as 
reflexões em curso sobre a melhoria do estatuto da Agência de Aprovisionamento de 
Euratom;    

36. Convida à prossecução de uma intensa cooperação internacional, cujas bases foram
traçadas no Tratado Euratom, e apela a um reforço permanente das ligações estabelecidas 
com a AIEA por forma a evitar qualquer sobreposições entre as acções desta e as da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica e a fim de assegurar o mais elevado grau de 
protecção possível nos domínios da radioprotecção, da segurança e da não-proliferação
nucleares;

° °
°

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Após cinquenta anos de aplicação do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (no restante texto, "Tratado") e num momento em que estão em curso reflexões 
sobre a definição de uma política energética europeia, o relator é convidado a analisar se o 
Tratado se encontra hoje adaptado à situação actual da energia nuclear na União Europeia e se 
oferece os instrumentos necessários para responder aos desafios do futuro no domínio da 
energia.

Em primeira análise, o quadro Euratom parece ultrapassado do ponto de vista formal, pois a 
sua organização institucional não acompanhou a evolução da União Europeia. Concebido na 
origem como um instrumento de "integração funcional", pode, em certa medida, parecer 
ultrapassado quanto ao fundo, uma vez que algumas das suas disposições caíram em desuso 
ou não se aplicam em conformidade com as finalidades iniciais do Tratado. 

No entanto, o relator considera que as limitações do Tratado não deverão fazer esquecer que 
algumas das suas disposições são, mais do que nunca, actuais e estiveram na origem da 
adopção de uma abundante regulamentação derivada. Longe de o tornar um tratado 
"promocional", essa regulamentação enquadra de forma vinculativa o funcionamento da 
indústria nuclear. É essa a razão por que o presente relatório se propõe examinar em que 
medida o Tratado continua a constituir o quadro jurídico adaptado para reforçar a 
regulamentação nos domínios ainda por explorar – adopção de normas de segurança comuns e 
gestão dos resíduos radioactivos – e se pode contribuir para a competitividade económica da 
Europa, para a sua independência energética e para a segurança dos seus aprovisionamentos. 

I – O Tratado constitui um quadro provado e equilibrado para o desenvolvimento de uma 
indústria nuclear competitiva:

• 50 anos de iniciativas e realizações ambiciosas demonstram o equilíbrio e a eficiência
do Tratado.

- O Tratado permitiu que a energia nuclear passasse a constituir uma componente importante 
do pacote energético na Europa, que se reconhece hoje evitar a emissão de cerca de 312 Mt de 
CO2/ano (7% do total das emissões de gás com efeito de estufa da UE). 
Com uma produção de origem nuclear de mais de 920 TWh em 2005, a UE representa 1/3 das 
capacidades electronucleares mundiais, estimadas em 2470 TWh. A média comunitária é de 
32 % de electricidade de origem nuclear e abrange situações muito díspares: 15 
Estados-Membros têm centrais nucleares que constituem, para alguns, a principal fonte de 
electricidade. 

A indústria europeia cobre a totalidade do ciclo do combustível, com o desenvolvimento de 
tecnologias autóctones (enriquecimento do combustível, design de reactores, tratamento-
reciclagem do combustível irradiado). Na opinião do relator, trata-se de um elemento notável 
do cenário nuclear europeu, sobretudo no contexto dos debates em curso a nível internacional 
sobre as "abordagens multilaterais do ciclo".  
- Quanto à vertente da investigação, o efeito encorajador dos seis PQID Euratom permitiu 
manter a investigação europeia na vanguarda mundial, em particular no domínio da fusão 
controlada.  
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• Numerosas disposições do Tratado são testemunho da sua vitalidade e da sua 
adaptabilidade. 

- Prioridade para a protecção sanitária:

Nos termos do Tratado, a CEEA deve "estabelecer normas de segurança uniformes 
destinadas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores e velar pela sua 
aplicação". 

Este capítulo deu origem a uma abundante legislação derivada que constitui o quadro das 
regulamentações nacionais dos Estados-Membros no domínio da radioprotecção: adopção de 
"normas de base" comuns, fixação de níveis máximos admissíveis de contaminação
radioactiva para os géneros alimentícios, modalidades de intercâmbio de informações e 
situações de emergência radiológica, controlo da radioactividade no ambiente e controlo dos 
resíduos radioactivos das instalações nucleares, protecção das tripulações na aviação civil. 

