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R E S U M O

É nosso propósito, através do presente trabalho, dar
uma visão do que seja o licenciamento de centrais nucleares, assim como procuramos situar, na doutrina do Direito Administrativo os institutos jurídicos: poder discricionário da administração; licença, autorização e concessão, presentes no Sistema Ener_
gótico.
Trouxemos para o presente estudo os sistemas de licen-,
ciamento dos seguintes países: Estados Unidos da América, Espanha, França e República Federal da Alemanha. 0 critério para tal
escolha foi pelo nível de desenvolvimento de cada país, o que
poderá ser tomado como referencia para o Programa Nuclear Brasileiro.
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Assim, o licenciamento de centrais nucleares possui co
mo escopo fundamental a analise profunda e detalhada da segurança, ou seja, a segurança da própria instalação, daqueles
que.
nela trabalham sda área e da população que lhe é mais próxima e
do público em geral.
A independência do órgão licenciador constitui-se
em
denominador comum dentre os vários sistemas estudados, e não poderia ser de outro modo poisT) na independência de tal organismo
esta a eficácia da realização do seu objeto.
No que tange a autorização para construir e operar cen
trais nucleoelétricas, apresentamos uma análise do Decreto
n9
60.824, de 7 de julho de 1967 e legislação posterior, que const^
tuem a efetiva supremacia da União no. conduzimento das diretrizes do Programa Nuclear Brasileiro.
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1 1.1

• SEÇÃO ' I
A LICENÇA E A AUTORIZAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO
D e f i n i ç õ e s

No Direito Administrativo Brasileiro a licença e a autorização enquadram-se dentre os atos administrativos negociais
ou seja, dentre aqueles atos que contém uma declaração de vontade da Administração Publica coincidente com a pretensão do parti^
cular.
A vontade do destinatário não é relevante para a
sua
formação que necessita apenas, de uma provocação e, depois, de
uma aceitação da vontade pública.
Embora unilaterais por conceito, contém um embrião de
bilateralidade daí serem também chamados de atos receptícios (Dio
go de Figueiredo Moreira - Curso de Direito Administrativo - 3a.
Edição - 1976 - pãg. 118), os quais são:
"Admissão - outorga de uma situação jurídica a alguém
para usufruir de certa vantagem pública. Confere um "status" a quem apresente
as
condições vinculadas previstas em lei.
Licença

- concordância da Administração com atividades particulares desde que preenchidos os
requisitos legais.

Autorização-é a concordância que a Administração Públi
ca entende de manifestar discricionariamen
te com relação a atividades de exclusivo interesse dos particulares.
Permissão - é a aquiescência que a Administração Públ_i
ca julga oportuno e conveniente manifestar discricionariamente, para um parti-
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cular exercer atividades em que haja predominante interesse coletivo" (idem,obra cit.
pãg. 121).
A exposição acima é apenas para melhor elucidar o nosso trabalho, pois que, dos atos administrativos negociais, aqueles que nos deteremos serão somente a .licejiÇji e a autorização ,pe
Ias suas implicações no procedimento de licenciamento de
centrais nucleares no nosso País.
Para os doutrinadores do Direito Italiano ou pelo menos sua maioria, a autorização consiste na remoção de obstáculos,
imposto pela lei, ao livre desenvolvimento da atividade do parti^
cular, dando vida atual a direito existente só potencialmente(TU
MIATI, Del Concetto di Publica Amministrazione" - 1910 - pãg.
91). "Desse modo, a autorização remove o limite, não absoluto im
posto pela lei para o exercício de um poder individual" (ZANOBINX, "Corso Di Diretto Amminisfrativo" - 6a. Ed. - 1950 - V. I pãg. 212). Consiste assim a autorização na remoção do obstáculo
posto pela norma jurídica - limitação - ã liberdade
material
do sujeito, a qual é desse modo reconstituída (ALESSIO.ISTITUZIO
NI DI DIRITTO AMMINISTRATIV0 ITALIANO" - 4a. Ed. - 1949 - V. II- .
pãg. 180),
Portanto, acreditamos que dentro da sistemática adotada pelo Direito Italiano poderemos chegar ao seguinte conceito:
"Autorização ê o ato unilateral do poder público,
^
ante o qual, por provocação do interessado, a Administração remo
ve o obstáculo legal para facultar-lhe o exercício de uma atividade, que de outro modo proibida".
Unilateral, porque o ato se perfaz unicamente pela manifestação da vontade da Administração, já que, supondo embora u
ma solicitação-do interessado, esta não se incorpora a medida emanada da qual participa como simples antecedente.
Provocação, porque, na quase totalidade dos casos,

a
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Administração não procede "sponte sua", mas age mediante requerimento do interessado.

»

Remoção de obstáculo, porque a norma legal proibitiva
funciona como "obstáculo, barreira ou limite" ao referido exercício. A autorização derroga a norma penal, removendo-a.
Faculdade, porque o interessado tem "in potentia", a
possibilidade do exercício, que se transforma em direito,depois
da anuência da Administração.
Exercício, porque o interessado desenvolve atividades
materiais, até então proibidas.
Proibidas, porque o exercício, não autorizado, configura atividade ilícita, â qual o Direito Positivo comina
sanções.
C a r a c t e r í s t i

ca s

•

Desde logo salientamos que a autorização administrate
va antes de ser privativa do mundo jurídico, a medida ê fato do
mundo, surgindo assim com características (CRETELLA JUNIOR - Re_
vista dos Tribunais n9 486 - pág. 12 - 1976) inconfundíveis que
na prática a distingue de outras medidas afins, vejamos:
a) - sujeito outorgante, o Estado, ou melhor a Administração, detentora do poder de polícia, de natureza discricionária;
b) - sujeito outorgado, a pessoa física ou
que solicita e recebe a outorga;

jurídica

c) - solicitação, que ê dirigida do outorgado ao ou torgante,- reclamando a! remoção do obstáculo le- !
gal para que possa exercer determinada atividade.
d) - atividade que passa a ser lícita, depois da

au-
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sência da Administração ao remover o óbice legal;
e) - texto legal, norma que disciplina a atividade, con
siderando-a proibida até a anuência do Poder PubH
co, possibilitando-a.
Natureza

Jurídica

"A autorização é o ato administrativo unilateral discri
cionãrio. Unilateral porque se concretiza pelo só pronunciamento
da Administração. A solicitação do interessado, mero anteceden
te do ato, funciona como agente catalítico, não se incorporando
ã anuência estatal. Discricionário, porque a Administração,
ao
editá-lo, consulta apenas a oportunidade ou a conveniência
da
medida (CRETELLA JUNIOR - Revista dos Tribunais n« 486 - pág.13).
A licença, já conceituada no início deste trabalho,apre
senta diferenças nítidas pois que, enquanto a autorização envolve interesses muito mais específicos e pauta-se pela discriciona
ridade do ato, a licença envolve direitos, caracterizando-se como ato vinculado. "Licença é o ato administrativo unilateral
e
vinculado, mediante o qual o Poder Público remove obstáculo legal
impeditivo, a fim de que o interessado possa exercer direitos
por tempo indeterminado" ÇCRETELLA JUNIOR - obra cit.pág. 18).
Entendemos, portanto, que não ha o que se confundir licença com autorização e sim tratar-se de institutos jurídicos d,i
ferentes e que assim deverão ser considerados.
1 2

'

~

C O N C E S S Ã O

A concessão.se constitui também de instituto do Direito
Administrativo possuindo como característica, pacificamente adinji
tids, a circunstância de um intermediário realizar um
serviço
que o poder "público deveria prestar a comunidade'. '
A natureza jurídica deste instituto, no entanto, ê maté_
ria altamente controvertida pois encarada no século XIX como sim

-

8 -
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pies contrato (Blandeau, La" Concession du Service Public, pãg.
123, Paris - 1933) nele mesmo viu surgir o seu conceito de ato
unilateral de natureza administrativa em uso na doutrina alemã
(OTTO MAYER - Deutsches Vcrwaltungsrecht, V. II - pág. 2S5 - Lei,
pzig 1924).
Tratadistas como LDuguit, M. Hariou, R. Bielsa, Pierre
Laroque etc. defendem a teoria de que a concessão se classifica
como ato complexo, contratual e regulamentar. Zanobini (ob.cit.
V - III, pãg. 306/7) encara-a como um ato administrativo unilateral e, quanto a defini-la como um contrato de direito público
preferem dizer que o melhor é" evitar-se uma solução geral e abs_
trata, devendo-se considerar que o direito positivo dispõe para
cada caso particular.
M. Marienhoff, in Regime Y Legislation de Las Águas Pu
blicas Y Privada - p.ág. 737 - Buenos Aires, se alinha aos oposi^
tores estrangeiros da natureza contratual da concessão afirman
do: "Una concesion es una concesion y no un contrato. Cuando se
dice que las concesiones son contratos es para significar
su
caracter bilateral. En su estrutura intriseca hay identidad entre Ia concesion y ei contrato; Ia diferencia esta en Ia esfera
en que se forman, en Ia natureza de los sujetos que intervienen
en Ia relacion juridica y en ei objeto de Ia misma diferencias
que justifican nombres distintos para cada uno de esos actos."
Alguns autores pátrios (O.A. Bandeira de Mello, Nature
za Jurídica da Concessão de Serviço Público, in Rev. da Fac. de
Direito de Porto Alegre, Vol. I, 1951 e Celso Antonio, Prestação âs Serviços Públicos e Administração Indireta, São Paulo 1973), também combatem a natureza contratual, da concessão
de
serviço público.
Entretanto, a respeito da concessão de serviço público
e das características deste como contrato, escreve o mestre de
Direito Administrativo•francês, Gaston Jesé":
"Quando, para a satisfação de uma necessidade de inte-

J

1
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rcsse geral, se cria uma organização publica,
um serviço público propriamente dito, surge a
questão de saber por quem sera feita a exploração, por quem será assegurado o funcionamen
to do serviço público. 0 caso, cada vez mais
freqüente, 5 o dos serviços públicos industri
a i s . Exs.: transportes por estrada de forro ,
por ônibus o bondes, distribuição coletiva de
água, gãs, eletricidade,etc'.
Quando a própria Administração explora o serviço, quando o faz funcionar por intermédio de seus agentes, diz-se que há "exploração di^
reta"("exploitation en regie", ou mais
simplesmente, "regie").
Se, ao contrário, a Administração
encarrega
um indivíduo ou sociedade de fazer
funcionar
o serviço público, de explora-lo, diz-se que
hã "concessão de serviço público".
Cinco são os elementos essenciais do contrato
de concessão de serviço público:
1')

-

0 contrato de concessão de serviço público é*
um contrato administrativo propriamente dito.

2»)

-

Tem por objeto a exploração de um serviço público, o funcionamento de um serviço público.
A exploração se realiza por conta e risco
concessionário.

4 9)

5*)

do

.

A remuneração do concessionário consiste
no
direito a ele conferido de perceber dos usuários* do público, em proveito próprio e durante toda a duração da concessão, uma taxa
fixada em uma tarifa.

-

A concessão é" feita por longo período de tem-

1
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po; é contrato de longa duração". (Gaston Je
se, Les Contrats Administratifs, Paris,Mar cel Giard, 1927, pãgs. 55 e 56).
Assim, nós ficamos com aqueles que a admitem dentre cles Mário Masagão, pioneiro com defesa de tese contratualista entre nós quanto a concessão (Natureza Jurídica da Concessão de
Serviço Público, São Paulo, 1933).
0 que ocorre e que o contrato de concessão contém cláu
sulas de interesses do serviço público (cláusulas regulamenta res) e cláusulas do interesse privado do concessionário (clãusu
Ias econômicas). Aquelas são fixadas e alteradas pela Adminis tração segundo as exigências da coletividade; estas são imodiH
caveis por qualquer das partes, salvo por mútuo consenso e para
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro quando houver modificação nas cláusulas regulamentares, para melhor atendimento do serviço. Tal entendimento deflui da jurisprudência iterativa
dos nossos tribunais. *
Assim, concessão é" a delegação contratual da execução
do serviço, na forma autorizada por lei e regulamentada pelo Executivo.
"0 contrato de concessão e ajuste de direito adminis trativo, bilateral, oneroso, comutativo e realizado"
intuitu
personae" (Masagão - ob. cit. pág. 101). Portanto, afirmamos que
a concessão é um acordo administrativo (e não um ato unilateral
da administração), com vantagens e encargos recíprocos, no qual
se fixam as condições de prestação do serviço, levando-se
em
consideração o interesse coletivo na sua obtenção e as condições pessoais de quem se propõe executã-lo por delegação do p£
der concedente. Sendo um contrato administrativo, como é, fica
sujeito a todas as imposições da Administração, necessárias
a
formalização do ajuste,-dentre, os quais a autorização por lei,
a regulamentação por decreto e a concorrência (STF - RDA n* 3/
* Como se verifica dos seguintes julgados:STF,RT n 9 203/636,RDA
n» 79/229;TRF, RDA n* 46/196, 54/102; TJMG, RT n« 312/634, 324/
577; TJPR, RDA n'93/199, RT 342/461; TASP RDA n» 46/136.
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/261). Daí a tripartição da concessão cm concessão de serviço pú
blice, concessão de obra publica e concessão de uso de bem púbH

co.
Por outro lado, é oportuno salientar que as três modali^
dades de concessão contratual acima citaúas não se confundem com
a concessão de lavra a que se referem a Constituição Federal(artigo .168, parágrafo 1 ) , o artigo 43 do Decreto-lei n? 227/67(Cõdigo de Minei-ação) e o artigo 53 do Decreto n' 62.934/68 (regula
monto do Código de Mineração) pois que a concessão de.lavra não
ê ajuste bilateral sujeito a concorrência e sim constitui-se em
um ato administrativo unilateral da Administração Pública, consubstanciado nos termos das disposições dos diplomas mencionados.
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1.3

O PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - UM ESTUDO

Não se pode conceber que a atividade administrativa te_
nha sido regulada minuciosamente pela lei, visando todos os casos, todas as modalidades possíveis, tudo quanto possa acontecer. A lei não pode prever a imensa variedade possível de relações. Em muitos casos o preceito legal constitui uma forma elás_
tica., deixando ao administrador certa liberdade de decisão
e
conseqüente responsabilidade.
Essa relativa liberdade de proceder é que se
poder discricionário.

denomina

Se, entretanto, cada vez que a administração, ao pronunciar-se, tivesse de circunscrever-se a regras munuciosas,que
lhe regulassem os menores movimentos, vinculando-a ponto
por
ponto, estaria implantado o mais pernicioso dos automatismos. A
máquina administrativa teleguiada por normas condicionadas não
funcionaria no momento exato. Haveria permanente desajuste entre a realidade da vida e o ato administrativo. Entre o fato e
o ato administrativo a ser aplicado.
Agindo através de pessoas físicas, dotadas de razão e
sentimento, a administração pronuncia-se diante do fato concreto. Seus agentes analisam a situação com a necessária rapidez,
fazem o levantamento das circunstâncias que cercam o fato,tomam
atitudes axiolõgicas que preparam e antecedem a prática do ato •
Para isso dispõem os agentes de livre poder de aprecia
ção, de amplas possibilidades de movimentos, não condicionados por nenhuma regra jurídica preexistente. Ao livre pronuncia
mento da autoridade administrativa, traduzido em ato, desvinculado de qualquer prévia regra de direito condicionante de
seu
modo de agir, damos o nome de "poder discricionário da administração púbiica"-~(J. CRETELLA' JUNIOR -Tratado de Direito Adminis;
trativo - Vol. II - Forense - RJ - la. Ed. - 1966 - pag. 98).
Convém, ainda, salientar que poder discricionário

não
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significa sinônimo de arbítrio. Poder discricionário, portanto,
não significa poder arbitrário mas, polo seu étimo - dis e cri mo -, a faculdade de resolver, de decidir pelo discernimento ,
com certa liberdade sem vínculos estreitos.
Encontra-se cm todas as legislações, em todos os ordena
mentos jurídicos, hã meio século já" aparecem os termos de discri^
cioneriedade - "discrezionalita" - ou de poder discricionário,co
mo objeto de investigação sempi-e mais profundo. Para os alemães,
o livre poder - "FRETES ERMESSEM" -; entre os ingleses "discre tion",que corresponde 3. oportunidade administrativa "expediency";
segundo o direito americano; "absolute discretion" "unregulate discretion" etc. (T.P. da Fonseca, Direito Administrativo - Frei^
tas Bastos - RJ - 1939 - pág.135/6).
Tal princípio também 5 possível ser aplicado no Brasil,
ou seja, a autoridade licenciadora, no caso, a Comissão Nacio nal de Energia Nuclear, em qualquer fase do licenciamento de uma
central nuclear poderá valer-se do poder discricionário que lhe
é emanente e assim suspender sua construção ou operação
sempre
que houver risefo de dano nuclear, ê o que dispõe o parágrafo 3 9
do art. 7* da Lei n» 6.189/74, ou seja:

"Parágrafo 3* - A CNEN poderá suspender a constru
ção e operação das instalações nu
cleares sempre que houver risco de dano nuclear'.'
("in Verbis"). *
0 referido dispositivo fala em "suspender a construção e ope.r<i
çlo de instalações nucleares" portanto refere-se a qualquer ti^
po de instalação nuclear ou seja: de pesquisas, na medicina ou
uma central nuclear propriamente dita pois que esta é uma espécie do gênero instalação nuclear.
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Entretanto, é preciso salientar que referida faculdade,
no que tange as usinas nucleoelétricás, so poderá ser
aplicada
na hipótese real de danos nucleares, mesmo porque o Governo Federal, consciente das medidas de segurança necessárias ã geração
de energia nucleoeletrica, tern como da sua exclusiva competência,
conforme veremos mais adiante, o licenciamento de usinas nucleoe_
létricas. Fazendo rígido controle de todos os aspectos que redun
dam na segurança da própria usina, do público e do meio ambiente.
Por outro lado, na hipótese do uso das faculdades ensejadas ao Poder Público pelo imperativo da norma legal retro mencionada, isso implicaria em serio obstáculo â Política Nacional
de Energia Nuclear do País até mesmo com reflexos na suà econo mia. Daí sua aplicação somente em casos que justifiquem de pleno
tais conseqüências.

1
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2.1
2.1.1

SUB-SEÇAO ' I
O LICENCIAMENTO DE CENTRAIS NUCLEARES

E reconhecido que a energia nuclear apresenta menos pro
blemas no meio ambiente se comparada com outras indústrias.É tam
bem reconhecido que a energia nuclear apresenta uin quase perfeito recorde de segurança.
Para garantir a segurança das centrais nucleares e do
publico, bem como para o desempenho adequado das atividades regu
latorias na implementação do programa nuclear, torna-se impres cindível o estabelecimento de critérios, normas e padrões pert:L
nentes, os quais são fundamentados em trabalhos de pesquisa e na
experiência adquirida com a implantação de centrais
nucleares
pelos países mais desenvolvidos.
Assim, o estabelecimento de critérios, normas e padrões
visam precipuamente a:
a) proteger a saúde e a segurança do público e o
ambiente;

meio

b) assegurar razoável garantia de que as instalações
nucleares serão localizadas, projetadas, construídas
e operadas de modo a causar um mínimo de impacto no
meio ambiente;
c) prevenir a ocorrência de acidente e mitigar suas con
seqüências se eles ocorrerem;
d) assegurar proteção financeira adequada para tercei ros em caso de uma ocorrência que cause danos nucleéi
res (responsabilidade civil e seguro).
0 procedimento de licenciamento de uma central nuclear
tem como primeira etapa a determinação do local onde se pretende,
construir a instalação, com vistas a eliminar condições
que
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poderiam criar riscos de acidentes, seguida de uma seqüência de
estudo do projeto, testes etc. Para essa finalidade, o õrgão li_
cenciador terã necessariamente que contar com assessoria especji
alizada, não so para o licenciamento de centrais nucleares, mas
também para todo o ciclo de combustível nuclear em suas diversas fases, bem como no transporte e armazenamento de materiais
nucleares e rejeitos radioativos.
No que se refere aos aspectos de segurança de unidades,
sistemas e componentes, a tarefa dos especialistas consiste na
analise detalhada levando em conta as normas e regras vigentes,
bem como os últimos progressos da ciência e da tecnologia.De um
modo geral, os especialistas verificam os projetos, os processos e prevêem os comportamentos em caso de acidentes, usando de
uma metodologia original, portanto diferente daquela usada pelo
fabricante, o que constituí uma dupla comprovação indispensã vel a averiguar a confiabilidade do projeto. Além disso, realizam todos os ensaios probatórios dos sistemas empregados
pelo
fabricante para controle de qualidade, visando a verificação
quanto aos critérios de garantia de qualidade.
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2.1.2

COMPETÊNCIA • DA • CNEN "-• LICENCIAMENTO

Pela Lei n 9 6.189, de 16 de dezembro de 19 74, é de competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a capaci^
dade de licenciar, autorizar e fiscalizar instalações nucleares
do País, podendo a mesma estabelecer os procedimentos regulató rios do licenciamento (art. l 9 , inciso I, art. 2', inciso
III,
letra "a").
Referido diploma legal estabelece como competência
da
CNEN, os seguintes aspectos:
*
I - Assessoramento do Ministério das Minas e Energia:
a - No estudo das medidas necessárias à formulação,
pelo Presidente da República, da Política Nacio
nal de Energia Nuclear;
b - No planejamento da execução da Política Nacional de Energia Nuclear;
II - Expedição de normas, licenças e autorizações relativas a:
a - Reatores e outras instalações nucleares;
b - Posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear;
c - Comercialização de material nuclear, minérios
nucleares e concentrados que contenham elementos nucleares.
III-Expedição de regulamentos, normas de segurançaepr£
teção- reiativas -a:a - Uso de instalações e de materiais nucleares;

b - Transporte de materiais nucleares;
c - Manuseio de materiais nucleares;
d - Tratamento e eliminação de efeitos radioativos;
e - Construção e operação de estabelecimentos desti
nados a produzir materiais nucleares e a utilizar energia nuclear.
IV - Fiscalização das atividades nucleares pertinentes,
a:
a - Reconhecimento e levantamento geológico relacijj
nados com minérios nucleares;
b - Pesquisa, lavra e industrialização de
nucleares;

minérios

c - Produção e comércio de materiais nucleares;
d - Indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear.
e - construção e operação de instalações nuclearesí
V - Execução das medidas de sua competência, quanto
instalações nucleares:

a

a - Pela verificação do preenchimento de requisitos
tos iegais e regulamentares relativos ã
energia nuclear por ocasião das autorizações,
da
construção e da operação;