- O controlo de segurança das matérias nucleares complementar da acção da
Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA):  

O capítulo 7 cria um sistema muito completo de controlos destinados a assegurar que os 
minerais e as matérias cindíveis especiais não sejam desviados das utilizações para as quais os 
seus utilizadores declararam destiná-las. 

Esse controlo de segurança, que assenta num sistema de notificação da contabilidade das 
matérias em posse dos operadores, articula-se com o regime de "salvaguardas" aplicado pela 
AIEA no âmbito de acordos a três celebrados com os Estados-Membros e a Comunidade
Euratom. No âmbito do reforço do regime de não proliferação com a conclusão, em 1998, de 
protocolos adicionais a esses acordos de garantias, a Euratom transmite regularmente à AIEA 
os registos de contabilidade das matérias nucleares na posse dos Estados-Membros. 

O relator considera que estes dois sistemas deram provas da sua complementaridade e que, a
introduzir certas melhorias, estas devem sê-lo, de forma prática, na mutualização dos métodos 
de investigação e na realização das inspecções, a fim de evitar quaisquer sobreposições. 

- Uma política externa intensa que colmatou as lacunas do Tratado Euratom de 
forma pragmática:

No âmbito das suas competências, Euratom desenvolveu uma densa rede de acordos 
internacionais:

- com organizações internacionais: Euratom aderiu a maior parte das convenções adoptadas 
sob a égide da AIEA. Essa complementaridade traduz-se no facto de que as recomendações, 
tratados e acordos elaborados pela AIEA contribuem para as políticas correspondentes de
Euratom cujo estatuto de observador junto da AIEA permitiu instituir relações estreitas de 
parceria activa;  
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- de forma bilateral: historicamente, as relações de Euratom concentraram-se nos acordos com 
os seus três grandes fornecedores de matérias e tecnologias nucleares: Canadá, Austrália e  
Estados Unidos, acordos que posteriormente foram alargados aos domínios da segurança e da 
investigação nuclear. Esses acordos são hoje mais de cooperação recíproca (com o Japão, a 
Argentina, o Kazaquistão, a Ucrânia) nos domínios da segurança, do controlo das matérias 
nucleares, da luta contra o seu tráfico e da investigação em matéria de fusão nuclear 
controlada (edifício jurídico de ITER). Foi igualmente graças ao capítulo relativo às relações 
externas que Euratom pôde desempenhar um papel muito activo aquando dos sucessivos 
alargamentos (programa PHARE). 

O relator considera que se trata de uma das vertentes mais importantes do edifício Euratom, 
que, precisamente pela sua vitalidade, testemunha da actualidade do Tratado.      

II – Insuficiente adaptação jurídica e lacunas estão na origem das insuficiências aparentes 
de Euratom:

- Défice democrático: 
O desequilíbrio institucional deve ser corrigido em favor do Parlamento Europeu, devendo 
ser-lhe reconhecido um poder de co-decisão nas matérias que se enquadram no Tratado. O 
relator sublinha a importância não negligenciável da contribuição do Parlamento Europeu. 
Muito embora tenha apenas sido consultado, a sua intervenção nos debates mostrou-se muitas 
vezes determinante, quer face às situações de bloqueio, aquando da adopção do 7º PQID 
Euratom, quer por ocasião das negociações sobre a Directiva "Transferências" ou através das 
alterações introduzidas no âmbito do Instrumento de Cooperação Nuclear.