* Art. 8», inciso VIII do Decreto n» 75.569, de 7 de abril
1975 - Estabeleceu a estrutura bãsica da CNEN.

de
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b) - Pelo licenciamento e fiscalização da construção
e da operação, podendo suspendê-las, sempre que
houver risco de dano nuclear.
Tal sistema, de delegação ampla de poderes regulatõrios ao órgão licenciador, é adotado por vários países que
se
empenharam no desenvolvimento da energia nuclear,pois
permite
uma fácil revisão ou alteração de tais regulamentos sempre
que
os avanços da tecnologia,as necessidades e experiências ou os in
teresses do país assim o exigirem,sem necessidade de um longo pro_
cesso legislativo.
Caracteriza-se, pois, a CNBN como õrgão central do l_i
cenciamento.Instituída pela Lei n* 4.118, de 27 de agosto
de
1962, regulamentada pelo Decreto n» SI.726/63, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é uma Autarquia Federal e por força do De_
creto-lei n* 200/67, vinculada ao Ministério das Minas eEnergia.
Sob a égide da Lei n* 4.118/62, competia a CNEN cons;
tíuir e operar usinas nucleares (artigo 4*, inciso V ) . Com a evolução administrativa, criação das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÂS (Lei n* 3.890-A, de 25/08/61), definição do
Sistema Nacional de Eletrificação (Decreto n 9 60.824,de 7.6.67),
sentiu-se necessidade de ser interpretada a competência da CNEN
dentro das novas condições estruturais. Assim, baseado nas Diretrizes da Política Nacional de Energia Nuclear e ainda por força
do Decreto retro mencionado, foi assinado em 26.04.68, o Convênio entre a CNEN e a ELETROBRÂS. *
As cláusulas Quinta e Sexta do Convênio estabelecem a
competência da CNEN e da ELETROBRÂS, como se segue:
"CLÁUSULA QUINTA - No planejamento e anteprojeto de
centrais nucleares caberá à CNEN:
a)-a definição das linhas de reatores que mais consultem aos interesses nacionais e que possam ser
aceitas nas concorrências;
íReferido convênio Item a vigência pelo prazo de 10 anos,a contar
da data ,da publicação no Diário Oficial da União, em 28.02.69.
^

_
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b) - a fixação dos padrões de segurança a serem obede
cidos nos projetos de centrais nucleares e aprovação dos relatórios de segurança dessas centrais;
c) - a decisão,dentro de suas atribuições legais,
respeito das questões referentes aos combustí
veis a serem empregados nos reatores;

a
-

d) - o estabelecimento e a fiscalização do regime de
salvaguardas, de acordo com a Política
Nuclear
Nacional;
e) - a instituição das normas de licenciamento de cen
trais nucleares, assessorada pelos demais órgãos
interessados;
f) - a assessoria e consultoria ã ELETROBRÂS, no que
se referir ã parte nuclear das centrais nucleares.
CLÁUSULA SEXTA - No planejamento e anteprojeto de cen
trais nucleares comerciais, a serem
construídas pelo Governo Federal, ca_
berã por delegação da CNEN ã ELETRO
BRÁS:
a) - a escolha do sistema elétrico ao qual deverá ser
integrada a central;
b) - a definição da potência da central,bem comb
sua expansão, se for o caso;

a

c) - a fixação de critérios de garantia de funciona mento,os tipos de reatores que, obedecida a linha de reatores estabelecida pela CNEN, possam
ser aceitos nas concorrências.;:;:••
d) - o contrato.de firmas consultoras

ç

r

com

vistas
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ao planejamento, anteprojeto, preparo do estudo de viabilidade e de.outros documentos a serem submetidos ãs
entidades financiadoras e ãs firmas postulantes das
concorrências;
e)o preparo dentro das normas estabelecidas pela CNEN.do
Relatório da Escolha do Local para a construção das
centrais nucleares, submetendo-o a aprovação da CNEN;
f)os procedimentos perante o Departamento Nacional de Ãguas e Energia e com vistas a autorização para a construção da central;
g)a seleção dos e igenheiros projetistas, fornecedores do
equipamento, construtores e montadores e demais
contratantes para a execução da central;
h)a negociação e o estabelecimento de esquemas do financiamento junto as entidades de crédito nacionais,inter_
nacionais e estrangeiras".
Ne-te ponto, destacamos o seguinte: 0 Decreto n9608 24,
de 07.06.67, dispõe:
"Arcigo 2* - Ao Governo Federal, na qualidade de
concedente, cabe:

Poder

c) através da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.(ELE
TROBRÃS), órgão de coordenação técnica, financeira
e administrativa, construir e operar por intermé dio de suas subsidiárias e atendidos os termos do
artigo 3*, os aproveitamentos hidrelétricos loca^i
zados em cursos d1água da União, as usinas de complementação térmica do tipo convencional ou
nu-
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clear, as linhas de transmissão de caráter regional, e. bem assim garantir o suprimento residual dos
sistemas distribuidores", (grifamos).
Assim, pelo dispositivo supra transcrito, o legislador
permitiu a construção e operação de usinas nueleoelétricas somen
te por intermédio das subsidiárias da ELETROBRÂS.
Posteriormente, â luz do Decreto retro citado, a Lei n9
5.899, de S de julho de 1973, dispondo sobre os serviços de ele
tricidade de ITAIPU, estabeleceu:
"Art. 1« - Compete a Centrais Elétricas Brasileiras S/A
ELETROBRÂS, como órgão de coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de
energia elétrica, promover a construção e a
respectiva operação, através de subsidiárias
de âmbito regional, de centrais elétricas de
interesse supra-estadual e de sistemas
de
alt
e
dê transmissão
em
a
extra-alta
tensões, que visem a integração interestadual dos sistemas elétricos, bem como dos sistemas de transmissão destinados ao transporte de energia elétrica, produzida em aprove^
tamentos enérgéticosbinacionais".(grifamos)
Observe-se, portanto, que embora o dispositivo retro citado não preveja que ãs subsidiárias da ELETROBRÂS caberá cons_
truir e operar centrais também do tipo nucleoelétrico, tal siste_
mítica permanece uma vez que, sem dúvida, uma central nucleoelétrica será considerada como de interesse supra-estadual, seja p<3
Io envolvimento do seu aito custo, seja pela eficácia de seu alto rendimento em potência máxima de operação, o que a levará
a
ser interligada a um ou mais sistemas visando a otimização
dos
MCt i/IBX.

Cumpre destacar, ainda, que o artigo 2 9 e incisos da -
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Lei n* 5.899/73,

dispõe:

"Art. 2« - São consideradas subsidiárias da ELETROBRAS
da âmbito regional;
I - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL,
com atuação nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná;
II - FURNAS - Centrais Elétricas S/A, com atuação no Dis_
trito Federal e nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, (Guanabara), Espírito Santo,
Goiás e Mato Grosso, estes dos últimos, respectivamente, ao Sul das paralelas de 15*30' (quinze graus,
e trinta minutos) e 18* (dezoito graus) ;;
III - Companhia Hidro Elétrica de São Francisco - SHESF ,
com atuação nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,Piauí e Maranhão;
IV - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, com atuação nos Estados de Goiás, Mato Grosso, respectivamente, ao norte dos paralelos de 15*
30' (quinze graus e trinta minutos) e 18' (dezoito
graus), Pará, Amazonas, Acre e Territórios Federais
de Rondônia, Roraima e Amapá.

Parágrafo único - Poderão ser consideradas, por decre to, como de âmbito regional, outras
subsidiárias da ELETROBRÂS, bem como promovido a redivi^
-são das áreas de atuação de cada uma delas".
Por conseguinte, se constata que as centrais elétricas
de interesse supra estadual s3o também3subsidiárias da ELETROBRÂS.
Em seguida, a Lei n* 6.189/74, que veio a modificar

em

1
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parte a Lei n* 4.118/6 2, estabeleceu:
"Art. 10 - A autorização para construção e operação de
usinas nucleoelétricas será dada exclusiva mente, a concessionárias de serviços de energia elétri^
ca, mediante Decreto, ouvidos os órgãos competentes do
Ministério das Minas e Energia".
Infere-se que todos os dispositivos tratados se fixam
dentro dos princípios da filosofia da Política Nacional de Ener
gia Nuclear. Pois que as usinas nucleoelétricas, capazes de aumentar grandemente a produção de energia elétrica no País, esta
rão sempre vinculadas â ELETROBRÂS, significando, portanto,què â
União cabe a supremacia no conduzimento das diretrizes do Progr§_
ma Nuclear Brasileiro.
Em decorrência do Convênio CNEN - ELETROBRÂS jã mencio
nado foi baixado, pelo Ministério das Minas e Energia, a Portaria n* 108, de 16 de fevereiro de 1970, visando harmonizar a atu
ação do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE
e da Comissão Nacional da Energia Nuclear - CNEN, para o processamento do requerimento de autorização para construção e operação de central nuclear. Respectivo instrumento estabelece que a
autoriz.ação para. construção e operação da Usina Nuclear de ener
gia elétrica dará entrada no Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que emitira parecer preliminar sobre a
solicitação, face ao disposto na legislação sobre energia elêtri
ca encaminhando, em seguida, o processo â CNEN para exame quanto â legislação sobre energia nuclear. 0 processo retornara
ao
DNAEE com o parecer da CNEN, para pronunciamento conclusivo, seguindo-se, no que couber, o processamento administrativo aplicável as autorizações para as usinas hidroelétricas convencionais.
Sob a égide da Lei n« 4.118/62 foi baixada pela CNEN a
Resolução - CNEN n* 6/72 'estabelecendo "Normas de Licenciamento••••
de Reatores de Potência", tendo como objeto precípuo prescrever
regras aplicáveis ao licenciamento de reatores de potência previstas dentro do Convênio CNEN - ELETROBRÃS, do qual ja nos reffe
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rimos.
Pela Resolução - CNEN n* 06/72, para que um reator de
potência entre em operação ê necessário que tenham sido sucessivamente expedidos pela CNEN os seguintes atos:
a) - licença de construção mediante requerimento devidamente instruído de acordo com a legislação
em
vigor;
b) - aprovação da escolha do local para sua instalação;
c) - aprovação do projeto de reator, incluindo a revi.
são do Relatório Preliminar de Analise de Seguran.
ça;

j
|

i
d) - licença para a construção;

.

e) - licença para modificações de projeto mediante autorização correspondente a cada alteração ou modi^
ficação, inclusive as impostas pela CNEN;
f) - autorização de operação, mediante requerimento de_
vidamente instruído de acordo com a legislação e
normas em vigor;
g) - elaboração do Relatório Preliminar de Análise de
Segurança;
h) - concessão de autorização provisória para operação;
i) - aprovação dos resultados de ensaios e verificações
procedidos pela CNEN durante o período de operação provisória e da execução das modificações que
forem julgadas necessárias•; •-—
j) - aprovação do Relatório Final de Análise de Segurança;

j

i-
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1) - concessão da autorização definitiva de operação;
Durante todas as fases enumeradas acima, o interessado
poderá requerer licença para modificações do projeto ou da insta
lação, assim como a CNEN poderá exigir a incorporação das mesmas
de qualquer modificação,que, no entender concorra para a seguran
ça da operação.
0 requerimento para a obtenção da licença de construção deve ser acompanhado do Relatório Preliminar de Análise
de
Segurança (RPAS), documento básico para permitir a revisão e ava
liação de Segurança do Projeto. Esse documento em decorrência
do seu objeto, é bastante extenso e complexo, compreendendo di versos volumes de informaçõs técnicas apresentando os critérios
do projeto e as informações preliminares disponíveis para o reator proposto, juntamente com os dados específicos de local. Deve
rã conter também discussão para varias situações hipotéticas de
acidente e as características de segurança previstas, com a fina
lidade de impedir a ocorrência de acidentes, ou, em caso contrário, de minimizar seus efeitos sobre os empregados e o público.

I
J

0 requerimento da autorização de operação, conforme o
que dispõe ainda a Res. CNEN n* 6/72, também deverá ser acompa nhado do Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) abrangen
do toda a instalação, compreendendo: bases do projeto e os limi^
tes de operação, analise de segurança das estruturas dos siste mas e componentes, informações atualizadas sobre resultados
de
programas de monitorização ambiental e meteorológica, tipos
e
quantidades de materiais radioativos que serão produzidos na op£
ração e meios de controle e limitação de efluentes radioativos, e
de irradiação, informações sobre a estrura da organização, atribuições e responsabilidades de autoridades, requisitos para
a
qualificação de pessoal, controles administrativos e de gerência
para garantir a segurança da operação, planos para ensaios préoperacionais e operãçõèi iniciais, planos para construção
das
operações normais incluindo manutenção, vigilância e ensaios periódicos das estruturas, sistemas e componentes, planos de emer-
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gência, especificações técnicas etc. * .
As informações contidas nos Relatórios de Segurança de_
verão ser suficientes para permitir uma global revisão técnica de projeto e dos planos de operação.
A autorização de operação poderá ser revogada, suspensa, alterada ou emendada, sempre que houver motivo justo ou pela
superveniência de alterações nas disposições iegais, regulamenta
res e normativas vigentes.
A autorização para operação poderá ainda ser concedida em caráter provisório ou definitivo. Aquela é concedida apôs
o término da construção e a aprovação do Relatório Final de Ava-liação de que foram incluídas nas instalações todas as condições
suplementares de segurança exigidas pela fiscalização da CNEN du
rante a construção, esta autorização definitiva é concedida apõs os ensaios e verificações finais de funcionamento do reator.
No caso específico da unidade Angra-2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, além da necessária observância das disposições estabelecidas na Resolução CNEN n* 2/72, deverão
ser observados os seguintes requisitos (Resolução CNEN-2/76):
1 - 0 projeto deverá basear-se em outro similar da mes_
ma ordem de potência. Para esse fim o requerente da licença para construção deverá propor a adoção
de uma central de referência com as seguintes ca racterísticas:
a) - estar localizada no país do principal fornece_
dor;
b) - estar licenciada ou em fase final de licencia

J

* Veja diagrama e observações dos Organismos envolvidos no pro' cedimento de licenciamento de centrais nucleares no Brasil fig. I - pãg.27.
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mento no país de origem. No segundo caso o concej.
to * deverá ter sido aprovado.
c) - estar em operação com antecipação suficiente para
permitir o aproveitamento da experiência nos testes pré-operacionais, de partida e de elevação de
potência;
2 - 0

requerente deverá justificar a adoção da central
escolhida como referência e identificar as diferenças quanto a potência e características de pro_
jeto, analisando suas implicações na segurança nu
clear;

3 - Deverão ser especificados e anexados aos requeri mentos de licença os critérios, códigos e
normas
nos idiomas português ou inglês, a serem obedeci das nas distintas partes do projeto.
4 - 0 requerente deverá fornecer ã CNEN, todas as informações técnicas necessárias para justificar
a
segurança do projeto.
Cabe ainda observar que o controle de garantia de qua.
1idade das centrais nucleares durante a construção e operação se
rã efetuado de acordo com os termos do "Safety Code of Practice
on Quality Assurance", da Agência Internacional .de Energia Atômica, incorporado aos procedimentos normativos brasileiros por for
ça da Resolução - CNEN n* 03/77.
Finalmente, para a concessão da licença de operação de
uma central nuclear, o operador deverá apresentar a garantia .de
cobertura financeira destinada ã proteção de terceiros, em caso
de um acidente nuclear.**Assim como nas atividades que envolvam
* "conceito" significa o plano geral de segurança do projeto.
**Lei n* 6453, de 17 de outubro de 1977 - "Dispõe sobre Responsa
bilidade Civil por Danos Nucleates e a Responsabilidade
Criminal por atos relacionados com Atividades Nucleares".
\
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material nuclear * e equipamento vital** constituirá exigência essencial para o licenciamento a apresentação de um Plano de Prot<;
ção Física (PPF) de acordo com as disposições estabelecidas
na
Resolução CNEN 06/77 "Proteção Física de Instalações e Materiais
Nucleares".

*"Material Nuclear" significa qualquer material fértil ou físsil especial como definido no artigo XX do Estatuto da Agên cia Internacional de Energia Atômica.

Equipamento Vital significa qualquer equipamento, sistema,di£
positivo de material cuja falha, destruição, remoção ou liberação é capaz de, direta ou indiretamenie_colocar em risco a
saúde do público pela exposição a radiação ou causar
danos
econômicos consideráveis, fi também, considerado equipamento
vital:
a) - o equipamento que deve funcionar imediatamente após a fa
lha, destruição, remoção^ou liberação, para proteger
a.
saúde e a segurança do público;
b) - o equipamento especificado (item 3.11 - Resol. CNEN 06/
77).

r
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DIAGRAMA DOS ORGANISMOS ENVOLVIDOS NO PROCEDIMENTO
DE LICENCIAMENTO DE CENTRAIS N U C L E A R E S
\
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O REQUERIMENTO OE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO
DEVE CONTER ALEM DAS INFORMAÇÕES TÉCNI.
OUE CONSTITUEM O RELATÓRIO PRELIMINAR OE
ANÁLISE OE SEGURANÇA, OS L I M I T E S OE PRAZO
PARA TERMINAÇÃO OA CONSTRUÇÃO (ITEM 2 . 2 . 1 ,
DA RES. CNEN N? 6 / 7 2 )
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LEGENDA

-

FIGURA 1

IA - O requerente será uma concessionária de serviços de energia
elétrica (Art. 10 da Lei n» 6.189/74).
IB - A autorização para construção e operação de usina
nuclear
de energia elétrica dará entrada no Departamento
Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE/MME que emitirá pai-ecer
preliminar face a solicitação consoante o disposto na legislação sobre energia elétrica, encaminhando em seguida o
processo ã CNEN para exame quanto à legislação de energia nuclear. 0 DNAEE ouvirá a Centrais Elétricas Brasileiras S/A
ELETROBRÂS quanto à verificação da adequação técnica, econ£
mica e financeira do projeto ao sistema da concessionária ,
bem como de sua compatibilidade com o plano de instalações
necessárias ào atendimento do mercado de energia elét.ica.
(Parágrafo 2» do art. 10 da Lei n« 6.189/74).
1C - A CNEN, após emitir seu parecer, devolverá o processo
DNAEE (ID) para que este se pronuncie conelusivãmente.

ao

Com base nos pareceres dos organismos onde tramitou o processo, será emitido, pelo Presidente da República, o Decreto de autorização para construção ou operação (artigo 10 da
Lei n« 6.189/74).
OBSERVAÇÕES:
Apôs profundo estudo, a CNEN chegou a conclusão de que
o licenciamento por etapas (licenças parciais) melhor atende
ã
filosofia do licenciamento, pois permite a qualquer tempo, inclu
são de novos parâmetros tecnológicos que atendam ã segurança pl£
na da Central.
Assim, o processo de licenciamento para as unidades II
e III da Central Nuclear Almirante A"lvaro Alberto - CNAAA - não con
terá o RelatorJ.o Preliminar nem o Relatório Final de Análise de
Segurança. Com base nas informações recebidas, a CNEN emitirá vã
rias aprovações parciais, sendo que a última aprovação
parcial
será a licença de operação. Também para as centrais
nucleares
prevista no âmbito do acordo Brasil - República Federal da Ale-

1
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manha estão previstas várias aprovações parciais. As aprovações
parciais da CNEN para Angra II e III, em número de seis, consistem no seguinte:
a) - aprovação do conceito do envoltório de contenção.
b) - Aprovação das fundações;
c) - Permissão para o início da construção dos edifí cios da Usina;
d) - Permissão para montagem dós equipamentos dos sistemas nucleares geradores de vapor;
e) - Permissão para montagem do sistema de proteção do
reator e carregamento do combustível;
f) - Aprovação dos testes e conseqüente licença
operação da Usina.

para

Para as futuras usinas sob a égide do acordo Brasil Alemanha, os três primeiros itens ("a", "b" e "c") serão objeto de uma só aprovação.
0 processo de licenciamento para as unidades II e III
jã se encontra em andamento. A CNEN presentemente analisa a documentação referente aos itens "a", "b" e "c". A aprovação para
o item "a" já foi concedida.
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2. 2
2.2.1

' SUB-SEÇÃO I I
A EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA NO LICENCIAMENTO

ESTADOS

DE

CENTRAIS

UNIDOS

DA

NUCLEARES

AMERICA

A história da legislação nuclear nos EUA repousa
em
três grandes marcos: A Lei Nuclear de_1946 (Atomic Energy Act);
A Lei Nuclear de 1954 e a Lei de Reorganização Energética
de
1974 (Energy Reorganization Act)*que dividiu a antiga Atomic E^
nergy Commission (AEC) em duas grandes agências separadas; a Nuclear Regulatory Commission (NRC) e a Energy Reserch and Develop_
ment Administration (ERDA). Sob as duas leis anteriores foram aprovadas muitas outras lei e regulamentos, dentro de uma hierarquia própria, de modo a regulamentar todas as atividades
nucleares.
O primeiro grande passo para a estrutura legal atual
foi dado com a emenda de 1954 que permitiu a participação da industria privada no desenvolvimento dos usos pacíficos da energia
nuclear. Anteriormente, somente o Governo era responsável
pela
produção e uso do material físsil e a participação da indústria
era limitada essencialmente aos contratos, com o Governo e
sob
o rígido controle deste. A emenda de 19S4 permitiu o uso pela in
dustria privada de material nuclear especial e a construção e operação de reatores para produzir e utilizar tal material.
Ao
mesmo tempo a antiga AEC mantinha sua responsabilidade quanto ao
desenvolvimento e promoção dos usos comerciais e industriais da
energia nuclear.
Dessa maneira, a colaboração entre indústria e Governo
era considerada como a chave para o progresso da utilização pací
ca da energia nuclear.

* Mais recentemente o Congresso dos EUA aprovou
a Lei de
p
Não Proliferação Nuclear, de 19.01.78 - "Mnriear
Nnn-Proií
Nuclear Non-Proliferation
Act" of 1978.
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Dez anos depois, em 1964, nova emenda ã Lei Nuclear ex
tinguiu a posse exclusiva de material nuclear especial pelo Governo, desde que a indústria privada fosse devidamente licenciada.
De qualquer maneira, durante todas essas transições, a
responsabilidade pela proteção da saúde e segurança do público
permaneceu sempre com a AEC.
A indústria nuc.lear nos EUA desenvolveu-se dentro desse esquema. Na primeira década (1955-1965) foram licenciadas apenas 13 centrais nucleares, a maioria constituída por pequenas
usinas de demonstração. A partir de 1966, cada vez um maior núme_
ro de companhias de eletricidade voltou-se para a energia nuclear. Ao mesmo tempo os projetos dos reatores aumentaram em potên
cia, tamanho e complexidade.
Em 31 de agosto de 1975, haviam 54 Centrais Nucleares
licenciadas para operação, representando cerca de 37.000 MW
de
potência elétrica e cerca de 71 do total instalado.
Numa mesma data, haviam 83 Centrais Nucleares licencia •
das para construção, 55 estavam em licenciamento e outras 49 estavam planejadas.
Isso totaliza 241 Centrais Nucleares, com cerca
de
242.000 MW. Estimativas recentes indicam que a Energia
Nuclear
será responsável por cerca de 15* de energia elétrica dos
EUA
em 1980 e de 50 a 60% no fim do século.
Em 1974 houve uma grande alteração na estrutura regulji
tõria, com a aprovação do "Energy Reorganization Act".
Por essa lei, a Comissão de Energia Atômica foi extinta. Suas funções de desenvolvimento e promoção da energia nucle
ar passaram para a ERDA, recém criada, acrescidas ainda de responsabilidades mais amplas no campo energético. As funções regulatórias da AEC foram transferidas para a NRC, novo departamento

f-
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encarregado exclusivamente da regulamentação de todas as aplicações da energia nuclear. Essa reorganização procura atender
a
quatro necessidades que se faziam sentir, ressaltadas, ainda, pç_
Ia crise energética mundial:
1 - eliminar o conflito básico (bastante criticado em
alguns setores da opinião pública) da dupla respon
sabilidade da AEC de regulamentar a indústria nuclear e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento
de novas tecnologias;
2 - prover um quadro regulatorio bem balanciado e su pervisionado para a crescente indústria nuclear;
3 - acelerar o desenvolvimento dos recursos energéticos da nação de modo a assegurar o suprimento adequado ãs crescentes necessidades de energia, atingindo a auto-suficiência;
4 - prover maior coordenação, direção e equilíbrio nos
esforços federais de pesquisa e desenvolvimento em
varias tecnologias.
Apôs essa apresentação do sistema legal americano que,
como foi dito, representa o modelo para a estruturação jurídiconuclear para outros tantos países, passamos ao procedimento
de
licenciamento cujas várias etapas são estabelecidas consoante a
Norma de Licenciamento para Reatores e Instalações Nucleares (10
CRF - 50).
Àté recentemente tem sido necessários aproximadamente
10 anos para completar o ciclo projeto-licenciamento-construção,
que deve proceder a entrada em operação comercial de uma Central
Nuclear. Esse ciclo pode ser dividido em três fases básicas:
a) - planejamento (pelo operador); cerca de 2 anos;
b) - revisão para licença de construção e audiência

r
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pública; cerca de 2 anos;
c) - construção e ensaios pré-operacionais; cerca
6 anos;

de

De um modo geral os procedimentos para licenciamento fixam os requisitos e condições para:
- caracterizar a competência técnica e financeira
requerente;

do

- aplicação do processo administrativo e judicial;
- aplicação de técnicas e normas adequadas;
- estabelecimento de especificações técnicas
condições a incorporar nas licenças;

e outras

- provimento de informações gerais e técnicas pelo requerente de modo a demonstrar a segurança do reator;
- revisão e análise de segurança adequada.
A fase do planejamento é indicada com a decisão
de
instalação de geração nuclear no sistema da concessionária. Pros_
segue até a apresentação a NRC do requerimento para licença de
construção, acompanhado pelo Relatório Preliminar de Análise de
Segurança (RPAS) e pelo Relatório de Análise Ambiental.
. Inicia-se, então, a fase da revisão para licença
de
construção e audiência pública, que se encerra com a emissão de
uma licença de construção. Durante esse período a revisão técnica e de segurança da NRC fica situada no projeto da instalação e
na adequação do local, cobrindo aspectos como os de
segurança
radiológica.,.._segurança nuclear,, qualidade ambiental-í -etCi-É emi^ tido pela NRC um Relatório de Avaliação de Segurança, avaliada pelo ACRS *,. que pode, dependendo do caso, solicitar
relatórios
de avaliação suplementar.
*Comité Assessor em Segurança de Reatores - "ACRS"
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I
1
|

O ACRS deve rever cada licença para construção ou operação e apresentar a NRC um relatório público. Com base na aná*
*
.

lise ambiental, a NRC publica também relatório de Impacto Ambien
tal, dando a conhecer ao público. Após a publicação desses relatórios é marcada uma audiência pública (obrigatória) perante a
ASLB *v Se se chegar a uma decisão afirmativa, é então emitida uma licença de construção.
A fase de construção e ensaios pre-operacionais continua até que a construção seja completada e realizados os ensaios
prê-operacionais. Como a Lei Nuclear não permite que qualquer in£
talação seja operada sem a devida licença de operação, esta ê so
licitada próximo ao final desta fase, juntamente com a apresenta^
ção do Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) e um Relatório Ambiental Final (RAF).
.
•
A NRC atualiza, então, a revisão de segurança do proje_
to final da instalação. Realiza-se uma audiência pública, se mar
cada por qualquer cidadão que julgue seus interesses afetados p£
Ia operação da instação. Após essas providências, caso se chegue
a uma decisão favorável, ê emitida uma licença de operação. **
Consoante ainda ao que dispõe a Lei Nuclear, a NRC tem
autorização para emitir uma Licença de Fabricação para uma
ou
mais unidades de centrais nucleares. Assim, em certos casos, poderia ser emitida primeiramente uma licença de fabricação seguida por uma licença de construção para determinado local e uma li
cença de operação. Seria a emissão de licenças parciais a exemplo do que existe, na prática, na República Federal da Alemã nha.
Ate opresente, ainda não ocorreu nenhum caso com esse
tipo de licença.

* Junta de Segurança Nuclear e Licenciamento - "ASLB"
**Veja,na página seguinda,esquema de "Procedimento no Licencia
mento de Centrais Nucleares nos EUA.

r
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REQUERIMENTO PARA
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO
COM RPAS E RELATÓRIO
AMBIENTAL

REVISÃO DE SEGURANÇA
E ANÁLISE PELA DIRETORIA
OE REGULAMENTAÇÃO
NUCLEAR

REVISÃO PELO
ACRS QUE APRESENTA
SEU
RELATÓRIO

ESQUEMA DO PROCEDIMENTO

DE LICENCIAMENTO DE

CENTRAIS NUCLEARES-EUA
: - N U C L E A R REGULATORY COMISSION
RPAS> RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE OE SEGURANÇA
RFAS:-RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE SEGURANÇA
ACRS:-COMITÊ ASSESSOR DE SEGURANÇA OE REATORES
ASL8:-JUNTA DE SEGURANÇA NUCLEAR E LICENCIAMENTO

INSPEÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA
CONSTRUÇÃO

REQUERIMENTO
LICENÇA OE OPERAÇÃO COM
RELATÓRIO AMBIENTAL
FINAL

REVISÃO P/COMISSÃO

AUDIÊNCIAS PUBLICAS
SOMENTE SE SOLICITA.
DAS OU POR INICIATI.
VA
DA NCR

S/DECISÃO 00 ASLB CON.
CESSÃO DA LICENÇA

\
AUDIÊNCIA PUBLICA
OBRIGATÓRIA
(ASLB)

® DECISÃO DO ASLB-S/
CONCESSÃO OU NÃO DA
LICENÇA DE
C O N S TR U Ç Ã O

FIG. I I

LICENÇA OE OPERAÇÃO
CONCEDIDA OU
NEGADA

- 36 -

2.2.2.

E S P A N H A

A legislação nuclear vigente na Espanha constitui-se de compromissos internacionais assumidos por aquele País e da l£
gislação nacional propriamente dita. A base legal para o desenvol
vimento pacífico da energia nuclear encontra-se na Lei n 9 2S de
29 de abril de 1964 e mais especificamente, regulando a responsa
bilidade civil por danos nucleares, o Decreto n* 2.177, de 22 de
julho de 1967 e o "Regulamento para Instalações Nucleares e Radi^
oâtivas" cujas diretrizes encontram-se aprovada pelo Decreto n 9
2.869/1962.
Destacamos também que a par das legislações nucleares
específicas existentes na Espanha encontram-se em outras normas
legais comuns princípios relativos as atividades nucleares principalmente no que tange ã segurança e â proteção dos trabalhadores.
0 amplo sistema legal em pauta, pode ser resumido
seguinte forma:

da

Designação de organismos públicos encarregados de por
em prática os preceitos da legislação nuclear e exercer o devido controle sobre as atividades nucleares e radioativas;diretrizes de controle da administração sobre tais atividades; instituiL
ção de um sistema específico de responsabilidade civil por danos
nucleares e ainda um sistema legal sancionador para o caso de inadimplemento de tais disposições.
A execução das normas pelos seus próprios imperativos
está afeto ao Ministério da Indústria através de seu Departamen
to Geral de Energia e da Junta de Energia Nuclear. Entretanto, ê
oportuno salientar, que a vista das disposições legais, outros
Ministérios são chamados a intervir dentro dos campos que lhe são
pertinentes.
A Junta de Energia Nuclear tem suas características e
funções reguladas pela Lei n 9 25/1964. Trata-se de um organismo
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com personalidade jurídica própria e de plena autonomia finance^
ra e administrativa vinculada ao Ministério da Indústria.
A J.E.N., segundo estabelece a Lei, está formada por
um Presidente e um Conselho composto por representantes da Adnã
nistração do Estado, cujos membros são oriundos de organismo oficiais e arregimentados dentre personalidades científicas, técnicas e industriais de reconhecida competência na vida nacional.
Auxiliada por uma Comissão Executiva, um Diretor Geral, pelos Di^
retores de Departamentos, por um Diretor Técnico e por um VicePresidente eleito pelos Conselheiros.
A Lei citada atribuí a J.E.N. a missão de fomentar,o
rientar e dirigir investigações, estudos, experiências e trabalhos tudo para o fim de desenvolvimento das aplicações pacíficas
da energia nuclear e principalmente para promover no país a fabricação de materiais e equipamentos nucleares. 0 citado orga nismo possui ainda competência legal para fins de assessoramento,
sobre questões relativas â energia nuclear, ao Governo, Autoridji
des, Tribunais de Justiça e Indústrias, assim como analisar os
riscos e parâmetros de segurança das atividades nucleares. A esse respeito a Junta emitirá parecer ao Ministério da
Indústria quanto aos requerimentos para fim de autorização para realização
de atividades nucleares como também efetuara inspeções âs indústrias nucleares e radioativas.
0 Decreto n 9 2.869/72 regulamentou o Capítulo "V"
da
Lei n 25/64, referindo-se tão somente ao Licenciamento de Instai
lações Nucleares e Radioativas.
9

Consoante ao citado Capítulo, as instalações nucleares
necessitam obter sucessivamente três autorizações:.*
a) autorização prévia;
b) autorização-de construção;-••'
c) autorização para operação;
*Veja diagramas do procedimento de licenciamento na Espariha-Fig.lll a VI
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' Au tor iz ação" P r évia -. £ um reconhecimento oficial do oib
jetivo proposto.
Para tal fim o solicitante da autorização devera forne
cer ao Ministério da Indústria todos os dados e estudos referentes a instalação que pretenda construir, assim como deverá apresentar também uma justificação pormenorizada baseada nas necessiL
dades que a referida instalação deverá satisfazer. 0 Ministério
da Indústria, por sua vez, solicitará informações a diversos departamentos, organismos e autoridades e ainda a Junta de Energia
Nuclear, os quais estudarão as questões que possam afetar a segurança nuclear inclusive quanto ã proteção contra radiações.
Cumpre assinalar que na fase citada, também abre
um
período para a opinião pública, na qual as pessoas ou entidades
que se considerem afetadas pela projetada instalação, poderão
formular objeções, que consideradas pertinentes poderão ser adotadas.
Esta fase é sumamente importante porque proporciona a
todos que se considerem prejudicados, manifestarem-se, e a administração pública protegerá todos os legítimos interesses quando
assim entender necessário. Por esta razão, este período de informação pública terá de realizar-se, sempre, quando não se requeira autorização prévia, como ocorre no caso das
instalações
de armazenamento de substâncias nucleares, reatores e conjuntos
críticos de investigação.
Uma vez recebida as informações e alegações descritas,
o Departamento Geral de Energia emitirá a oportuna resolução que
se for afirmativa terá o caráter autorizativo, podendo então
o
titular solicitar a autorização para construção.
Autorização

para

construção:

Nesta fase o titular deverá trazer todos os dados e es_
tudos que se refiram ã instalação em todos os seus aspectos.
A
Junta de Energia Nuclear estudará esta documentação e emitirá

1
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seu parecer preliminar de segurança.
Dentro dos estudos e trâmites ensejados na fase de autorização para construção, é" oportuno destacar o seguinte:
a) a criação de um Comitê de Coordenação composto por
representantes do Ministério da Indústria, da Junta
de Energia Nuclear, das Autoridades Locais e do Ope_
rador. Este Comitê tem função de- vigilância e assessoramento durante a construção e, a ele, também
estarão afetos os programas de provas;
b) a realização de provas pré-nucleares, nas quais se
efetuam todos os testes da instalação e/ou seus com
ponentes, antes da admissão de substâncias nucleares ;
c) por último, cabe acrescentar que durante esta fase
a Junta de Energia Nuclear fiscalizará o cumprimento
das normas de. autorização e realizará todas as verificações relativas à segurança e proteção radiolõgica.
Autorização

para

operação:

Esta autorização constitui-se de duas licenças. Uma,
para operação provisória, que permite ao Operador a
realização
dos testes nucleares, e outra para operação definitiva uma vez
superadas, com êxito, ãs provas nucleares.
Para obter estas licenças, o titular deverá
fornecer
toda a documentação relativa ao funcionamento da instalação.
0
Ministério da Indústria e a Junta de Energia Nuclear procederá inspeções, não sõ para comprovação das informações recebidas mas
também para-verificação do cumprimento de todas as - exigências
impostas ãs autorizações provisórias ou definitivas.

1
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DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO-ESPANHA
A) LICENÇA

PRELIMINAR
SOLICITANTE
3 COPIAS

™

I JUSTIFICATIVA DESCRIÇÃO

J> i ESTUDO FINANCEIRO
I OESÇRIÇÍO 00 LOCAL

TOS^RIA

DEPARTAMENTO
DA PROVÍNCIA

UMA C O P I A

UMA COPIA

£
DIRETOR GERAL PARA
ENERGIA

JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR L - —

INFQRMAÇAO
PUBLICA
30 DIAS
ENVIO PE DOC. |

ENVIO DE OOC

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO D£
SEGURANÇA E PROPOSTAS
P/LIKITESE ESPEClFICACÕrS

DECI S A O

CCPI4

FIG. I l l
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DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO-ESPANHA
8} LICENÇA OE CONSTRUÇÃO
SOLICITANTE
TRIPLICATA

MINISJERIO OA
INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO DA
PROVÍNCIA

COPIA PADA A PARTE INTERESSADA

PROJETO GERAL
PROGRAMAOE COMPRA
ORÇAMENTO
ESTUOO FINANCEIRO
- ESTUOO PRELIMINAR DE SEGURANÇA

( EXAME DOS OOCUMENTOS •» RELATÓRIO)
UMA COPIA

UMA COPIA

1

DIRETOR GERAL PARA
ENERGIA

JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE
SEGURANÇA

DECISÃO

COPIA PARA INFORMAÇÃO E CONSEQÜÊNCIAS

DEFINE A INSTALAÇÃO
„
COKSTRUpÃO
n
„
n

PARTICIPAÇÃO INTERNA €U 100%
O OPERADOR RESPONSÁVEL
LIMITA E

CONDICIONA

FIG. IV

r
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DIAGRAMA DO PROCEDÍMENTO DE LICENC1AMENTO-ESPANHA
C) LICENÇA TEMPORÁRIA DE OPERAÇÃO

SOLICITANTE
ESTUDO FINAL PE SEGURANÇA
TRIPLICAI*

NORMAS OPERACIONAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PLANO BC EI/ERCENCIA
CHOC«AMA DE TESTE

MINISTÉRIO
DA
INDUSTRIA
DEPARTAMENTO DA
PROVI

UMA CÓPIA

UMA COMA

1

DIRETOR GERAL PARA
ENERGIA

JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR

VERIFICAÇÃO

DO

RELATORIO
PRENUCLEAR

I

DECISfiO S03SE OS
TESTES PROPOSTOS
E RESULTADOS DA
VERIFICAÇÃO

CONDIÇÕES DO TESTE

LICENÇA TEMPORÁRIA
DE CONSTRUÇÃO

FIG. V

1
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DIAGRAMA DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO-ESPANHA
O) LICENÇA DEFINITIVA DE OPERAÇÃO
SOLICITANTE

' CERTIFICADOS DE TESTES E
COMPROVANTES

TRIPLICATA
PROPOSTAS DC MODiriCAÇÃO
DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS

MINISTÉRIO DA
INDUSTRIA
DEPARTAMENTO DA
PROVÍNCIA

DIRETOR

GERAL
ENERGIA

PARA

• •->!

II NSPEÇÃO

JUMTA DE ENERGIA NUCLEAR

/S.VÊLIAÇAO FINAL OE
SEGURANÇA

LICENÇA DEFINITIVA DE
OPERAÇÃO LIMITES E CONDIÇÕES
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE
SEGURANÇA

FIG. VI
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2.2.3

FRANÇA

O licenciamento das grandes * instalações nucleares na
França é° regido pelo Decreto de 11 de dezembro de 1963, emendado
por outro DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1973. Este Decreto foi promulgado de acordo com a Lei de 19 de dezembro de 1917.
•
0 procedimento de licenciamento de instalações nucleares é supervisionado pelo Ministério da Indústria e Pesquisa com
petente para assuntos referentes â energia nuclear, em estreita
colaboração com o Ministério da Saúde.
Recentemente, em 1973, foi criado na França o "Alto Con
selho para a Segurança Nuclear", que tem por meta auxiliar, como
órgão de consulta do Ministério da Indústria e Pesquisa, a prepa
ração de novos regulamentos referentes ã segurança de
instalações nucleares.
Independentemente deste órgão, o órgão competente para
conduzir o procedimento de licenciamento de instalações nucleares é o "Departamento Central para a Segurança de Instalações Nu
cleares". 0 relatório preliminar de segurança, anexado ao pedido '
para licenciamento, é considerado pelo competente Grupo Permanen
te do Departamento de Serviço Central, que também convoca a competência do "Commissariat ã 1' Energie Atomique" (em particular seu Departamento de Proteção e Segurança Nuclear). 0 estudo
da
segurança da instalação é conduzido pelo "Commissariat" em nome
do Grupo Permanente que por sua vez dá o parecer ao Departamento
Central. Este, de posse do parecer e sendo informado a respeito
dos locais pesquisados e eventualmente dos comentários dos
Ministros das áreas afins, prepara um esboço (projeto) de decreto
autorizando o início das obras.
Observado o pedido de licenciamento pelo Ministro
da
Indústria, este" ê enviado a exame junto a sete outros
Ministê11