- Adopção de normas-padrão de salvaguarda no seio da UE, gestão dos resíduos 
radioactivos e segurança do financiamento dos encargos de longo prazo:

Em 2003, foi apresentada uma proposta de regulamentação que tinha como objectivo definir 
princípios de organização susceptíveis de permitir uma gestão adequada da segurança e 
mobilizar os recursos financeiros adequados na exploração e desmantelamento das 
instalações. Dada a ausência de consenso, o Conselho adoptou, em 2004, um processo de 
convergência para um Plano de Acção até 2006, com base na constituição de um grupo de 
trabalho ad hoc sobre segurança nuclear (WPNS).    
O relator observa que as propostas apresentadas por esse grupo concordam com as 
recomendações do projecto PINC comunicado em10 de Janeiro de 2007 e considera que, no 
mínimo, cumpre apoiar ideia de instituir um Grupo de Alto Nível para a Segurança e as 
Salvaguardas Nucleares. Legislar nestes domínios não exige uma revisão profunda do 
Tratado, posto que o seu artigo 203º proporciona a base jurídica suficiente para a adopção de 
novas medidas.  

III - O Tratado EURATOM deve permitir responder aos desafios energéticos do futuro

Se os instrumentos que visavam assegurar o desenvolvimento da energia nuclear não 
funcionaram como esperavam os fundadores do Tratado, o relator considera que o Tratado 
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não está em causa e que se trata de dar pleno efeito a dispositivos já existentes:

- Os Programas Indicativos Nucleares da Comunidade (PINC): 
A Comissão Europeia publicou diversos PINC em 1966, 1972, 1984, 1990 e 1997. O relator 
deplora que o carácter voluntarista e programático do PINC tenha desaparecido e que o 
programa não tenha desempenhado o papel que se esperava. 
O relator observa que o último projecto PINC não parece tão-pouco expor uma visão 
prospectiva da adaptação das capacidades industriais nucleares aos objectivos da política
energética comunitária, nem prevê os investimentos necessários às estruturas de I&D nos 
domínios da segurança nuclear e da gestão dos resíduos radioactivos. Sempre que necessário, 
o relator preconiza que essas estimativas prospectivas possam indicar igualmente os 
instrumentos necessários à sua realização (nomeadamente através dos empréstimos Euratom).

- Os poderes da Agência de Aprovisionamento devem ser reactivados num contexto 
de liberalização dos mercados: 

Euratom tem por objectivo zelar pelo aprovisionamento regular e equitativo de todos os 
utilizadores da Comunidade em minerais e combustíveis nucleares (direito exclusivo de 
Euratom de celebrar contratos relativos ao fornecimento de matérias nucleares, direito de
opção sobre os minerais e matérias cindíveis produzidos no território dos Estados-Membros, 
organização da Agência de Aprovisionamento numa base comercial). 

Na prática, os poderes da Agência foram reduzidos quanto ao seu direito exclusivo de celebrar
acordos e certos Estados aplicaram procedimentos simplificados com a Agência, de forma que 
esta se encontra hoje limitada a um papel de escrivão. O papel da Agência deve ser 
reactivado, na perspectiva da segurança dos aprovisionamentos energéticos. 

Como muitos outros capítulos do Tratado, a sua evolução tornou-se possível de forma 
específica, pois prevê o seu próprio mecanismo de revisão. O relator vê aqui a oportunidade 
de a tornar um verdadeiro Observatório da Energia Nuclear, à imagem do que preconiza a 
Comissão para a política europeia da energia.  

Conclusões sobre o debate institucional e o futuro do Tratado:

Por todas as razões expostas, o relator considera que:

Ø o Tratado deve ser consolidado, antes de mais porque deu provas da sua eficiência e 
porque é necessário tomar em conta, nos diferentes cenários europeus, a contribuição da 
energia nuclear para a segurança do aprovisionamento e para a luta contra as alterações
climáticas; 

Ø o edifício institucional Euratom deve recolocar o Parlamento Europeu no centro das 
negociações; 

Ø a aplicação do Tratado deve abranger com urgência novos campos de actividade e os
fundamentos para tais adaptações existem já no Tratado;

Ø o Tratado deve assegurar as condições necessárias para o financiamento da I&D nos 
domínios da segurança, da gestão dos resíduos radioactivos e dos sistemas de reactores do 
futuro e desenvolver os programas de ensino e de formação, garantia da posição da energia 
nuclear no pacote energético;
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Ø o Tratado deve contribuir para a definição de uma política coordenada e promotora de 
investimentos: com efeito, o Tratado dispõe dos instrumentos adaptados para assegurar a 
observação do mercado e apresentar recomendações no sentido da manutenção das condições 
necessárias à realização da política da UE no domínio da energia.