Grandes Instalações Nucleares" significa a instalação de reatores de potência para fins de produção de energia elétrica.
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rios: Desenvolvimento Territorial, Turismo é Cultura, Proteção a
Natureza e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural e
Transporte Interior.
0 Prefeito do Departamento onde se vai instalar a usina tem autoridade para formar um Escritório de investigações,que
anota a opinião pública e consulta a comunidade local a respeito
da usina. De acordo com o Conselho Municipal e outros órgãos l£
cais onde a instalação esteja precisamente localizada, no prazo
de um mês, deverão ser fornecidas as informações ao Escritório de Investigações. Entretanto, avisos do inquérito são também dis_
tribuídos através da comunidade durante o período de um mês.
No dia anunciado, o inquérito é realizado e o público
é aceito para tomar notas das gravações dos procedimentos e também tecer considerações em registro aberto. Neste dia, não se to
ma nenhuma decisão, mas apenas apresentam-se as informações e eventuais comentários das partes em confronto.
0 Escritório de Investigações, na condução de todo
o
inquérito, pode ser assistido por dois "experts": um
designado
pelo Ministério da Indústria e outro pelo Ministério da Saúde.
0 próprio Escritório formula suas conclusões, transmitindo-as ao
Prefeito do Departamento. No prazo de um mês, o Prefeito ouve
as opiniões, se houver dos Chefes de seus Departamentos e posteriormente, suas próprias opiniões, encaminhando-as ao Ministério
da Indústria.
Qualquer que seja o pronunciamento, o segundo passo no
processo legal de aprovação para construção de uma usina nuclear
depois de passar pelo inquérito, é a opinião dada pelo Comitê In
terministerial para Grandes Instalações Nucleares.
Devera ser assinalado, contudo, que na pratica é um Õr_
gão chamado Unidade Permanente "acts de jure" em favor do Comitê =
Interministerial. A Unidade consiste de um representante de cada um dos cinco Ministérios, exceto os doze do Comitê, sendo representantes dos Negócios Econômicos, transportes e trabalho e

quatro outros, excluídos completamente do desempenho da entidade.
Curiosamente, contudo, o Ministro de Estado para Negócios
Sociais, enquanto membro da Unidade, não faz parte do Comitê.
Representantes do "Commissariat ã 1'Energie Atomique"e
da "Eletricitê de France", naturalmente, estão tanto no Comitêlnterministerial e nas Unidades Permanentes, mas, com
apenas
um membro na última. Um representante do Departamento Central psi
ra Proteção contra Radiações Ionizantes, se apresenta tanto
no
Comitê quanto na Unidade. Outras pequenas alterações na compos^
ção desses órgãos, também surgem, porém em uma das 3 posições
mais elevadas.
Nesta etapa do processo um Comitê Permanente para Reatores, sob a autoridade do Departamento Central para
Segurança
de Instalações Nucleares, está encarregado da direção dos procedimentos no interior de vários setores do Governo. 0 Departamento Central de Segurança, como lembrado, está sob autoridade do
Ministério da Indústria, enquanto o Departamento Central Para a
Proteção contra as Irradiações Ionizantes está sob o controle do
Ministério da Saúde.
0 Departamento Central para Proteção tem assistência técnica do "Commissariat a l'Energie Atomique" e de "Eletricité
de France". Apesar disso, esse Departamento está encarregado de
conduzir o exame final da segurança do reator, radiação e
meio
ambiente.
Pode ser acrescentado que o esboço do decreto autorizativo é feito pelo Departamento Central para Segurança de Insta_
lações Nucleares. 0 Ministro da Saúde, por outro lado,
também
pode consultar outra autoridade - Conselho Superior para a Saúde
Pública, o qual deve dar sua opinião no prazo de um mês. Finalmente, se o caso envolve "dificuldades especiais", o Comitê Inteministerial, mais do que -sua Unidade Permanente, é o
único
que deve autorizar, suponhamos que a atividade do reator esteja
abaixo do nível fixado pelos três Ministros. Neste caso, uma autorização não prorrogável de 6 meses pode ser concedida
por

ordem do Ministério da Indústria sem inquérito público local,mas
sujeito à opinião do Prefeito e da Unidade Permanente.
Outra alternativa pode ocorrer quanto o reator a ser
autorizado será de "especificação padrão". Uma vez mais com o be_
neffcio dos procedimentos internos exclusivos a autorização concedida tanto por proposição do Ministro da Industria, sujeito a
opinião da Unidade Pei'manente e participação do Ministro da Saúde, ou ainda por ordem do Ministro da Indústria, mas, neste caso,
depois do inquérito local e sujeição ã opinião da Unidade Permanente.
Normalmente, o Comitê Interministerial, ou melhor, a
Unidade Permanente, pode recomendar em qualquer ocasião, modificações na Usina ou nos regulamentos específicos aplicáveis para
cada instalação. Similarmente, a autorização mesma pode ser modificada ou ainda, novas condições podem ser fixadas através de
decretos adicionais obedecendo os mesmos procedimentos.
Regras
gerais do Código de Trabalho são, contudo, sempre separadas em
quaisquer destes procedimentos e as disposições anteriores
são
afetadas no todo, por quaisquer das posteriores.
A autorização pára construção também especifica um mar
co para a concessão da autorização para operação. Se a usina
é
autorizada dentro do prazo ou se a operação não começa no espaço dos dois anos seguintes, uma nova autorização concedida sob o
mesmo processo é então requerida.
Normalmente, contudo, a fase de transição da construção para a operação da usina e também .muito suave, sempre dentro
dos canais governamentais. Seis meses antes que a primeira carga
de combustível nuclear seja colocada no reator a "Eletricitê de
France", requerente,submete um relatório de segurança ao Minis tro da Indústria onde o sistema de controle para cumprir aquelas condições -específicas emitidas na autorização e regras provi-,
sérias são descritas. Outros detalhes técnicos referentes às regras aplicáveis para a instalação são também explicadas ao Minis_
tro nesta oportunidade. 0 Ministro dom a assistência do
Comitê
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Permanente aprova então o inicio dos trabalhos preliminares e operação, emitindo uma autorização. Com o intuito de obter uma permissão para operação completa, o requerente submete ao Mini:>
tro, um relatório definitivo juntamente com as regras que a instalação devera seguir.
Naturalmente, novas autorizações do mesmo tipo são requeridas por significarem modificações nas funções de operação
da instalação; por exemplo, troca do próprio operador, inativida
de maior do que dois anos causada por fogo, explosão ou qualquer
outro acidente e assim por diante.
A Lei afirma que uma ordem do Ministro da Indústria po
de estabelecer estas regras técnicas concernentes â
segurança
das instalações nucleares. 0 projeto dos regulamentos, contudo ,
deve ser submetido ao Comitê Interministerial sempre que a prot£
ção dos trabalhadores ou do meio ambiente estiver
relacionada
com a instalação e operação de reatores em geral.
Se o enfoque dos recentes regulamentos recair sobre um
reator simples ou sobre um número específico de reatores a parti^
cipação do Departamento Central para Segurança de Instalações Nu .
cleares torna-se muito mais eficiente. Por outro lado, se as novas regras são gerais, o Alto Conselho para Segurança Nuclear,em
razão da eficiência global envolvida, é o órgão que recomenda a
ação própria, geralmente em conexão com aspectos legislativos de
segurança nuclear.
Finalmente, duas observações são necessárias para compreender-se o ciclo completo do sistema de licenciamento nuclear
na França. Como dito no início, a Lei de 1917, eventualmente atu
alizada, rege o estabelecimento e o funcionamento de instalações
convencionais que podem ser divididas em três categorias:aquelas
que são mantidas distantes das áreas residenciais, aquelas
que
operam sòmente"""sob "certas condições- de segurançar e aquelas -que,embora inócuas estão meramente às regras gerais.
0 problema é" que, entre outras dificuldades

legais,
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este sistema quando surgiu décadas atrás era destinado a ser administrado em nível regional dos Departamentos do País; assim sendo, órgãos governamentais, como aqueles que por fim tratariam
de energia nuclear, foram excluídos. Depois de um período de adaptação legal iniciado em 1961, em março de 1973, foi afirmado
por lei que aquelas instalações convencionais pertendentes a usi
na nuclear deveriam ser sujeitas a atos do Ministro da Indústria
e que o Prefeito do Departamento local, como de costume, deveria
manter-se informado. Noutras palavras, apesar de que estas instalações convencionais permaneceram sob as regras de 1917, suas
autorizações e regulamentos, depois de 1973, têm estado sob
o
controle das autoridades do Poder Central, e a licença de uma usina nuclear automaticamente inclui aquelas instalações __iião-nucleares.
0 último ponto de conexão com o processo é" relacionado
com a inspeção das instalações. 0 corpo técnico do "Departamento
Central de Proteção contra Radiações Ionizantes" é" responsável
pela vigilância da poluição radiolõgica de acordo com a emenda
e 1961 da Lei n* 1917, e outros dispositivos legais.
A Lei de 1973, contudo, estatuiu que o Ministro para o
Meio Ambiente, juntamente com o Ministro da Indústria, escolhesse os inspetores dentre os "experts" responsáveis pela supervi são das instalações categorizadas, convencionais e locais, sob a
autoridade do último Ministro. Estes inspetores estão encarregados e têm poderes para tanto, de exigir o cumprimento das emen das. Delegados do Departamento Central para Proteção contra Radiações Ionizantes, contudo, são responsáveis pela liberação dos
efluentes radioativos das usinas. As inspeções não são sistema ticas e geralmente são planejadas em conexão com delegados
do
"Comissariat â 1'Energie Atomique", ambos grupos de
inspetores
trabalham em contato com o departamento local de serviços corres_
pondentes. Trabalhos de eletricidade, e outras atividades sujeitas à inspeções-.especiais. estão• simultaneamente = • sob -outra -supervisão.*
* Vide diagramas do procedimento de licenciamento de reatores
nucleares de potência na França - pãg. 5Q -Figuras VII e VIII
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2.2.4

A L E M A N H A -' R. F.' A.

As bases legais para o desenvolvimento e uso pacífico
da energia nuclear na Republica Federal da Alemanha foram criadas em data relativamente recente. As proibições impostas pelos
países aliados referentes a qualquer atividade no setor de energia nuclear, ã RFA, estavam em vigor até 19S5.
Somente em 1959, uma alteração na "Lei Básica" (BUNDES
GESETZ).. - Constituição - fixando os limites de competência en
tre a União e os Estados criou a base legal para a
utilização
pacífica da energia nuclear na RFA.
Neste contexto, surgiu a Lei Atômica Alemã(ATOMGESETZ).
sobre a utilização pacífica da energia nuclear e a proteção contra os respectivos perigos, de 23 de dezembro de 1959, emendada
pela ultima vez em 31 de outubro de 1976. *
Os objetivos desta lei são fixados no seu artigo 1*

a

saber:
- promover á pesquisa, o desenvolvimento e
da energia nuclear para fins pacíficos.

utilização

- proteger a vida, a saúde humana e os bens materiais
contra os perigos da energia nuclear e contra os efeitos nocivos da radiação ionizante.
- evitar que a utilização ou a liberação da energia nu
clear possa ameaçar a segurança interna ou externa
da RFA.
- garantir o cumprimento das obrigações internacionais
da RFA no setor da energia nuclear e da proteção ra• - diolõgicai-'
* Texto integral da emenda no Anexo A, páginas 5

e seguintes.

- S3 -

A idéia de proteção, implícita nos objetivos da lei, é
implementada por três grupos de regulamentos.
Disposições legais minuciosas regulamentam a supervi são por parte das autoridades. 0 uso pacífico da energia nuclear
• está vinculado a processos obrigatórios de licenciamento que são
mais rigorosos do que os de qualquer outro setor, garantindo um
controle mais completo possível. Os combustíveis nucleares,
em
particular os isótopos de urânio U-235, bem como isõtopo de plutônio, o Pu-339 (conforme a definição do artigo 2, parágrafo 1)
estão sujeitos a rigorosas normas de licenciamento. Estes se referem aos seguintes aspectos:
- a importação e a exportação;
- o transporte;
- qualquer manipulação, inclusive guarda, processamento, transformação e qualquer outro uso;
- qualquer assunto referente ã implantação e ã operação de reatores nucleares e outras instalações atômicas, bem como unidades moveis de energia nuclear.
0 ponto citado por último refere-se ao tema central do
presente trabalho ou seja, a obrigatoriedade do licenciamento das instalações atômicas, tais como centrais nucleares ou usinas
de reprocessamento.
0 artigo 7 do Código Atômico, relativo ao assunto, define a obrigatoriedade do licenciamento como segue: *

I
•

"Quem implanta, opera ou de outra maneira lida com uma
instalação imóvel, para a produção ou a fissão de com
bustível nuclear ou para o reprocessamento de combustível nuclear irradiado, ou quem muda substancialmente tal. instalação ou a sua operação precisa obter uma
*Yeja.no Anexo-B — Pães. 3 e seguintes Regulamentação do Art.7»
do Código Atômico pelo'Nuclear Installation Ordenance'Me 18.2.77

1
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licença."
O deferimento de uma licença está vinculado ao cumprimento de uma série de requisitos de licenciamento, com
vistas
à proteção dos empregados, de terceiros e do publico. 0 artigo7*
da Lei Atômica estabelece os seguintes pressupostos para que uma
licença possa ser deferida:
a - não existirem fatos capazes de suscitar
dúvidas
quanto à idoneidade do requerente e das pessoas res_
ponsãveis pela montagem, gerência e supervisão
da
operação da instalação, devendo as pessoas responsáveis pela montagem, gerência e supervisão de opera ção da instalação possuirem conhecimentos especializados .
b - serem tomadas as providências adequadas em conformidade com o progresso da ciência e da técnica, contra
danos decorrentes da implantação e da operação da instalação.
c - serem tomadas as providências para o cumprimento das '
exigências legais de indenização de sinistros.
d - ser garantida a necessária proteção contra interferências nocivas ou outros efeitos provocados por tejr
ceiros.
e - não existirem razões relevantes de interesse público,
principalmente no que se refere ã poluição da água. ,
do ar e do solo, contrárias ã escolha da localização
da instalação.
0 citado dispositivo estipula ainda que todas as autoridades dà~ ÜniaóY dos Estados, dos Municípios e de outras Unidades distritais, cujas zonas de competência estejam envoi vidas, de_
verão tomar parte no processo de licenciamento.
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Deve-se ressaltar que o licenciamento de uma instalação
de acordo com o art. 7 da Lei Atômica, ou seja, especialmente pa.
ra a implantação e a operação de um reator nuclear, somente . é
permitido,se as exigências do processo de licenciamento estive rem satisfeitas. 0 requerente, portanto, não adquire um direito
sobre a obtenção de uma licença, com o cumprimento dos requisitos ao contrário de outros processos de licenciamento do direito
atômico ou da proteção radiológica. Isso indica nitidamente que
o legislador coloca a proteção do público contra os perigos
da
energia nuclear bem acima dos interesses do requerente. Tal importante escopo flui do art. I9 da Lei Atômica, que estabelece que o Programa Nuclear Alemão se farã sempre com vistas ao
bem
estar do povo alemão.
2.2.4.1 - ADMINISTRAÇÃO POR DELEGAÇÃO DA UNIÃO
Na RFÀ, o Direito Nuclear é administrado em grande par
te pelos Estados, por delegação da União. Os Estados possuem os
seus próprios órgãos competentes. Além disso, estabeleceram uma
série de regulamentos administrativos para a execução do Direito
Atômico e da proteção radiológica cujo conhecimento e de grande
importância para o requerente, pois embora se tratem sõ de instruções normativas aos órgãos oficiais, contém indicações valiosas quanto ã formulação dos requerimentos e ã tramitação dos pro
cessos de licenciamento e supervisão. As instruções
normativas
baseiam-se em discussões conjuntas das autoridades competentes de cúpula dos Estados com o Ministério Federal de Cultura e Ciên
cia.
A autorização para implantação e a operação de reatores e outras instalações atômicas, seguindo o já citado dispositivo, é outorgada pelas autoridades* de cúpula dos estados (em ge_
ral os Ministérios de Economia dos Estados em colaboração
com
outros Ministérios Estaduais), cuja competência inclui ainda a su
pervisão (Art. 19 do Código), bem*como, o licenciamento de "outros usos dos combustíveis nucleares (art. 9 do Código Atômico).*
A execução do Código Atômico pelos Estados, por delegação da Uni
ão significa inclusive:

f
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- que a designação dos órgãos competentes é da
dos Estados;

alçada

- que o Governo Federal com a anuência do Conselho Federal pode decretar regulamentos administrativos gerais (p. ex. o Regulamento das Instalações
Industriais, o Regulamento da Garantia da Cobertura,
os
Regulamentos da Proteção Radiolõgica, e t c ) ;
- que as autoridades estaduais estão subordinadas
às
instruções da respectiva autoridade federal de cúpula;
- que a supervisão federal abrange a legalidade e a ob
jetividade da execução;
- que o governo federal pode exigir relatórios e apresentação de documentos.
2.2.4.2 - PARTICIPANTES NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
Âmbito Federal
A participação de entidades no processo de licenciamen
to, tanto da construção como da operação de uma central nuclear,
segundo a Lei Atômica da RFA, obedece ao seguinte esquema:
I) 0 concessionário e futuro operador de uma central
nuclear submete seu requerimento de licença de cons_
trução ou de operação, ao órgão competente do Estado onde pretende implantar a instalação. 0 requerimento deve conter os documentos necessários à avali
ação de segurança (inclusive aqueles envolvendo segredo industrial ou técnico), que são, na sua maioria, elaborados pela empresa construtora da instala
ção.
II)A autoridade de licenciamento, ao receber o requer^

1
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mento de licença, inicia a verificação de sua adequação e, simultaneamente, providencia a participação do Ministério do Interior (BMI-Bundesministerium
des Inners), remetendo-lhe toda a documentação necessária para a revisão dos aspectos legais e objetivos daquela atividade.
»

III) 0 BMI, além de seu órgão de assessoria, - a Comissão de Segurança de Reatores (RSK - Reaktor Sicherheitskommission) * . utiliza a interveniência de outros órgãos federais que considerar necessário para
o devido estudo da matéria (Por ex.: Ministério da
Família è Saúde, Ministério da Defesa, e t c ) .
IV) Finalmente, o BMI informa à autoridade de licenciamento sobre o resultado de sua revisão e, se julgar
necessário, apresenta diretrizes que deverão
ser
levadas em conta por aquela autoridade para proce der ao licenciamento da instalação.
Âmbito Regional

A autoridade de licenciamento, para o exame do requer^
mento de licença, utiliza o potencial técnico de duas organizações:
I) A Sociedade de Supervisão Técnica (TUV - Technische
Uberwachungs-Vereine), que opera no Estado em foco,
caso possua uma divisão própria de tecnologia nuclear; e,
II) 0 Instituto de Segurança de Reatores (IRS-Institut
für Reaktórsicherheit).
"Éxxsfíeíi"onze TUV operando na Republica Federal dá Al£
manha. São associações incorporadas e sem fins lucrativos, agru*A RSK é composta atualmente de 18 peritos independentes de
rios campos especializados.
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vá-
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padas em base regional. 0 Governo Federal reconheceu e aprovou as
atividades das TUV, delegando-lhes suas próprias funções de supervisão. Os peritos autorizados das TUV executam revisões minuciosas dos projetos e ensaios de instalações, e elaboram, para a
autoridade de licenciamento, laudos e pareceres independentes so
bre os diversos aspectos de segurança envolvidos. As onze TUV são
membros da VdTUV (Vereinigung der Technischen Uberwachungs-Vereine) sediada em Essen.
Os objetivos da VdTUV são:
I) Servir globalmente â comunidade, em todos os campos
da engenharia, sem fins lucrativos;
II) Assessorar os ministérios competentes e outras aut£
ridades públicas relacionadas nas regulamentações e
legislações importantes;
III) Alcançar o mais alto grau possível de uniformidade
na condução de inspeções técnicas, para compilar e
registrar todos os conhecimentos e experiências, e
tornã-los acessíveis a todas as regiões e agencias *
envolvidas; e
IV) Colaborar na preparação de normas, regras e diretri
zes para todos os campos .de atividade de engenharia
abrangidos pelas TUV.
Quanto ao IRS, trata-se de uma organização específica
do campo nuclear, que normalmente colabora com a TUV local na atividade de avaliação da segurança da instalação.
Um esquema demonstrativo da interconexão entre os dife_
rentes organismos é mostrado na Fig.VlII.
2.2.4.3 - LICENCIAMENTOS

PARCIAIS

Originariamente, o legislador imaginava poder
r
i -

deferir
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um licenciamento consoante ao art. 7' do Código Atômico de
tal
forma que fundamentalmente a autorização de implantação fosse de_
ferida antes do início da montagem, e a licença de operação, antes do início da operação. Na prática, porém, tal procedimento provou ser contraproducente, pois de um lado, a autoridade preci^
sa dispor de dados definitivos a respeito do objeto do licenciamento pretendido, e por outro lado, o requerente só pode subme ter esses dados definitivos em época relativamente avançada.Além
disso existe outro fator capaz de cercear a liberdade de decisão
da autoridade de licenciamento: em caso de exigências posteriores basicamente possíveis pelo Código Atômico, existe em função
do Art. 18 do mesmo código, o perigo de que o operador possa exi^
gir uma compensação em dinheiro, pelo respectivo incremento
de
custo. 0 problema é ainda agravado pelo fato de que o Art. 7 não
faz qualquer distinção entre os requisitos para o deferimento de
uma autorização de implantação e os requisitos para o deferimento de uma licença de operação. Consequentemente a autoridade de
licenciamento, antes de poder chegar a uma decisão sobre a autorização da implantação, já precisa examinar aqueles requisitos que se referem apenas ã licença de operação. Por esses motivos,
e para proporcionar ã autoridade de licenciamento a possibilidade de considerar sempre durante o tempo de construção de vários
anos de uma central nuclear os conhecimentos técnicos e científi^
cos mais recentes sobre problemas de segurança, através de exigência correspondentes, as autorizações de implementação e as li_
cenças de operação são subdivididas, respectivamente em
várias
autorizações parciais. Uma importância especial, tem no caso
a
primeira autorização parcial de implantação, pois além das primeiras atividades de construção {por exemplo, escavação do terre_
no, concretagem das fundações) a autoridade aprova simultaneamen
te a localização e o conceito básico
de segurança da instala ção.
2.2.4.4 - ALVARÁS PROVISÓRIOS
Desde o dia 01 de dezembro de 1969, data da penúltima
emenda a Lei Atômica, existe a possibilidade da emissão de alva
rãs provisórios, prevista pela introdução de um Art. 7* no Códi-
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go Atômico:
- "Pode-se requerer um alvará provisório referente Es
questões isoladas das quais depende o licenciamento
de uma instalação segundo o Art. 7*, especialmente
no que se refere ã escolha da localização. O alvará
provisório caducará se o requerente não requerer o
licenciamento dentro de 2 anos. Este prazo poderá ser prorrogado para um total de quatro anos".
O alvará provisório difere de uma autorização de
implantação ou de uma licença de operação pelo fato de que não con
fere ao seu titular a permissão de exercer qualquer atividade a
respeito da instalação nuclear, como por exemplo começar com as
fundações. O seu valor ê apenas de constatação, respondendo
a
perguntas preliminares de interesse para o requerente no processo posterior de licenciamento, embora a resposta tenha efeito ju
rídico.
Via de regra, o requerente está interessado na resposta a duas perguntas preliminares típicas: eventuais ressalvas
quanto a localização da instalação (alvará provisório de locali- "
zação) e eventuais ressalvas quanto ã localização e ao conceito
básico.da instalação (alvará conceituai). Em particular, o deferi^
mento de um alvará de localização significa que a autoridade
não pode mais opor embargos ã localização no processo posterior
de licenciamento embora conserve toda a liberdade na avaliação do projeto de segurança da instalação podendo exigir então mais
do que o requerente tenha previsto em sua documentação para o ajl.
vara provisório. O deferimento de um alvará conceituai significa
que as autoridade, tendo-se manifestado também a respeito
do
conceito básico da instalação, não podem mais opor embargos
ao
mesmo, devendo estipular as suas exigências somente dentro deste
conceito. Um alvará conceituai, e, pois, muito mais amplo do que
um alvará de localização.-Tudo isso obviamente não afeta a facuJL
dade da autoridade de revogar tanto um alvará provisório quanto
uma autorização ou uma licença já deferida, caso surja a necessi^
dade. Tal revogação, pela autoridade competente, será fundamenta.

ANEXO - A •
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da no princípio denominado "FREIES ERMESSEN".. Tal princípio po
deremos defini-lo: "Como o poder de império que possui o
órgão
licenciador em negar uma licença, em qualquer de suas fases", na
turalmente com base razoável de interesse público.

2.2.4.5 - TRAMITAÇÃO

DO

PROCESSO

No que se refere â tramitação do processo de licenciar
as instalações nucleares segundo o art. 7 9 do Código Atômico, e
especificamente as centrais nucleares, a regulamentação da
lei
estipula o seguinte:
f

- o requerimento do licenciamento deve ser
submetido
por escrito ã autoridade de licenciamento do Estado
onde se pretende implantar a instalação;'
- o requerimento deverá ser instruído pela documentação necessária para a sua avaliação, em particular;
- esquemas, desenhos e descrições explicativos;
- um relatório de segurança que apresente todos os pe- "
rigos relacionasos com a instalação e as medidas de
segurança previstas;
- indicações que permita ser verificada a idoneidade e
o conhecimento especializado das pessoas
responsáveis para a implantação da instalação e para a gerên
cia e a supervisão da sua operação;
- propostas sobre as providências para cumprir com
obrigações legais de indenização;

as

- a documentação contendo segredos de negócio ou de operação deverá ser assinalada convenientemente é - apresentada em separado. Não obstante, o seu conteúdo
devera ser descrito ate onde seja compatível com
a
preservação do segredo, na documentação acessível ao
i\

_
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público, proporcionando a terceiros a responsabilid^
de de avaliar se, e, em que extensão seriara afetados
pelos efeitos da instalação;
- se a documentação não satisfizer as exigências, a au
toridade de licenciamento solicitará ao
requerente
complementá-la convenientemente dentro de um prazo a
dequado, ou em caso de segredos, apresentar
prova
convincente de que isso não seri possível sem desven
dar o segredo.
Do ponto de vista, essencialmente processual, a estrutura jurídica da Alemanha Ocidental admite três diferentes instâncias para suas Cortes Administrativas com dois diferentes tipos de recursos: o de "REVISION" e o BEFERUNG"sendo, respectivamente, os recursos interpostos à 2a. ou 3a. instância, sem hipótese de apelo ao poder executivo. Quanto a isto, ê importante observar que o recurso interposto à Corte Constitucional do País tem efeito suspensivo sobre o processo até que sejam dirimidas £
ventuais hipóteses de inconstitucionalidade dos atos administrativos praticados no processo de licenciamento parcial (nas
várias etapas) ou final.
Também tem efeito suspensivo o processo principal interposto contra a autoridade administrativa. Conquanto esta via
seja extremamente onerosa quanto ao tempo e custas por parte do
autor. Em razão disto é que os autores de ação contra o
poder
concedente tem se valido do que se chamaria "Processo de Instru
ção" ou "Processo Preliminar" os quais, entretanto, não tem efe^
to suspensivo.

tem
com
até
tos

De modo geral, o processo administrativo na Alemanha
as mesmas características do Direito Processual Brasileiro ,
exame de matéria de fato e matéria de direito, ambos apenas
a'segwFdã'Instância. Prev"ê-se, também', "a audiêrfcia de peri- e o processo é público e controverso.

2.2.4.6 - ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE DE LICENCIAMENTO
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Além da inclusão de todos os órgãos competentes e
da
consideração dos respectivos regulamentos do direito público, es^
pecialmente o direito de construção e da água, a atribuição essencial da autoridade de licenciamento ê verificar se o projeto
satisfaz os requisitos estipulados no Art. T> do Código Atômico.
Esta avaliação, que deverá ser orientada inclusive pelo "status "
internacional das exigências de segurança em centrais nucleares,
requer uma grande equipe de técnicos nos mais diversos campos de
especialização. A autoridade recorre, por isso,em geral a peri tos que prestam serviços intensivos durante todo o período • do
licenciamento, desde antes do deferimento de uma autorização de
implantação passando pelo período de construção até a operação experimental. Mesmo após o deferimento de uma licença de operação definitiva a central nuclear continua sujeita ã
supervisão
permanente das autoridades durante todo o tempo da sua vida útil.
A regulamentação exige, ainda, explicitamente uma divultação pública do projeto e a discussão de eventuais contestações de terceiros: a autoridade de licenciamento deve publicar o
projeto no Diário Oficial e em jornal importante da região da fu
tura localização da instalação. 0 Diário Oficial da União deverá
publicar uma referência a essa divulgação.
A divulgação deve:
- assinalar que o requerimento de licenciamento e a ão
cumentação correspondente estão expostos ao conhecimento público, e indicar o local;
- convidar para a apresentação de eventuais contesta ções, dentro do prazo de um mês;
- fixar uma data de reunião e assinalar que as conteis
tações apresentadas serão discutidas naquela data ~sem~considerar uma eventual ausêncfa dó requerente ou
das pessoas que apresentaram a contestação.
A divulgação e a exposição pública podem ser

omitidas

1
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se uma divulgação correspondente a respeito da instalação referida no requerimento já fora realizada antes e uma nova divulgação não apresentar assuntos adicionais relevantes para terceiros.
0 requerimento do licenciamento e a documentação correspondente devem estar expostos ao conhecimento público duran
te todo o prazo em que as contestações possam ser apresentadas.
As contestações devem ser discutidas oralmente com o
requerente e com as pessoas que apresentaram as contestações. Is,
so não se refere as contestações que se baseiam em títulos especiais do direito privado e que devem ser pleiteadas perante
o
foro ordinário.
Finalmente, a decisão da autoridade deverá ser comunicada também a todos os contestadores, devendo as contestações,ou
serem adotadas na forma de exigências sobre o construtor ou o £
perador, ou recusadas se forem consideradas indevidas pela autoridade competente. Os contestadores podem entrar com recurso de
ação administrativa.
Prevê a lei prazo de 60 (sessenta) dias para que qualquer cidadão (parte interessada) possa manifestar-se em audiência pública contra o Projeto que se pretenda desenvolver, É evidente que a Corte Administrativa de primeira instância não aceitará oposição sem base razoável, também não aceitará
movimento
por parte do público que no Brasil teria como Ação Pública, se
pelas mesmas razões que no Brasil a parte diretamente interessada ê admitida em Corte.
São partes interessadas para tal fim: o próprio cidadão, a comunidade, com representação legal ou qualquer "vizinho1.'
É admitida a ínterveniência deste (vizinho) que entre nos seria
considerado=e-eme-*er-ceiro i interessado, observados .• inclusive os
limites de distância (cinqüenta quilômetros mais ou menos) que
não são fixados por lei mas observados jurisprudencialmente pela
Corte.
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Passados o prazo de sessenta dias7 em que se admite co
mo auxiliares de ação e defesa, peritos, técnicos e principalmen
te a TUV (Estadual) e aceita a ação e não aceita a oposição, pela extinção do tempo e/ou esgotamento da razão encerra-se
esta
via e prossegue o licenciamento. A autoridade concedente, com ba_
se na indispensável opinião da TUV, dará licença parcial de cons_
trução. No caso do Estado da Westfãlia (NRW) cada licença
parcial referir-se-ã a cada etapa do cronograma do projeto.
Assim
ter-se-á uma licença especial para conceito, outra local("site")
outra para construção de obras civis e assim por diante até
a
primeira licença de operação (COMMISSIONING). No caso dó Estado
da Bavária haverá uma licença parcial abrangendo todos os tópicos acima até o "COMMISSIONING'1. *

2.2.4.7 - ATIVIDADE

DO

ESTADO
ií

Para o exame de um requerimento, as autoridades valemse via de regra de especialistas independentes como assessores
e peritos. As sociedades de Supervisão Técnica dos Estados (TUV)
estabeleceram em parte com essa finalidade, grandes departamen tos próprios de energia nuclear, fundando alem disso conjuntamen
te, o Instituto de Segurança de Reatores. Elaboram pareceres mi- '
nuciosos por encomenda das autoridades e executam controles técnicos e inspeções de todos os componentes importantes da instala_

* Quando do nosso estágio'junto a. Universidade~Ue MUNSTER RFA.em
janeiro de 1978, fomos informados que o Ministro Federal
do
Interior teria manifesto interesse de que o processo de
licenciamento na Alemanha seja similar ao do Estado da Westfãlia para que haja maiores oportunidades para fins de oposição
ao licenciamento por parte do público. Significando dizer que
a partir de ambos "COMMISSIONING"o processo de licenciamento
passaria a ser idêntico para todas as administrações estaduais, ou seja, dependerão de licenças (parciais) individualiza
das as demais etapas até a operação comercial.-Somente após a
licença gara "COMMISSIONING" é que a responsabilidade
se
canalizara exclusivamente para o operador e daí para frente
nele se centralizará.

i\ _

f
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ção. As verificações abrangem o projeto, a fabricação e o funcio
namento dos componentes e de toda a instalação. Os cálculos a se
rem apresentados pela empresa fabricante são refeitos, e compara
dos cont outros códigos de cálculo dentro do possível. Estas verificações intensivas resultam geralmente em uma série de exigên
cias da autoridade para alterar, complementar ou reforçar sistemas ou partes da central nuclear, ou respectivamente, em instruções para a sua operação.
Além das autoridades estaduais o Ministro Federal
do
Interior realiza, também, no contexto da sua competência de supervisão legal e objetiva sobre as atividades da autoridade
de
licenciamento, um exame dos requerimentos de licenciamento e da
respectiva documentação. 0 Ministério conta com os serviços
de
assessoria de um órgão de especialistas independentes, que é a
Comissão Alemã de Segurança de Reatores (RSK), a qual pertencem
peritos renomados nos diversos campos especializados, tais como
Física de Reatores, Tecnologia Nuclear, Proteção Radiologica, Bi^
ofísica, Medicina Radiologica etc. Os membros deste órgão
ocupam-se com problemas de segurança de importância fundamental e
verificam também em todos os processos concretos de licenciamento, se os respectivos equipamentos e providência de segurança
são suficientes. A RSK submete ao' Ministério as suas opiniões na
forma de recomendações. Para a preparação destas
recomendações
a RSK institui uma série de subcomissões que analisam determinadas questões fundamentais de forma bem detalhada, submetendo
a
seguir os resultados das suas pesquisas ao plenário da RSK.
Uma valiosa capacidade adicional de assessoria está a
disposição do Ministério no Instituto de Segurança de Reator(ISR)
cujos serviços são aproveitados em inúmeras questões de detalhe
e de princípio, na elaboração de regras e diretrizes da tecnologia nuclear bem como, na coordenação de projetos de pesquisa. 0
elo da União - de grande importância para o fluxo das
informações - entre o lado dos peritos = (TUV,• •• IRS e a RSK) é desempenhado
pelo ISR.
Para as pesquisas de alcance mais amplo

eventualmente
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necessárias, o Ministério dispõe diretamente" da capacidade
de
pesquisa do Laboratório para o Controle de Reatores e a Garantia
das Instalações (Garching) bem como da possibilidade de contra tar estudos e pareceres com outras entidades apropriadas.
Pôr
outro lado, especialmente projetos de pesquisa de prazo mais lon
go são realizados no contexto do Programa de Pesquisa de Seguran
ça do Ministro Federal de Pesquisa e Tecnologia ou no Centro de
Pesquisa Nuclear. Os resultados obtidos ali são aproveitados tam
bem nos processos de licenciamento.
0 BMI elabora em geral diretrizes para as respectivas
autoridades estaduais com base nas recomendações da RSK e em outros pareceres e opiniões bem como, com inclusão de
resultados
recentes de pesquisas e informações resultantes de contatos com
entidades estrangeiras a respeito de determinados projetos de re
ator ou questões fundamentais. Na prãtir.a, nenhum projeto de cen
trai nuclear é autorizado sem a aprovação do Ministro Federal do
Interior.
Este controle da União sobre as autoridades de licenci
amento dos Estados contribui para alcançar um máximo de segurança e garante além disso uma aplicação uniforme das diretrizes e •
providências de segurança em todo o território nacional.
2.2.4.8 - CRONOGRAMAS DA TRAMITAÇÃO DO LICENCIAMENTO
A figura . ÍX . apresenta um esquema da seqüência das vá
rias etapas de processo de licenciamento. A respeito deste esque_
ma simplificado cabem as seguintes explicações:
- a participação das autoridades cuja região de competência é afetada não está sujeita a restrição
-de
tempo;
-l)s~pêritòs da autoridade de licenciamento não só eía
boram determinados pareceres, conforme indica
esta
apresentação, mas continuam participando além disso
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durante todo o processo do licenciamento.
a primeira autorização parcial de implantação inclui
alem de um certo volume de construção (p. ex. escava
ções do terreno e fundações de concreto) simultaneamente a autorização da localização e do conceito,ten
do portanto uma importância especial. A localização
e o conceito básico da tecnologia da segurança
são
assim aceitos pela autoridade. Alterações posteriores em componentes ou sistemas de instalação podem
ser autorizadas dentro de certos limites, ou estipuladas através de exigências. Tendo-se requerido no
entanto apenas um alvará preliminar de localização,
então termina este processo no ponto onde o esquema
indica a primeira autorização parcial de implantação
(1. TEG). Um processo posterior de licenciamento começa então praticamente na estaca zero, deixando de
lado exclusivamente a questão da localização, a não
ser que características importantes da
localização
tenham piorado substancialmente nesse interim. *
quanto ao tempo de validade de uma licença deve-se
dizer que o licenciamento de uma instalação atômica
segundo o Art. 7* do Código Atômico não tem prazo
de validade. Admite-se contudo exigências posterio res. Finalmente, as autoridades são obrigadas a res_
cindir a licença, se isso for necessário por
causa
de perigos substanciais aos empregados, a terceiros
ou ao público, isso será feito com base no princípio de "ERMESSEN" o qual já definimos.

* .Vide também esquema mais detalhado na Fig. X..

IV-
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APRESENTAÇÃO ESQUEMA'TICA DOS PARTICIPANTES EM UM PROCESSO DE LICENCIAMENTO
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DIAGRAMA DEMONSTRATIVO DA SEQÜÊNCIA EM UM PROCEDIMENTO OE LICENCIAMENTO NUCI.F.4R
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2.3

SUB-SEÇÀO I I I
C O N C L U S Ã O

Como vimos, alguns países têm subdividido o processo de licenciamento da construção e o da operação, com licenças par_
ciais, o que proporciona ao órgão licenciador a possibilidade de poder, através de exigências sem caráter retroativo, introduzir no projeto e construção da central nuclear os mais atualizados parâmetros técnicos-cientificos em matéria de segurança.
Na Espanha, o licenciamento de instalações
nucleares
se processam através de três autorizações: autorização prévia,au
torização de construção e autorização para operação,.sendo
que
esta última ê antecedida por uma autorização preliminar de opera_
ção.
Em nosso País para a primeira usina nucleoelêtrica tivemos três aprovações parciais: a primeira para colocação de con
c.reto seco fora dos contornos do leito natural da rocha; a
segunda para a execução das fundações para os edifícios do Reator .
e de Segurança; a terceira para o início da construção do Edifício do Reator e, posteriormente, emitida a licença final de cons
trução. Teremos ainda autorização provisória de operação e de operação propriamente dita.
Observa-se, também, que, tanto os paísea^ de sistema de
licenciamento único como múltiplo, quando se avizinha a fase de'
operação, freqüentemente exigem seja obtida uma licença bc..3ica preliminar, seguida de licenças parciais em certos estágios ante
a plena potência, tais como .carregamento de combustíveis, níveis de potência de partida, etc.
— 0 aspecto-fundamental,1 porém,- ê que a Autorização -para •=
Operação só é concedida pelo órgão Licenciador depois que todas
investigações relativas ã proteção radiolõgica, segurança nucl£
ar e proteção física foram satisfatoriamente concluídas.
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0 procedimento de licenciamento nos EUA é praticamente
centralizado em três tipos de licenças, ou seja, para construção,
provisória de operação e de operação propriamente dita, enquanto
que na RFA temos várias aprovações parciais para construção sendo que a última delas, concedida após aprovação dos testes ê definitiva.
A vista da experiência estrangeira no licenciamento de
centrais nucleares principalmente no que se depreende dos
dois
grandes sistemas EUA e RFA somos de sugerir para o aperfeiçoa
mento do nosso sistema:
Instituição de organismos independentes para fins
assessoramento ao órgão licenciador.

de

Tais organismos so capacitariam em função dos consult£
res estrangeiros (TUV, IRS etc) e, além do apoio que prestariam
ao órgão licenciador, seriam importantes veículos na fixação • e
difusão do "know how" estrangeiro no nosso País.
Finalmente, cumpre enfatizar que a experiência estranfeira no campo das atividades nucleares nos mostra que, qualquer que seja a sistemática adotada para o procedimento de licencia mento de centrais nucleares, existe uma preocupação constante com
os múltiplos aspectos de segurança e que os padrões usados
na
salvaguarda de tal aspecto são sempre alterados consoante ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
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Section 1 - Purpose of the Act

.

.

.
'"

;

:

.

.
.'• '

•

-

.

-

•

_

.

'

ACT)

'.

' ...
.

'

It is the purpose of this Act:

197CT

I

OBKKRAL

,

ENERGY
EKÊRGY

•

.

.

-

.

•
•

•

.

"

•

; •_
••• • . • " "•' "••

1.

To. further nuclear research ahd development and the use of
nuclear energy for peaceful purposes;
•

2.

To protect life, health, and property from the hazards of
nuclear energy ana from the harmful effects of.ionizing radiation,
and to provide compensation for damage caused by nuclear energy
or.ionizing radiation;
. . •

5s

To prevent danger to the internal or external. security of
the Federal Republic arising from the use or the release of
nuclear energy;
.'
•
. .

4. To enable the Federal Republic.to meet its international
• . obligations in the field of nuclear energy and protection
against radiation.
'
. .
.
•

~

•

*

J

•

"

*

.

*

.

Section. 2 - Definitions
(1)

"Radioact
1.
• •

•

• • :• •

.

' •

e substances" within the meaning of this Act niean:

spec al fissionable material (nuclear fuel) in the
form of
.
(a)

Plutonium 23S and plutoniul? 211;

(b)

uranium 2J3i

(c)

uranium enriched in the Isotopes 235 or 233;

.

.

. '

any substance containing one or more of the
aforesaid substances;
'. (e)- uranium and substances containing uranium of the
natural isotcpic mixture-of such purity as to
enable a continuous sslf-sustaining chain reaction
to be maintained in a suitable installation (reactor).
The.tern "uranium enriched in the isotopo3 235 or 233" >"eans
uranium containing .the# isotopes.235 or 233 or both in such
quantity that trie ra'tio' of the sum" of these two isotop-s
to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotcpe - "
235 to the isotope 238 occurring in nature.
2.

Substances which, without being nuclear fuel, emit ionising
radiation spontaneously (other radioactive substances).
-

1

•

••

': •

-

5

-

. '

•-

(2)

(3)

Such radioactive tJaotce thai are not to be. transferred to inotallationc
pursuant to sub-section 3 of Section 9a and for which, because of
their low activity, no special disposal has been required, ordered
• ot licenced pursuant to the second eon tencç of subsection 2 of
Section 9a for the purpose of protesting life, health and property
from the hazards of nuclear energy and fron the Jtaraful effects of
ionir.inç radiation, shell not be considered ao radioactive 'substances
within the meaning of this Act .
'
•
For the application of the provisions on liability and financial'
security, the terms "nuclear incident", "nuclear installation",
"operator of a nuclear installation", "nuclear substances" and "units
of account" shall have the meaning given to them in Annex 1 of this

Act.

.

.

•

'

(1)

"Paris Convention" moans the Convention of 29th July i960 on Third
Party Liability in the.Field of Nuclear Energy in the version
published on Sth February 1S7C (Tf (Diindesgesütsblatt /W II,
p.p. ;310, 311)..

(5)

"Brussels Supplementary Convention" means the Convention of
31st January 1963 Supplementary to the Paris Convention in the
version published on 5th February 1S76 /T7 (BÜB1. I I , p.p. 310, 318).
•

/

;

C H A P T E R

II

CONTROL

Section 3

-

Inroort av.â export

•

....

(1)
Any person who imports or exports nuclear fuel shall require
•| . a licence.
• .
.
.
2)

An import licence shall l>e" granted, provided that
1.

2. it is ensured that the nuclear fuel to be imported.
•••• will "be used in conformity v/ith the provisions of
this-Act, the statutory ordinances made thereunder,
and the international obligations of the Federal .
Republic in the field of nuclear energy.

€•
3).

An export licence shall be granted, provided that
"1.

I
I

there are no known facts giving rise to any.doubts
as to the reliability of the importer, and •*

there are no known facts giving rise to any doubts
, as to the reliability of the exporter, and
it is ensured that the nuclear fuel to be exported
,v/ill not be used in such a way as to jeopardise the
international obligations of the Federal Republic
in the. field of nuclear energy, or the internal or
external security of the Federal Republic. .

Bundçsgese$£blatt (B3B1.)*
'

:•.•••

-

Federal Gazette.
6

-

(4) Nothing heroin contained shall affect any other legal
.provisions on import or export.
.

.

(5) Any other conveyance into or out of the realm of this Act
shall be deemed to be import or export within the meaning
of this Act.
.
'
.
..

Section 4

-

Carriage of nuclear fuel

'

...

•..-";,

(i)

The carriage of nuclear fuel outside an enclosed area where •
nuclear fuel is kept in Government custody or where activities
licensed under Sections 6, 7 and 9 are being carried out, shall
require a licence. Such'licence shall be granted to the
consignor or the person undertaking the consignment or • .. :
• carriage of the nuc'iear fuel.
" "•
" " '" .

(2) A licence shall be granted, provided that.
1..

•

.

•

there are no known facts giving rise to any doubts
as to the reliability of the applicant, .the carrier
and the persons actually effecting the carriage,

2.

it is ensured that such carriage is effected by persons
v/ho, with respect to the planned carriage of nuclear fuel,
possess the requisite knowledge of tiie possible radiation
••' ' hazards and tho safety measures to be applied,
3.

I it is ensured that the nuclear fuel will be carried in
conformity with such legal provisions on the carriage
: of dangerous goods as are applicable to the i>articular
carrier concerned or, in the absence of such provisions,
that otherwise every precaution which is necessary in the
light of existing scientific knowledge and technology
has been taken in order to prevent damage resulting
írom the carriage of nuclear fuel,

4.

the necessary financial security has been provided to
" cover all legal liability to pay compensation 'for damage
(sub-section 5 of Section 13),

5.

all necessary protection is provided against disturbance
ox other interference by third persons,

6.

the choice of the mode, time and .route of'the carriage
are not contrary to overriding public interests'.

•-

6

*

*

*

•

(3) Financial security to cover all legal liability to pay compensation, for damage required pursuant to sub-section 2, no. 4
shall not be necessary for carriage of the nuclear fuel
specified in Annex 2 to this Act.
'•

I
I

(4) The licence shall be granted separately for each carriage;
a general licence nay be granted to an applicant for a period
not exceeding thr.ee years, provided that this is not contrary
to the purposes specified in nos. 2 to 4-of Section 1.

- 7-

(5) A duplicate or a certified copy of the licence shall be available
during carriage. Furthermore, the carrier
shall carry a certificate which meets the requirements of Airticle 4(c) of. the Paris
Convention unless, pursuant to sub-section 5;, financial security
is not. required for the carriage in question. The licence and
the certificate shall be produced, .on request, to the competent
control authority and its duly authorised agents.
• **

(6) The first sentence of sub-section 5 shall not apply to the
carriage by rail by an operator of a railway. Otherwise nothing
contained herein shall affect any legal provisions applicable
.to carriers and.relating to the carriage of dangerous goods.

Section An . -

O)

&

•

•

Financial security in cases of international carriage

Subject'to sub-sections 3 and 4, the financial security required,
pursuant to no. A of sub-section 2 of Section 4 shall be
considered as provided in the case of international carriage, if
the certificate required
under Article 4(c). of the Paris
Convention relates to: an operator of a nuclear installation •
situated in a Contracting State to- the Paris Convention.

•

(2) "Insurer" within the meaning of Article 4(c) of the Paris
• .• " Convention means:
,
.
1.
:

an insurer licensed to cai'ry out his business vfithin the
realm of this Act;
•
.
.

!

'

2*
i
i
I
1

6

.

•

.

-

'

•

•

.

.

.

•

.

.

'

.

.

.

•

.

.

.

•

•

an insurer licensed outside the realm of this Act,
. provided that an insurer licensed within the realm of
this Act or en association of such insurers undertakes
jointly to assume the obligations of a third party liability
. insurer.
..
• •

Some other form of financial, security may be permitted in lieu •
of insurance if it is guaranteed that the person required
to provide security is in a position to meet his legal obligation
to pay compensation for damage within the determined amount
of security for as long as it is to be expected that claims may
be raised against him. .
'
.
- If the Brussels Supplementary Convention is not yet in force for
a Contracting State to the Paris Convention, the granting of a
licence pursuant to Section 4 for the transit of nuclear fuel nay
be made subject to the condition that the maximum amount of
liability of the. operator of a nuclear installation provided for
. in. such Contracting State may be increased tc KS 50 million
v/ith respect to nuclear incidents occurring during carriage'within
the realm of this Act', if this is necessary in view of the amount
and nature of the nuclear fuel and the safety measures applied.
The operator of f.ie nuclear installation shall be required to
•%furnish proof of the financial security, thus increased by
producing a certificate issued by the competent authority of such
'.Contracting . S t a t e .

,

•

.

- 8-

T-

-

"
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• •'' •

('•/

T " -"-o of import or export' of nuclear fuel into or from
?i*e- contracting State to the Paria Convention for which
sHOinc- ssels supplementary Convention is not.in force, the
pursuant to Section 4 may be mode subject to the
fcJ.on that the operator oi She nuclear installation situated
the realm of this Act to whom or from whom the nuclear fuel
to be carried undertakes to assume liability, in accordance
the provisions of this Act, for nuclear incidents occurring
fiurini»'carriage within the realm of this Act, if the maximum
n-Àount of liability provided in the other Contracting State : . . •
to the Taris Convention is not adequate in view of the
' and nature of the nuclear fuel and the safety measures •

In

• • -

-

•

:

•

• '

'••

Transport of nuclear substances in special cases

SoctlonAb
f il

Ânv Tíofson who carries nuclear substances without requiringo licence pursuant to Section 4, shall.fumiah proof to the
competent authority» before commencement of the carriage, that
the'financial security required to cover legal liability to
way compensation has been obtained. If such financial security
offered is insufficient, the authority shall determine the
nec-scary amount according to the principles laid down in
»»«% 1 of sub-section 2 of Section 13. Ihe second and third
sentences of sub-section 5 of Section 4, and Section 4a shall

(2)

Sub-section 1 sh;ill not be-applied in the case of carriage of
m d e p r substances which are specified in Annex 2 to this Act.

I

Section g
(i)

(2)

-

Custody, possession and surrender of nuclear fuel*

Nuclear fuel sha?l bo kept in Government custody. Such precautions,
as are necessary in tlie light of existing scientific knovleôge and*
technology shall be taken to prevent damage resulting from such
. keeping in custody, and the necessary protection shall be provided
against disturbance or other interference by third persons.

No person shall be permitted to have nuclear fuel in his iraii
possession outside Government custody, unl&ss he
. 2.
stores nuclear fuel by virtue of a licence granted under
Section 6,
.
2.

treats, processes or otherwise uses nuclear fuel in an
installation licensed under Section 7 or by virtue of a
.licence granted under Section 9,

5»

-is entitled to carry nuclear fuel by virtue of Section "I.

te

I
I'':
I

Any person who is in immediate possession of nuclear fuel, without
being authorised under sub-section 2, shall surrender it to the
custodial authority without delay.

(3)

The obligation to surrender nuclear fuel shall cease to apply if
the fuel is transferred to a carrier licensed under Section H,

(5)

;C

1.

for the purpose of export licensed under Section 3, or

2.

for the purpose of delivery to a consignee licensed under
no. 1 or 2 of sub-section 2.

Nuclear fuel in Govemrcent custody under sub-section 1, or in
licensed storage under Section 6 shall be delivered only if

(6)
,

1.

the consignee is authorised to have nuclear fue'l in .
his possession under no. 1 or 2 of sub-section 2,

2.

nuclear fuel is tc be carried, for the purpose of e>:port,
under a licence pursuant to Section 4.

Sub-eectione 1 to S shall not apply to nuclear fuel contained, in
radioactive wastes»
.. .
'Í

Section 6 - ' Licences for the storage of nuclear fuel •
(1) Any person who stores nuclear fuel outside Government custody
l . shall require a licence.
.
(2) -A licence shall be granted if there is need for such storage,
provided
.
.
. . •
1.

s

there are no "known facts giving rise to any doubts as
to the reliability of the applicant or of the persons
•
responsible for administration and control of. the storage,
and such latter persons possess the requisite competence, -

2. ' every necessary precaution' has been talren in the light
of existing scientific knowledge and technology to
prevent damage resulting from such storage,
3. • the necessary financial security lias been provided'to
. . cover all legal liability to pay compensation íor danage,
4.
all' necessary protection is provided against disturbance
or other interference by third persons.

Section 7 - Licences for installations
Any person who constructs, operates or otherwise holds a stationary
, installation 'for the production, treatment, processing or fission
;.of nuclear fuel, or for the.reprocessing of irradiated nuclear fuel,
. ; or who materially alters such installation, or its operation, shall
\ ! require a -licence. ;•
.
V —

!

i A —

L

- :

T

- .

•'.:•.'

•

A licence inay be granted only i

-'

f

• •

•

..'••-.

.

; there

are no known facts giving rise to any doubts as
to the reliability of the applicant anâ of*the persons
responsible for the construction and man'sceraent of the
installation and the control of its operation and such
latter persons possess the requisite competence,
i

•

•

•

•

•

•

•

2.

(3)

it is ensured that the persons who are otherwise engaged
in the operation of the installation possess £he necessary
knowledge concerning the safe operation of the installation!
• the possible hazards and the safety measures to be applied,

}.

every necessary precaution has been taken in the light
of existing scientific knowledge and technology to prevent,
damage resulting from construction and operation of the
installation,

4.

the necessary financial security has been provided to
cover all legal liability to pay compensation for damage,

5.

all necessary protection is provided against disturbance
or other interference b.y third persons,

6.

the choice of the site of the installation, in particular
-with respect to non-contamination of water, air and soil,
is not oontrary to overriding public interests.

The decommissioning of an installation within the meaning of sub- •
section 1; as uell as the safa enclosure of a finally decommissioned
installation or the dismantlÍAg of the installation or parts thereof,
are subject to a licence. Sub-section 2 shall- apply accordingly. A
licence under the first sentence shall not be required to the extent
that the measures planned have been subject to a'licence under subsection 3 hereof or an order under sub-section 3 of Section 1?.
All authorities of the Bund /Õ7, the Lander l\l', the communities and
other regional authorities whose jurisdiction is involved, shall take
part in the licensing procedure. In case of a difference of opinion
between the licensing authority and any federal authority concerned,
the licensing authority shall obtain instructions from the Federal
Minister competent for nuclear safety and radiation protection. In
all other respects, the licensing procedure shall be governed by
statutory ordinance in accordance with the principles laid Sown in
Section 8, sub-sections 1 to k and 6 to 8 of Section 1C, and
Section 1U of the Federal Act on Protection Against Nuisances of
15th March 197*» (BGB1. I, page 721) / | 7 .

I

(5)

Sub-sections 3; 2 and 4 shall apply analogously to non-stationary
installations. However, the statutory ordinance referred to in the
third sentence of sub-section 4 may provide that the project shall
not be publicly-announced and the documents-shall not be laid open
for public inspection ami that in such.case objections shall not
bè heard orally.

(6)

Section 11 of the Pederal Act on the Protection Against Nuisances
shall apply analogously if other premises are affected by a
licensed installation.

£jj

"Bund": The Pederal State. "Ea'nder" (singular "Land"):
forming the Pederal Republic of Germany. \

/27

Cesetz zum Schuts vor schadlichen Unswelteinwirkungen durch
Luftverunreinisungen, Gerausche,. Erschutterungen und àhnlicbe
Vorgãnge "{Eimáes-Ininissionsschutzsesetz).
• ".

\
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States

Í

Section ?a - Provisional decision
(1) Upon application, a provisional decision may be rendered with
respect to separate questions which are conditional for the
*" granting of a licence for an installation pursuant to Section 7,
:
". in particular with respect to the choice of the site. The
. '. provisional decision shall become invalid if the applicant
• does not apply for the licence within two years from the date
., at which such decision has become final; upon application, this
."• period may be extended for up. to a further two years..
(2) ' Sub-sections if and 4" of Section 7 and Sections 17 anâ 10 shall
apply accordingly.
•. '

Section 7b - '.Interventions by third parties in' case of a partial
•—~~~~~~~~
land provi&ionai
decision
decision

licer.ee

To the extent that a decision rendered in a procedure covering a partial,
licence or a provisional decision pursuant to Section 7 or Section 7a has
become final, jthird .parties shall be precluded, in any further licensing
procedure, from intervening on the basis of facts which had already been
presented or which such parties could have presented in view of the
document or the decision laid open for public inspection^

Section 8 - Relation to the Federal Act on Protection Against Nuisances
and the Trading and Industrial Cõcle /Í7 ~
(i) 5Pho provisions of the Federal Act on the Protection Against
Nuisances concerning installations requiring a licence and the
prohibition of the further operation of such installations, .
. shall not apply to installations requiring a licence pursuant
to Section 7 as regards protection against the hazards of nuclear
energy and the harmful effects of.ionizing radiation.
Gev/erbeordnung.
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I

}

If an installation requires a licence pursuant to Section 4
• • "•
of the Federal Act on the Protection Against Nuisances as
well os pursuant to Section 7 of this Act, the latter licence
Khali include the former, il'he nuclear licensing authority shall
take its decision in accordance with the authority of the Land
competent for protection against nuisances and in compliance
with the provisions of the Federal Act on the Protection
Against Nuisances and the statutory ordinances issued thereunder.

02)

With respect to installations subject to conti'ol under Section 24
of the l'rading and Industrial Code which are used in installations
reqiiiring a licence under Section 7, the licensing authority
may grant exception", on a casc-by-ense basis, from the legal
provisions is.sucd under Section 24 of the Trading and Industrial
Code, if such exemption is warranted by the special technical
character of the installation subject to Section 7.

Section

I

proconsinrr nnd othor uses of nuclear fuel
outride of instnllntiona requiring a licence

(1) Any person who treats, processes or otherwise uses nuclear fuel
outside of installations specified in Section 7 shall require
a licence. Furthermore, a licence shall be required by any
person who applies a'method of treating, processing or otherwise
using nude?»: fuel in a way materially different from that
specified in the licence, or who materially alters the
installation or its location as specííied. in the licence.
(2) A licence may be granted only if
1.
•

.. 2.

3.

there are no known facts giving rise to any doubts as to
the reliability of the applicant or of the persons responsible
for the administration and control of the use of nuclear
fuel, and such latter persons possess the requisite '
competence,
. .
it is ensured that the persons otherwise engaged in the
intended use of nuclear fuel.dispose of the requisite
knowledge of the possible hazards and the safety measures
to be applied,
\
*
every necessary precaution ha3 been taken in the light
of existing scientific knowledge and technology to prevent
damage resulting from the use of nuclear energy,

4.

«

the necessary financial security has been provided to cover
all legal liability to pay compensation for damage,
_ *
5. fall necessary protection is provided against disturbance
or other interference-by third persons,
6.
the.choice of the place where the nuclear fuel is to be
used is not contrary to overriding public interests, in
particular v/ith respect to non-contamination of water,
air and soil.
'.
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•

(1)

Any person oho constructs, operates, holds, materially modifico,
decommissions or dicposcs of installations in which nuclear fuel
io handled, or who handles radioactive- substances outside such
installations, or who operates installations for Hie production of '
ionising radiations, has to ensure that residual radioactive
substanaeo as wall as'radioactive parts of plant and equipment which
aro removed or dismantled
•
< '
Í.
• '

are utilised without harmful effects in accordance with
the purposes laid down in nos 2 to 4 of Section 1, or

2.

arc disposed of as radioactive wastes in an orderly manner
to the extent that' the foregoing, in the light of existing
scientific knowledge and technology, is not possible,
•economically not feasible or inconsistent with the purposes
laid down in nos 2 to 4 of Section J*

Any person who holds radioactive substances shall transfer them to
an installation pursuant to sub-veciion 3. This shall not apply
if it is.otherwise provided by an ordinance issued hereunder, or
has been ordered or licensed by virtue of this Act or such an
ordinance.
.
(3) ': The Lander shall establish collecting agende* /Í7 for the interim
• storage of radioactive wastes originating in th"cZr territories; the
Bund shall establish installations for the safekeeping and final
storage of radioactive wastes. The Bund and the Hinder may, for
the purpose of fulfilling their obligations, avail themselves of
the services of third persons.

'Section Sb
(1)-

Land use planning procedure

The construction and operation of the federal installations referred
to in sub-section 3 of Section 9a, as well as any material tnodificat.ion of such installations or of their operation are subject to
land use planning .
.
'

;
•
(2)
i

-

In order to achieve the purpose laid down in Section 1, the land
use planning decree may be made subject to restrictions and conâi-'
tions. Insofar as it is necessary to achieve the purposes laid. down in nos 2 to 4 in Section 1, conditions may be imposed
subsequently.

(3

The 'land use planning decree may be granted only if the requirements
specified in nos 1 to 3, S and 6 of sub-section S of Section 7 have
been met. It shall, be denied if •
"
.
.
. .
1.

it is to be expected that the construction or operation
"•
of the planned installation will impair the common welfare,
and such impairment cannot .be prevented by restrictions and
conditions, or
.
.
•' •
• •

<

2.• other provisions of public law are contrary to the construction
."' o,r operation of the installation.
(4)

I

(S)

t
}

»
!

;

-

•

• . •

•

.If the rights of another person are adversely affected a» a . " •
o,f such land use planning decree, and it if roí: possible
\ ''consequence
to prevent or compensate such effects by restrictions and conditions,
such other pers,on shall be compensated, in. money for the material -,- .-.
damage caused, by such effects.
Sections 21 io 29 of the Waste Disposal Act t"zT shall apply te the
land use planning procedure vith the following modifications:

1

The. publication of tho project and of the date of the
hearing, the public inspection of the plan, the filing
of intervention a, the conduct-of the hearing and the .
service of the decisions shall be made in accordance with
the ordinance issued pursuant to the third sentence of eubecction 4 of Section 7.

2.

Prior to rendering a decision the right to which hao been
reserved, the publication and public inspection of documents
subsequently submitted may be dispensed with if ouch publication and public inspection does not reveal further circwnetar.ccc which may be relevant to the interests of third
persons.
. • . . .
• .

3.

The land use planning shall not extend to the admissibiliiy
of the project under the legal provisions relating to _
mining and deep storage. This question shall be.deci.aea by
the authority competent in this vespoet.

Section' g<?

. . .

The construction and operation of the collecting agencies of the Lander
referred to in sub-section 3 of Secvion Sa, as uell ao any « j S ? ^ ! 0 ; - " ^ "
fication of such installations or of their operation, are subo«cv to a
•
licence by the competent authority under Section 9 of thxo Act or Section 3
of the Radiation Protection Ordinance.
Section 10

,. .

..

. . . ."

...

•

.

. .. -.

.Exemptions from the provisioiis of Sections 3 to 7 and 9 may be granted
by statutory ordinance, provided that only sucli quantities or types
of nuclear fuel are involved or that such protective measures or
equipment are applied which make it unlikely that damage W i l l be
caused by a self-sustaining chain reaction or the effects of ionizing .
radiation, and provided further that such exemptions are not contrary
to the purposes stated in nos. 5 and 4 of Section 1.
•
Section 11

-

Enabling provisions (licences, notifications, general
permits)

(1) , Unless special provision for nuclear fuel and installations within
the meaning of Section >7 has beer, made under this Act, it may be
provided by statutory ordinance with a view to achieving the purposes
specified in Section 1

Q;

1.

that prospecting for or handling of radioactive substances
(extraction, production, storage, treatment, processing
or any other use or disposal), transactions in radioactive
substances (acquisition, or delivery to others), the
carriage and import or export of such substances shall
require a licence or. notification,

2.

that the construction or operation of an installation for •
the production of ionizing radiation shall require a
-licence or notification,
that a general permit may be issued for installations,
apparatus and .equipment containing'-radioactive substances
or producing ionizing radiation after their design and
. construction have been examined by an authority to be
\ specified in such statutory ordinance, which shall also
\ specify the notifications to be made by the operators of
such installation, apparatus and equipment.

4.

that- components of plant and equipment vhich are significant
ftlom the standpoint of safety technology, aid vhich arc to be
manufactured before a licence ia applied for or granted, r.cy
be built into installations pursuant to sub-section 1 of
Section 7 only if the inportenca of prior manufacture can
be justified'and it has been prover, by tests that, the
materials u.sed, the design, construction 'and manufacture
1

meet the requirements laid down in no.Z of sub-section 2
of Section ?; which authority ekall be competent
for the test procedure; what documents have to be submitted
and which legal effects shall be accorded to such permit
for prior manufacture,
S.

(2)

that radioactive cubstances shall not be used in certain
Uayc or for certain purpoacs to the extent that ouch
prohibition is required for the protection of life and
health of the population against the hazards of radioactive
"substances or for the enforcement of decisions by international
organisations of which the Federal Republic of Germany is
a member.

The statutory ordinance nay make the granting of licences and General
permits subject to personal and objective requirements within the
purposes of t'his Act, and may regulate the proceduro for ouch
licences and cencral permits.
.
' •

Section 12
(1)

!
i
;
l
• 1

• 2.

«

Enabling provisions .(safety measures)

To achieve the purposes specified in Section 1, the following may
be provided by statutory ordinance
1.

:i

-

the precautionary and control measures to be taken for
the protection of individuals and of the general public
in regard tor the handling of and transactions in radioactive
substances, 'the construction, operation and possession of
installations as specified in Section 7 and no.2 of subsection 1 of Section 31, the handling of and transactions
in installations, apparatus and equipment as specified in
no.3 of sub-section 1 of Section 11,
the precautions to be taken in order to ensure that
specified radiation doses and concentrations of radioactive substances in air and water are not exceeded,
that no person shall be employed in areas expos&d to
radiation hazards unless he produces a certificate
issued by a specially authorised medical practitioner,
and that if any objections be raised to such employment
for reasons of health, the supervisory authority shall
decide after consulting medical experts,
that persons who stay or have been staying in areas
exposed to radiation hazards shall be under obligation,the extent to be specified, to have the radiation doses
ab their bodies measured, to undergo medical examination
and;insofar as the protection of other individuals or
the general public so requires, to undergo medical treatment,
such examination or treatment being applied by specially
authorised medical practitioners,
.that, as to be specified, records shall be Kept and reports
.submitted en the production, extraction, acquisition,
possession, delivery and location of radioactive substances,
as well' as on the measurement of doses and dose rates
of ionizing radiation, .

-i ' •*

.

C.

that, the manner and extent to be specified, the operator
of an installation in which radioactive imbalances arc,
or are to be, handled, is required to inform the supervisory
authority wiicthor chc.r.gca have occurred in relation to the
statements and documento concerning his application for a
licenco or in relation to the licence itself,

7i

that deviations from the designated-operation which are
significant from the standpoint of safety technology, in
particular accidents end other harmful occurrences in the
course of handling radioactive substances, of constructing
and operating installations in which radioactive substances
are handled, as well as of handling installations, equipment
and apparatus specified in no.3 of sub-section 1 of Section 11,
are to be notified to the supervisory authority; and under
what conditions and in which manner the experience thus
gained, except individual data concerning personal end factual
circumstances, may be published by agencies to be determined
in such ordinance for the purpose of improving the safety
tncasurcs, .
. ' . , ' '

•

S,

which radioactive substances are to be transferred to the
collecting agencies of the Lander and the federal installations
pursuant to Section 9a and that, considering the extent of
. tfi'e danger connected therewith, another method of interim
storage or further exceptions from'the obligation to transfer
are permissible or may be ordered or licensed under certain
conditions,
.
•

Si,

how the transfer shall be carried out; which requirements
shall be met for the radioactive wastes at the time of
transfers how the radioactive wastes shall be safely kept
and stored in- the collecting agencies of the Lander and the
federal installations; under what conditions and in which .
manner radioactive wastes shall be delivered from the
collecting agencies of the Lander to the federal installations,
and how the installations under sub-cection 3 of Section 9a
are to be supervised,

10.

the manner in which radioactive substances and installations
within the meaning of Section 7 and no.2 of sub-section 1
of Section 11, shall be protected agains» disturbance or
other interference by third persons,

' ' 11.

which requirements are to be established as regards the
•'
tvai-r.ing, the professional knowledge and competence and
vhe reliability and impartiality of the experts refei'red to
tin Section 20, and which conditions have to be met by
•organisations which may be called as experts pursuant to
^Section 20 concerning their technical equipment and the
co-operation between members working in different fields,

• •

.

'

12.

which requirements are to be established regarding tht
requisite competence of persons responsible for the '
construction of installations under Section 7 end the managsmer.-j
and control of their operation, as well as regarding the
necessary knowledge of persons otherwise engaged in the
operation of installations under Section 7; which certificates
shall be submitted concerning such requirements aia in which
manner the licensing and supervisory authorities competent
,
under Section' 24 shall examine the existence of the requisite
'
competence or necessary knowledge,
.- I
13.. that the supervisory authority may issue directions for
the implementation of any provisions made under nos
•
'I
1 to 10.
.
'
;
Rós~í~ãnd~7 ~~õ£ the first sentence shall' apply analogously to the •
. carriage of radioactive substances to the extent that the purposes
stated in Section 1 nos 1, 3 and 4 are to be achieved and regulations
on financial security are concerned.
(2)

The fundamental richt to physical inviolability (first sentence of
. Section (2) of Article 2 of the Dasic Law /T7) shall be restricted
under the terms of no.k of sub-section 1.

ter

Section 1?n - Enabling provision (J)ocir>ion of tha Steering Connitter)
The Federal Government is authorised, with the consent of the -Federal.
Council, to put into force by statutory ordinance decisions of the
Steering Committee of the Itoroponn Uuclcar Energy Agency, or its
successor, pursuant to Article i(a)(ti) and (ii.i) and Article 1C^>) °f
the Paris Convention, as well as to amend or repeal nos 2 and 3 of
sub-section 1 of Annex 1, and Annex 2 of this Act, if this is
necessary to fulfill the purjxxjcs stated in Section 1 of this Act.
Section .1? (1)

(2)

PJ.iKiKC.tol sec\irity to cover
coi.TPÕnoat.ion 1'or

liability to pay

In the licensing procedure, the public authority shall determine
the type, terms find amount of financial security to be provided
by the applicant to cover his legal liability to pay cosnpenoation i 'I
for damage. Such determination shall be renewed every tivo years
and in the event of any Material change in circumstances; the
public authority shall prescribe an appropriate time-limit within
• which the person under obligation to provide financial seourity
nmst furnish proof that he has done so.
.
The financial security to be provided,pursuant to sub-section 1
shall .
.
.
.1.

in the case of installations and activities involving
liability under the Paris Convention in conjunction with '
cub-sections 1 to 5 of Section 25, under Section 25a or
under an international agreement reforrRd to in sub-section 2
of Section 25a, be in due proportion to the hazards of
the installation or activities; as a general rule it shall
•not fall short of the maximum insuvance cover obtainable on
the insurance market at reasonable conditions but way not
exceed the amount of TSÃ 500 million; in case of carriage,
of nuclear substances, the financial security way not be
fixed above DM 50 million,

2.

in case of other 'activities requiring a licence pursuant'
to this Act or a statutory ordinance issued thereunder', |
ensure fulfillment of the legal liability to pay compensation
for damage to the extent appropriate to the circumstances.

í

(3)

Within the limits laid down by sub-section 2, and in order jto
achieve the purposes specified in Section 1, more detailed j
provisions inoy be made by statutory ordinance concerning
financial security to cover legal liability to pay compensation
for. damage.
•;

(4)

She Bund (with the exception of the Federal German Railways*
in the case of carriage in public transport) and the I/ánder, shall
not be required to provide financial security. Insofar as â
.Land may be held liable under the Paris Convention in conjunction
v/ith_Eub.^sectipns 1 to. 5 of Section 25, under Section £5a or
under, an international agreement referred to" in sub-section" 2
of Section 25a, the licensing authority, in analogously applying
Deutsche Bundcsbahn.
- 16 -

sub-sections 1 and 2 anil the statutory ordinance issued under
eub-scotion 3, shall determine to what extent and- amount the
land Khali guarantee» "by means of indemnification pursuant to
Section 34, to compensate damage not covered by financial
security. In arjplying this Act, such guarantee shall be equal to
financial security.
..",.••.•.•.

(5)

t '"

Por the purposes of this Act legal liability to pay compensation
shall mean the liability to pay compensation for damage as laid
down in private law. This term shall not include obligations
of the nature specified in Sections 640, 641 of the Insurance
Code*, and shall inclu.de oblig.it.ions to hold harmless pursuant ;
to sub-section 5 of Section 7 of this Act in conjunction with
Section 14 of the Federal Act on Protection Against Nuisances,
as well as similar obligations to pay indemnities or compensation
only insofar" as the damage or impairment has been caused by an
accident.

Section 14 - Third party liability insurance and other forms of
fin an ci n 1. »c<cu ri fry
(1)

(2)

Where, in the case of installations and activities involving
liability under the Paris Convention in conjunction with '
sub-sections 1 to 5 of Section 25, under Section 25a or under
an international agreement referred to in sub-section 2 of
Section 25a, financial security is provided by third party
liability insurance, Sections 158c to 158h of the Insurance
Contracts Act** shall apply as appropriate provided that the
period of sub-section 2 of Section 158c of the latter Act shall
be two months and its expiry shall be delayed, in case of
liability for the carriage of nuclear substances, for the
duration of the carriage; if sub-section 4 of Section 158c of
• the Insurance Contracts Act is applied, indemnification by
the Bund pursuant to Section 34 shall not be taken into account.
Sub-section 3 of Section 156 of the Insurance Contracts Act
shall not be applicable.

!

V/here financial security is not provided in the form of third
party liability insurance, but by indemnification or guarantee
of a third person, sub-section 1 shell apply analogously.

Section 15 - Rsn3c of satisfaction of claims throu.th financial security;

Í!
i

(1)

•
**

If the operator of a nuclear installation obliged to provide
financial security and a person suffering damage are, at the
time of the nuclear incident, combined enterprises within the
meaning of Section 10 of the Stock Corporation Act***, the
operator's financial security may be used tó satisfy legal
claims for compensation of that person only on condition that
the, satisfaction of claims of other victims is not thereby
prejudiced. Jluclear installations within the meaning of the
foregoing sentence' shall include reactors comprised in a means
of transport. '
.
.'
HeichsversieherungbordnungGesetz über den Versicherungsvertrag..

*.**

JUrtiengesetz.
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(2)

If damage was caused to an industrial installation in the
vjcinity of the nuclear installation, the firot sentence
of sub-section 1 shall apply accordingly if the site of the
industrial installation serves to i\til5ic energy originating
from the nuclear installation for production processes.

(3) . Claims having a lower x-ank under sub-sections 1 and 2 shall
• rank equally amongst each other.
.
• .

Section 16 -

Repealed

Section 1? *

Rentrictiona, conditions, revocation, designation
as cTnoJ/fitor of n r.ucl.oar installation

(1)

Iiiconecs and general'permito granted under this Act or under
a statutory ordinance made thereunder shall be issued in '
writing. They may contain restrictions, and may be subject
to certain conditions, with a view to acjiicving the purposes
specified in Section 1. Conditions may subsequently be imposed
so far as nay be necessary to achieve the purposes specified
in nos. 2 and 3 of Section 1. Licences, other than those
issued under Section 7» and general permits may be granted
for a fixed period of time.

(2)

Licences and general permits may be withdrawn if one of their
conditions had not been complied with at the tirac of granting.

(3)

Licences and General permits may be revoked if

I

(4)

.

•

'

1.

they have not been used within a period of two years,
ufiless otherwise provided in the licence or general permit,

2.

one of their conditions has subsequently ceased to exist,
and no remedial action has been taken within a reasonable
p'eriod, or

3.

the provisions of this Act or statutory ordinances made
thereunder, orders or directions issued by the supervisory
authorities, or the terms and conditions contained in the
licence or general permit, have been seriously or
repeate'ly violated, or a condition subsequently imposed
has no-: ^ccn complied with and no remedial action has
been i- >n -within a reasonable period.

Licences shall be revoked if the financial security provided
does not comply with the determination made under sub-section 1
of Section 13» and.the person liable for financial security fails
to furnish prr>f, within a reasonable period to be fixed by
the public authority, that ho has complied-, v/ith such determinaticm. !

- 18 -

(5)

Licences or-Rcneral permito shall also bo revoked whenever
such revocation is necessary-to avoid substantial risks to
employees, third persons or the general public, and conditions
. subsequently imposed cannot provide a remedy within á reasonable
period.

(6)

à
•

•

",'..".'

'•••''

If a licence or general permit granted under thin Act or a
.
statutory ordinance issued thereunder is withdraw! or revoked,
appropriate.reparation shall be paid to the licer.nee. If
the withdrawal or revocation is effected by a federal autnority,
tho liana shall be liable for the reparation; if effected by
on authority of. a Land, the Land concerned shall be liable.
The amount of reparation shall be determined with due regar"! •
to the public interest and that of the persons concerned, and
shall 'bake into account the reasons which have led to such
withdrawal or revocation. The reparation shall be limited to
the expense incurred by the person concerned and in the case
of an installation to its current value. In the event of
dispute as to the amount of reparation, recourse may be had to
•. the civil courts.
.
.

• (2)

There shall be no liability to pay reparation if

1. the holder of the licence or general pernit has

obtained such licence or general permit by' making
substantially incorrect ox incomplete statements,

2. the holder of the licence or general permit, or .
persons carrying out activities in his interest thereunder.,1 have by their conduct given cause for revocation
of the licence or general permit, in particular by
cerious and repeated violation of the provisions*of
this Act, or of statutory ordinances made thereunder,
or of; orders and directions issued by the supervisory
authority, or of the terms and conditions of the licence
or general permit, or by non-compliance with conditions
• ' subsequently imposed,

&

3...the revocation had to be ordered because employees,
third persons or the general public were subsequently
exposed to serious" hazards arising from the licensed
installation or activity.
(5)

.

When activities are licensed which authorise the operation
of a"nuclear installation, the licensee shall bs expressly
designated as operator of a nuclear installation in the
licence.
:

Section ' 18 - 'Reparation
(1)

•

Sub-sections 1 and 2 shall apply correspondingly to
conditions subsequently imposed under the third sentence
of sub-section 1 of Section 17.

-.19 -

(4)

If o Lnnd ia liable for reparation, the Buna or another Land
ehall he obliged to contribute thereto, according to their
. overall intercstn in the withdrawal or revocation, l'he same
shall apply If tlie Bund is liable for reparation.

Section 19 (i)

X•
(2)

(3)

Government supervision

...

Any handling of or transactions in radioactive substances,
the construction, operation and possession of installations
of the type specified in Section 7 and no. 2 of sub-section 1
of Section 11, any handline of or transactions in installations,
apparatus and equipment of the type specified in no. 3 of
sub-section 1 of Section 11, as well as the carriage of uuch
substances, installations, apparatus and equipment, shall be
subject to Government' .«supervision. In particular, the
s\»pervisory authorities shall ensure compliance with the .
provisions of this Act and of statutory ordinances made thereunder, 'with tmch orders and directions as arc issued "by the
s\ipervisory authorities pursuant thereto» and with the tnrms
and conditions of ihe licence or general permit, as well as with
any conditions subsequently imposed. The provisions of
Section 129b of'the Trading and Industrial Code shall apply
.correspondingly to the powers and duties of the supez-visory
authorities.
Any person commissioned by the supervisory authority, and any
expert called in by the said avtfiority pursuant to Section 20,
or any person commissioned by other authorities called in,
shall at all times have access to places where there ere
jjadioactive substances, installations of the type specified
in Section 7 and no. 2 of sub-section 1 of Section 11, or
installations, apparatus or equipment of the type specified
in no. 3 of sub-section 1 of Section 11, or to places where
there is radiation originating therefrom, and to places where
there is reason to believe th3t such conditions exist"; and
such persons shall have authority to carry out at such places
all examinations necessary for the performance of their duties.
They may request the persons in charge, or employees of such
• places, to provide them with any information that they may .
require in the course of such examination. Otherwise,
Section 24b of the Trading and Industrial Code•shall apply
correspondingly. The fundamental right to inviolability of
domicile as laid down in Article 13 of the Basic Law, shall
be restricted so far as may be necessary for the exercise
of these .powers.
She supervisory authority may order that a situation "be
discontinued which is contrary to the provisions of this Ae^
or to statutory ordinances issued thereunder, to the terms f
and conditions of the licence or general perrait, or to any
condition subsequently imposed, or which might endanger life,
health or property through the effects of ionizing radiation.
In particular, the supervisory authority may order that
j

I

1.

safety measures shall be taken, and may specify such
measures,

- 20 -

v

~

;

Hii f

2". ' radioactive :;ufcstances shall be otorod, or kept In
custody, in a place designated by it,
.
3. the handling of radioactive substances, the construction
or operation of installations of the type specified in
Section 7 and no. 2 of sub-section 1 of Section 11, or
the handline of installations, apparatus or equipment
of the tync specified in no. 3 of sub-section 1 of
Section 1Í shall be suspended temporarily, or permanently,
• if the requisite licence has not been granted or finally
been revoked.
,
_
.
.•

'if
\\
': i

nothing herein contained shall affect the supervisory powers
conferred by other local provisions, or such general powers
as result from the legiElation of the Lander.. •

Section PO

jI

i

ii

- Exrferts

Eyperts may be consulted by the competent authorities in the licensing
and control procedure under this Act and any statutory ordinances
issued thereunder. Section 24b of the Iradinfí and Industrial Code
shall apply correspondingly.
*
•
.
Section 21 - Costs
•

•i

*

í ••

[
•J

•v i

(1)

Costs (fees and expenses) shall be charged for licences under
Sections 'I, 6, 7 and 9» for the provisional decision under- Section 7a
and for Government custody of nuclear fuel (sub-section 1 of
.Section 5).
.
•
i

i

(2)

,

*

1;

The following fees shall be charged:
j

•

. "ji.
• !
. !

for the licence to construct and operate an installation
within the meaning of Section 7, 1.5 per thousand of the
costs of the construction; •

P.

i.

1t

2.

i

for any other licence under Section 7 or a provisional
decision under Section 7a, DM 100 to 20,000;
for licences under Sections k, 6 and 9, as well as for
licences implementing statutory ordinances issued under
Sections 10 to 12 of this Act, DM 10 to 10,000j

3»

for Government custody of nuclear fuel, 0.2 per thousand
of the value of the nuclear fuel for each begun month of
custody; in the case of irradiated nuclear fuel, 0.2 per
thousand up to 10 per thousand of the value v/hich the
nuclear fuel had before irradiation.

.•

If the' construction costs of the installation exceed DM 10 million,
the fees under no .1 above shall be reduced to one fifth for the
amount exceeding DM 10 million and to one tenth for the amount
exceeding DM 100 million.
* '
••

(3)

I
I

QT

u

•

•

•

•

.

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3
• • •

For the use of installations under sub-section .3 of Section $a, cost»
(feee.andje£pensej>)t_gr: an equivalent compensation, -chall be levied
. from'the persons, under obligation to transfer, in accordance oiih
an .ordinance pursuant to sub-seciion C. The fees shall be fixed such
as to cover the costs. Advance payments on suc/s costs may be required
• . from persons who are -granted a licence for the handling of nuclear
substances pursuant to Sections 7 OF & or the provisions of an
• ordinance issued hereunder, if at the moment of granting the licence
it ie to be expected that the obligation to trancf-e'r will arise.
Grundgesetz (Constitution of the Federal Republic of Germany).
,,

•

ii

„. .:._. -—.

In fixing the coots or compensation which are charged in ease of
transfer to a collecting agency of a Land, those expenses shall
be added that will arise on the occasion of the subsequent delivery
to federal installations. The collecting agencies of the Lander
shall leoy thits part of the costs and pay it over to the Bund .
(<l)

In case of Government supervision those expenses shall be reimbursed
" which are due to the consultation of experts pursuant to Section 20
or to extraordinary measures taken by the supervisory authority if
the person"concerned has caused such measures to be taken.

(5)

Expert's fees shall be reimbursed if limited to amounts constituting
appropriate consideration for the expert's activity, taking into
account his requisite expert knowledge and any particular complexity
•of his opinion.
,
,
••
'

•

(6)

Details shall be determined by statutory ordinance in accordance
with the principles .of the Act on Administrative* Costs /T7" of
2Jrd June 1970 (3GB1. I, pace 821). Such statutory ordinance may
provide that certain expenditures shall not be considered as
construction costs of the installation (no.l of sub-section 2 ) .
'

(7)

• {.
I j

"

•

•

•

•

t o s u b - s e c t i o n s 4 and

•

•

5.

•

-

.

,

!

j
>
i
• '•
i

Expenditures for safety measures and medical examinations carried
out pursuant to th5.s Act or a statutory ordinance issued thereunder,
shall be borne by the person requiring ; licence or notification
under this Act or a statutory ordinance issued thereunder for the
activity which makes such safety measurt or medical examination
necessary.

C H A P T E R

fi
. jj
' '<
I

•

To the extent that the authorities of the Lander carry out statutory
ordinances issued under Sections 10 to 12 of this Act, the
•
regulations concerning costs of the Lander shall apply, subject
•

(8)

:

!]
:'•
.!
. ]-k

III

PUBLIC AUTHORITIES
Section 22 - Competence for import and export licences, import and
export control
'.
\
'
(1)

The Federal Office for Trade and Industry QJ shall decide on
applications for licences under Section 3, and on the uithâraval or
revocation of licences already issued. "The same shall apply where
statutory ordinances under Section 11 provide for import and
export licences.
.

/I7
/27

Verwaltungskostengesetz.
Bundesamt fur gewerbliche Wirtschaft.

' '
•'•

(2)

The Federal Minister of Finance /T7, or the customs authorities
Uesicnated- by him, and in the free port of Hamburg the Free Port
Authority of the Free and Hanseatic City of Hamburg (2jy shall be
responsible for import and export control.

(3)

Insofar as the Federal Office for Trade and Industry makes any
decisions by virtue of sub-section 1, it shall be bound by the
technical instructions issued by the Federal Minister competent
for nuclear safety and radiation protection, notwithstanding its
subordination to the Federal Minister of Economics /'jl and his
powers to issue instructions based on other legal provisions.

Section 23

(1)

-

Competence of the Federal Instituto of Physics
and 'Tc<flmalogvi~Tõ7
""

The Federal Institute of Phyuico and Technology shall be competent
for
,
1.

the government custody of nuclear fuel,

2.

the construction and operation of federal instaJ-lations
for the safeV.eeping and final storage of radioactive wastes,

3.

the licensing of carriage of nuclear fuel and large sources,

4.

the licensing of the storage of nuclear fuel outside
government custody, to the extent that such storage
ie not preliminary to or does not form part of an activity
requiring c licence pursuant to Sections 7 or 9, and

5.

the withdrawal or revocation of licences pursuant so
HOC 3 and 4 above.

In carrying put these functions, the Institute shall ad in accordance
with the technical instructions of the Federal Minister competent
for nuclear 'safety and radiation protection who, in cases falling
under no.2 above,•shall.act in agreement with the Federal Minister
competent for nuclear technology, insofar as questions arc involved
which relate to research and technology in the field of safekeeping
and final storage of radioactive wastes.
I
(2)
• .

/T7

targe sources within the meaning of no«3 of sub-section 1 shall mean
radioactive substances -whose activity per consignment or package
exceeds the values set forth in marginal SSSO(S) of Annex A to
the European Agreement of ZOth September IBS? concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR - (SCSI. 19CS
II, page 1491). •
•

. Bundesininister der FInanzen,

/<?7

Ffeihafenamt der Freien und Hanr.estadt Hamburg.

fit

Bundesminister ffir V/irtschaft • •
Physikalisch-Technische Sundesanstalt.

Section 2'( (1)

Cowpetoncc of the authorities of thg Lander

All other administrative functions under Chapter II and any statutory
ordinances made thereunder shall be discharged by the I-Snder on behalf
of the Bund. Control of any carriage of radioactive substances by
rail and by ship which is effected by the German Federal Railways
shall, however, be exorcised-by such bodies of the German Federal
Railways as have been desicnated by the Federal Minister of
• Transport / T 7 .
':

}>
}
'

(J?) ' The supreme authorities of the Lander designated by their governments
shall be competent for the granting, withdrawal and revocation of
licences under Sections 7, 7a and 9, as well as for the land use
planning pttrmtant to Section 9b and the cancellation of the land use
planning decree. These authorities shall exercise control over
installations corcine under Section 7, and over the use of nuclear
fuel outside such installations. In particular cases, they may
delegate their functions to subordinate authorities. Any complaints
against their orders shall be decided upon by the supreme Lander
authorities. Insofar as provisions other than those laid down in
this Act confer supervisory powers on any other authorities, fchnar
competence shall not be affected.
(3)

In natters related to the service of the Federal Armed Forces QJ,
the Federal Minister of Defence /57, or the office desicnated
by him, shall discharge the functions referred to in sub-sections
1 and 2, in aereeraent with the Federal Minister'competent for
nuclear safety and radiation protection.
•
.
.

.

'

•

-

••"•

•

'
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C H A P T E R

Section ?.*>

'

I

(2)

Í
I
i

*•
N

I
1
,
;
i

! 1
%rx

'

-

IV

Tdnbility for installations

'
.

,.

Where i n case of carriage, of nuclear substances, including
storage incidental thereto, the carrier has assumed liability
by contract in place of the operator of a nuclear installation
situated in the realn of this Act, such carrier shall b e

considered as operator of a nuclear installation from the
moment at which he h a s "assumed liability. ü?he contract shall
be made i n writing. Such assumption of liability shall be
.•
valid only i f i t h a s been authorised, upon application of '
' *ne carrieri by the authority competent under Section 4 before
commencement-of the carriage of nuclear substances o r any
storage incidental thereto. Such authorisation may be granted
only i f the carrier lias been licensed as such o r has h i s main
place of^business v/ithin the realm of this Act and the operator
of the nuclear installation has declared M s concent to the
.
authority.
(3) The provisions of Article 3(a)(ii)2 of the Paris Convention
- concernine the exoneration of the operator for damage to the
means of transnort shall not apply.

i

;

•
'

i
:

i
i

j

If daiaage is caussd by a nuclear incident originating from a
nuclear installation, the liability of the operator of a
nuclear installation shall be governed by the provisions of the
Paris Convention as supplemented by the provisions of M s Act.
The same shall apply if damage arises owt of or results from
ionizing radiations emitted by any other source of radiation
inside the nuclear installation.

W

•;
;
.'.

•

LIABILITY

(l)

«;
:;

(5)

(6)

The provisions of Article 9 of the Paris Convention concerning
the exoneration for damage cauued by nuclear incidents dixectiy
due to an qet of armed conflict, hostilities, civil war,
Insurrection, or a grave natural disaster of an exceptional
character, shnLl not be applicable. If. the damage ia suffered
in another State, the first sentence shall apply only to the
extent that ti.c other State, at the time of the nuclear incident,
hao provided a system of compensation in relation to the
Federal Republic of Germany which is equivalent as to its
nature, extent and amount.
The operator of a nuclear installation shall be liable without the
territorial restrictions provided for in Article 2 of the
íaris Convention.
.
:•
•
.
The operator of a nuclear installation shall not be liable unâer
the Paris Convention if the damage has been caused by a nuclear
incident involving nuclear substances specified in Annex 2 to
this Act.

Section 25a
(1)

-

Liability for nuclear ships

The provisions of this Chapter shall apply to th^ liability of
. an operator of. a nuclear ship with the following ir.odifications:
2.

The provisions of the Paris Convention chn.ll be replaced
by the corresponding provisions of the Brussels Convention
on the Liability of Operators of iluclear Ships (BCBl. 1S76 II,
. page 977). The latter shall apply as domestic law to the
Federal Republic of Germany irrespective of its binding force
under international law, unless such application is conditional
upon reciprocity effected by its entry into force.
. .

2.

If the damase is suffered in another State, the first
sentence of sub-section 1 of Section 31 shall be applicable
as recards the amount exceeding the ir.axii.tu!.. amount of
I?ability under the Brussels Convention on the Liability
-•' of ^Operators of Nuclear Ships, only to the extent that the
. .
legislation of that State provides, at the time of the
nudlear incident, for a third party liability regime for
operators of nuclear ships which is applicable in relation
to|the Federal Republic of Germany and is equivalent as to
its nature, extent and amount. The second and third sentences
of; sub-section 1 of Section 31, Section J>i and sub-section 1
of Section 38 and Section liO shall not be applied.
3«*

Section 31! shall apply only to nuclear ships authorised to
sail under the- flag of the Federal Republic of Germany.
If, within the realm of this Act, a nuclear ship is built
or equipped with a reactor for another State, or persons
of another State., Section Jtk shall apply until the nuclear
ship is registered in the other State or acquires the
richt to sail under the tl&z o f another State. 75 per cent
of the indemnification pursuant to Section 34 shall be
borne by the Bund and the remainder by the Land competent
for the licensing of the nuclear ship undar Section 7.

1«

In the case of nuclear ships which are not entitled to sail,
under the flag of the Federal Republic, this Chapter shall
apply only if the nuclear damage caused by the nuclear ship
has been suffered within the realm of this Act.
The courts of the State under whose flag the nuclear ship
is entitled to sail shall have jurisdiction over actions"
for'compensation; in the case referred to in no.1, th&
court of ths place within the realm of this Act Khere
the nuclear damage was suffered shall equally have jurisdiction*

(2)

To the extent that international nCrctn.ents on tho liability for
nuclear ships contain Mandatory provision derogatim; from N,«? /ct
such provisions shall take precedence over t»e provisions of thi5 '
Act.

Section 26
• (1)
•"

c

-

Liability in other casos

•

•

Where, in cases other than those specified by. the Peris
Convention in. conjunction with sub-sections 1 to 5 of Section 25,
loss of life, personal injury, or deterioration of health was
.
causei! to any person or damage was ceuted to property through
the effects of any nuclear fission process OT radiation froai '
radioactive substances or the effects originating fron an
accelerator, the holder of the substances affected by the
nuclear fission, of the radioactive substances or of the
accelerator shall be liable to pay compensation for damage
in accordance with Sections 27 to 30, sub-section 2 of
Section 31, sub-sections 1, H and 5 of Section 32 and Section S3.
There shall be no liability to pay compensation if the damage was
caused by an event which the holder and "such persons as are acting
for him in connection with such possession could not avoid, even
• by taking every reasonable precaution, and which is due neither
to a defective condition of the safety devices nor to any failure
in their performance.
•

(2)

Sub-section 1 shall apply correspondingly where damage of the
nature specified in sub-section 1 was caused by the effects of
nuclear fusion.

(3)

Any person who has lost possession of the substances, without
having transferred them to a person entitled to such possession
in accordance with this Act or any statutory ordinance made
thereunder, shall be liable as if he were the holder.
The' provisions of sub-sections 1 to 3 shall not apply

i.

<f
2.

where the radioactive substances or the accelerators
have been applied to the injured person by a physician
or a dentist, or under the supervision of a physician
or a dentist, in the course of medical treatment» and
the substances and accelerators used and the necessary
' measuring apparatus have complied with the current state
of science and technology and the damage is not due to
the fact that such substances, accelerators or rr.easuring
apparatus have not been sufficiently maintained,
where a legal relationship exists between the. holder
and the injured person under which the latter has accepted
the risk associated with the substances.

The second sentence of sub-section J and no.2 of sub-section 4 shall
not cover the application of radioactive substances to human beings
in the course of medical research. . J/ the holder of the radioactive
sub stances denies the .causal connection between the application of
the radioactive substances and the âamaçe suffered, he shall hsve
the burden of proof that under exietf.no scientific knowledge end
technology there is no sufficient probability of such a causal
connection. \

(6)

J

I
I

Whoever carries substances on behalf of a third party shall not be
liable to pay compensation under the provisions of sub-sections
1 to 3- As long as the consignee has not"taken charge*of the
substances, the consignor shall remain liable under the aforenontioneá
provisions, regardless or whether or not ho is the holder of such
substances.

-Z6-

(7)

Within the scope of application of the first sentence of subsection 1, no leGal provisions shall ce affected pursuant to which
the holder referred to in sub-section 1 and any person regarded as
the holder under sub-section 3, are liable to a greater extent"
than under the provisions of this Act or pursuant to which another
person is liable for the damage.

Section 27

-' Contributory fault of "the injursfl port'-on

Where a fault of the injured person has contributed to the Injury
sustained, Section P.-jA of the Civil Code* i:hall apply; in the event
of daiaaec to property, the fault of the portion in actual control
thereof shall bo deemed to be that of the injured person.

Section P8

-

Extent of

in case of death

(i)

In the event of death, compensation shall be provided for the
costs of any attempted cure as well as for the pecuniary loss •
sustained by the deceased during hia illness by reason of loss
or reduction of his earning capacity, increase of his needs
or handicap in regard to his career. In addition, the person
liable shall refund funersl costs to the person who is under
obligation to bear such costs.
.
. •

(2)

If, at the time of the injury, the deceased was, or might have
been, under legal obligation to provide maintenance for a third
person v/ho loses such maintenance as a result of the decease,
the pei'uon liable shall pay compensation to such third person,
to the extent of the maintenance for which tha deceased would
have been liable during his expected life. Such liability
shall also exist where, at the time of the'injury, the third
person v/as conceived but not yet born.

Section ?9

-

Extent of corapen.".otion in ease of personal in.jury

(1)

In the event of personal injury or damage to health,' compensation
shall comprise the costs of the curt- and the pecuniary loss
sustained by the injured person by reason of temporary or
permanent loss ox* reduction of his earning capacity, increase
of his needs or handicap in regard to his career as a result
of the injury,
,
- •
.

(2)

In caoe of personal injury or damage to health, the injured "
person may claim
adequate compensation also for pain and
suffering* ^ t n c damage has been caused wilfully or by
negligence. Such claims shall not be transferable and inheritable
except if acknowledged by contract or subject to an action
pending.
Bürgerlichea Gesetzbuch.

I
I
I

- 27 -

1
Section 30

-

Annuity

'

" •

•

''.'.',,

(1)

Compensation for any loss or reduction of earning capacity,
any increase of needs or any handicap in regard to the career
of the injured person, and any compensation due to a third
person under sub-section 2 of Section. 20, shall be provided
by means of an annuity.
. •

(2)

1'he.provisions of sub-sections 2 to 4 of Section 843 of the
Civil Code, and of no. 6 of Section 703 of the Code of Civil
Procedure* shall apply correspondingly.

(3)

Where the court av/nrding an annuity has not required a security
from -She defendant, the plaintiff shall nevertheless be entitled
to denand security, if the financial situation of the person
liable has considerably deteriorated; accordingly, the plaintiff
shall also be entitled to demand an increase in the amount of
any security fixqd by the judgment.

Section ?1

-

Maximum amount of liability

(1)

She liability of an operator of a nuclear installation under
the Paris Convention in conjunction with sub-sections 1 to 5
of Section 25 shall be limited to JJwi one thousand million per
nuclear incident. If the damage is suffered in a Contracting
State to the Paris Convention for which the Brussels Supplementary
Convention is ,in force, the first seiitence shall apply as regards
'•• the maximum amount exceeding 120 million units of account only
to the extent that such Contracting State has, at the time of
- the nuclear incident, provided for a system of compensation in
' , relation to the Federal Republic of Germany which is equivalent
.' as to its nature, extent and amount. If the damage is suffered
• •- "| in any other State, the second sentence shall apply accordingly,
provided that the amount of 120 million units of account is
; replaced by 50 million units of account.

(2)

k

The person liable under the Paris Convention in conjunction with
sub-sections 1 to 5 of Section 25, or under Section 26, shall
"be li&ble in case of damage to property only up to the
ordinary value of the damaged property, plus the cost of protection
against radiation hazards originating therefrom. In case of
liability under the Paris Convention in conjunction with
sub-sections 1 to 5 of Section 25» compensation for damage to
the means of transport upon which the nuclear substances
involved were at the time of the nuclear incident shall be paid
only if satisfaction of other claitn3 out of the maximum amount
of. liability has been secured.

Section 32
(1)

-

Periods òf limitation

Claims for compensation under this Chanter shall become barred
I by limitation after three years' from the date at which the
'.person entitled to compensation had knowledge or from the date
Zivilprozessordnung.
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•

_J

at which he ought reasonably to have known of both the damage
and tne person liable, and irrespective thereof niter- 30 yoar3
from the date of the event which caused the damage»
(2)

(3)

In the coses specified in Article 8(b) of the Paris Convention,
the period of limitation of 30 years established' under
sub-section 1 shall be replaced by a period of limitation of
20 years f.om the date of theft, loss, jettison or abandonment.
Actions for death and personal injury under the Piiris Convention
which arc brought before the court against the operator of a
. nuclear installation within 10 years after the nuclear incident,
shall have precedence over actions instituted after expiry of
this period.

(4)

Where negotiations concerning compensation are pending between
the person liable and the person entitled to compensation, the
lapse of the limitation period shall be suspended until such ,
time as either party refuse» to continue such negotiations.

(5)

In all other respects, the provisions of the Civil Code concerning
periods of limitation shall apply.

Section 33 ' -

Several •persons liable

(1)

If several persons are legally liable to pay compensation for
damage caused by a nuclear incident or otherwise by the effects
of nuclear fi.sr.ion, or radiation emitted by radioactive
substijnees,' or the effects of ionizing radiation emitted by
an accelerator, they shall be jointly and severally liable.,
except as otherwise provided in Article 5(d) of the Paris
Convention!.

(2)

In the case of sub-section 1, the amount of compensation due
from eachi'of the persons liable shall be apportioned, between
them according to the circumstances and the extent to which
the damage was caused by one or the other, except as otherwise
provided in Article 5(d) of the Paris Convention. However, the
operator of a nuclear installation shall- not be required to pay
compensation exceeding the maximum amounts established pursuant
to sub-section 1 of Section 31.

I

Section 34
(1)

-

Indcmnification

Where .the operator of a nuclear installation situated in the
realm of this Act is legally liable to pay compensation for
damage caused by a nuclear incident under the provisions of
the Paris Convention in conjunction with sub-sections 1 to 5
of Section 25, or under a foreign law applicable to the incident;
the operator shall be indemnified against liability to.pay
compensation to the extent that such liability is not covered
by or cannot be satisfied out ot his financial security. The '

íj

*

•

•-:

1
obligation to indsmnify the operator shall be restricted to •
... the amounts referred to in sub-section 1 of Section 31, less
the amount which is covered and can Lc wet by the financial
security.
(2)

If, after a nucleai* incident han occurred, it is to be expected
that indemnification will bo necessary, the operator of the
nuclear installation shall be required
; • ,. ;. .-..

1.
•.
"'

to notify this without delay to the Federal Minister
designated by the Federal Government and to the authorities
of the L'ander designated by their Governments,

2.

to inform without delay the competent Fuderal Minister and
. the competent authorities of the J/rinder of any claims for
compensation raí sei or of any enquiry instituted against
him, as well as to provide on request oil information which
is necessary.to examine the circumstances of the case and
. their legal appreciation,
•
'
.

3.

to comply, in the case of negotiations for the settlement
of claims for compensation inside or outside of court,
with the instructions of the competent authorities of the
Lander,
. «.

A*

to refrain from acknowledging or satisfying any claim for
compensation v.dthout the consent o£ the competent authorities
of the Lender except if such acknowledgement or satisfaction
) cannot be refused without obvious inequity.

(3) . In all other respects Sections 62 and 67 as well as the provisions
of Title 6 of Chapter 2 of the Insurance Contracts Act, except
Section 152, shall apply analogously to the obligation to indemnify

Section 35
(1)

(2)

\~

-

Apportionment

Y/here legal liability to pay compensation for danrage caused by
an incident is expected to exceed the amounts referred to in ,
sub-section 1 of Section 31, the apportionment of the sums . i
available as compensation for damage and the procedure to be I
• observed shall be governed by an Act and, pending enactments !
by statutory ordinance.
.
j
The statutory ordinance referred to in sub-section 1 may only'
mdl:c such stipulations regarding apportionment of the sums /
available as compensation for damage as are required to avert
hardship. Such statutory ordinance shall ensure that satisfaction
of the claims of all injured persons v/ill not be unduly prejudiced
by the satisfaction of individual claims.

r
Section 36

-

MstrJLlnrfcion of t.ho .indemnificotion betv/oen
. the lUwrt and tho l e n d e r "
—

The Hurid shall boar 75 per cent of the amount of the indemnification
purs\iunt to Section 34. l'ho remainder shall be borne by the Land
where the nuclear installation at the origin of the nuclear incident
in situated.
'
• •. •.

Section 37 - Recourse in the case of .inflorinifi cation
If tho operator of a nucleav installation has been indemnified in.
accordance with Section 34, recourse may be had against him to the
extent that compensation has been paid, if
.
1.

1

2.

3.

the operator has violated his obligations under
sub-ue'etiona 2 or 3 of Section 34; however, recourse
ohall be excluded to the extent that such violations
have not influenced the determination of the
'damage nor the extent of the compensation paid,
the operator or, if ho is a legal person, his legal
representative has, in the discharge of his functions,
caused the damage wilfully or by gross negligence,

i:

compensation has been paid because the extent and
amount of the financial security available have not
corresponded to the determination by the competent
authority.

Section 38 - Condensation from the Bund
(.1)"; If a person having suffered nuclear damage within the realm of
. Í this Act cannot obtain compensation pursuant to the lav/ of
another Contracting State to the Paris Convention applicable .
to the incident because
...... .
1.

the nuclear incident occurred in the territory of a
non-Contracting State to the Paris Convention, .*

2.

the damage was caused by a nuclear incident directly
due to an act of armed conflict, hostilities, civil
war, insurrection or a grave natural disaster of an
exceptional character,

3.

the applicable law excludes liability for damage to
the means of transjjort upon which the nuclear substances
iinvolved were at the time of the nuclear incident,

4. 'the applicable law does not provide for the operator's
liability for damage caused by ionising radiation emitted
by another source of radiation inside the nuclear
installation,,
5. the applicable law provides for a.shorter period of
, limitation or extinction than this Acti or

- 31 r

6.

the totaX sum available for compensation falls short
of the amount under the first sentence of cub-section 1
of Section 51 of this Act,

the Bund shall grant compensation up to the amount referred
to in the first sentence of sub-section 1 of Section 31.

(2)

The Bund shall further grant compensation up to the amount
*
referred to in the first sentence
of sub-section 1 of
'
aw
Section 31, if the foreien l
ov the provisions of an
international agreement applicable to damage suffered v.ithin
the realm of this Act provide for compensation to the injured
person which as to its nature, extent and amount, falls
considerably short of the compensation which the injured person
would have obtained had this Act been applied.

(3)

Sub-scctiona 1 and 2 shall not apply to injured persona who
ore not 'Germans within the meaning of sub-section 1 of
Article 116 of the Basic Lav/ and who do not have their
habitual residence within the realm of this Act unless their
mother country has provided, ot the time of the nuclear incident,
a system of compensation which in relation to the Federal
Republic of Germany is equivalent as to its nature, extent
and amount.

(í
(4)"

Actions under nub-sections 1 anã 2 shall be brought before
' the Federal Agency for Administration*. They shall be
extinguished within three years of tha date at which thedecision on,compensation rendered under foreign or international
:
law has become final.
•
•

Section 39

-

i

Exemptions of the Bund and the ISntlo:? from
the, obligation to irdcrirtify

In the case of indemnification under Section 54 and compensation
under Section 58, those claims for compensation shall not be
taken into account-which have been accorded a subsidiary rank
under sub-sections 1 and 2 of Section 15.

(2)

Compensation under sub-section 2 of Section 29 shall be.subject,
to indemnification under Section 54 and compensation under
Section 38 only if the granting of such compensation is necessary
to avoid serious inequity because of the particular gravity
of the injury.
•

Section 40 -

(1)

Actions Bpoinst the operator- of a nuclear installation
situated in another Contracting State

If under the provisions of the Paris Convention, a court within
the realm of this Act has jurisdiction over actions for
compensation against the operator of a nuclear installation
situated in another Contracting State to. the Paris Convention,
'BundesVcrv/altungsamt.
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the liability of the operator shall bo governed by the
provisions of tliis Act.
'
•
•
. •

(2)

Contrary to sub-section 1, the following shall be governed
by the law of the Contracting State in which the nuclear
installation is situated:
1. who is to be considered as operator, •
2.

whether tJie operator's liability extends to damage
suffered in a non-Contracting State to the Paris
Convention,

3. whether the operator's liability extend» to nuclear'
•damage caused by ionising radiation emitted by another
Jsource of. radiation inaide v nuclear installation,
4.

•:{.

whether and to what extent the operator's liability
exte.ids to damage to the means of transport upon vdu.cn
the nuclear substances,involved v/ere at the time of
the nuclear incident,

5. up to what maximum amount the operator is liable,
6. after v.hat period claims against the operator v.dll
. becoiic barred by limitation or be extinguished,
i i

7. whether and to what extent nuclear damage is
; compensated.in the cases enumerated in Article 9 •
1
of the Paris Convention.
'
.

i I
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V

PITIES

Repealed

- Punishable handling of nuclear fuel and ionising radiation

(1) . Any person who, without such licence as is required under this
Act
,
•
.
1.

1

imports, exports or otherwise conveys nuclear fuel into
or out^ of the realm of this Act,
'
carries nuclear..fuel,

. . .

•

'stores nuclear fuel outside Government custody,
constructs, operates or otherwise holds an installation
for the_ production, -treatment, processing or fission of
nuclear fuel,- or for the reprocessing of irradiated nuclear
fuel, or materially alters the installation or its operation,

5.

treats, processes or otherwise uses nuclear fuel outside
an installation for the production,.treatment, proceeding
or fission of nuclear fuel, or for the reprocessing of
irradiated nuclear fuel, or who materially deviates from
the procedure laid down in a licence issued under sub-section 1
of Section 9 for the treatment, processing or ether use or
who materially alters the installation or its location as
specified in the licence,

shall be liable to imprisonment for a term of up to five years or a
fine,
(2)

The same penalties shall be- incurred by any person who
1.
2.

3.

fails to surrender nuclear fuel without delay, in
contravention of sub-sections J and ÍI of Section 5,
»
delivers nuclear fuel to unauthorised persons, in
contravention of sub-section 5 oC Section 5, or
fails to tranofer radioactive uacteo, in contravention
' of cub-section 2 of Section 9a in conjunction vith a otatutovy
ordinance pursuant to no.S, first sentence of sub-section 1
of Section 12.
.
'
'

(3)

Any person who, by an act specified in cub-section 1 or 2, knowingly
• endangers, through nuclear fission or ionizing radiation, the life
o$ health of another person, or property of considerable value
• ' belonging to another person, shall be liable to imprisonment for
a term running between three months and five years.

CO

Any'person who, through negligence, commits one of the acts specified
in sub-sections 1 and 2 shall be liable to imprisonment for a term
not exceeding two years or a fine.

Section 46 (1)

Statutory offences

•

*

'

j

Any person shall be guilty of a statutory offence who wilfullyjor
negligently
.
j
1.

carries nuclear substances without having'procured the
financial security required under sentences 1 or 2 of
sub-section 1 of Section 1b,
.

/
|;
|

2.
contravenes a determination under sub-section 1 of
'
. • Section 13, an enforceable condition imposed under the
second and third sentences of sub-section 1 of Section 17
or an enforceable order under sub-section 3 of Section 19,
3.

contravenes a statutory ordinance-issued under sub-section 1.
of Section 11 or nos 1 to 7 and 9 to 12 of sub-section 1 of
Section 12, or an enforceable order under a statutory ordinance
. issued pursuant to no 13 of sub-section 2 of Section 12,
provided that such statutory ordinance refers to this Section
with"respect to a defined act,
. •

1.

(2)

(3)

does not carry the licence contrary to the first sentence
of sub-section 5 of Section 'I, or docs not carry the
certificate referred to in the second sentence of !sub-sectic»i 5
of Section Jl, or does not produce on request such licence
or certificate contrary to the third sentence of subsection 5 of Section H.

The statutory offence shall be punishable with a fine cf up to .
DM one hundred thousand in the cases given in nos 1, 2 and 3
of suu-si-ction 1 ana up to DM one thousand in the case given
in noil of sub-section 1.

Administrative authority within the meaning of no. 1 cf subsection 1 of Section 36 of the Act on Statutory Offencc-s /"Í7
shall be the Federal Office for Trade and Industry as cenceVss
tho failure to obtain a license or to notify in the case of
import or export of, ether radioactive substances pursuant'to
• no. 1 of sub-section 1 of Section 11 or to comply with a condition
imposed in connection therewith pursuant to sentences 2 and 3 of
sub-section 1 of Section 17.
.

Section 47

-

Punishable violation of safety regulation?!.
coiift.it.lons and orders

Any person who, "by a wilful, act as specified in nos. 1 to 5 of subsection 1 of Section 46, wilfully or negligently.endangers, through
nuclear fission or ionizing radiation, the life pr health of another
person, or property of considerable value belonging to another person,
shall be liiable to imprisonment of up to five years or to a fine.
Where the offender caused the danger knowingly, the penalty shall be
imprisonment for a term of not less than three months and up to
five years.
.
.. •_
...
...-•.•

Section kB

(1)
I
•
, _
.•.

•

I

(2)
'

• (3)

-s
f

*
•

- . Violation of obligations concerning production a:id supply.

Any person who knowingly produces or supplies defective installs- •
• tions for the production, treatment, processing or fissibn of
nuclear fuel, or for the reprocessing of irradiated nuclear fuel,
or who produces or supplies defective objects intended for the
,
construction or operation of such installation, and thereby
j
knowingly endangers the life or health of another person, or
I
property of considerable value belonging to another person, such '
danger being connected with the effects of a nuclear fission
'
' process or radiation from a radioactive substance, shall be liable
to imprisonment for a term of not less than six months and up to
five years.
The attempt shall be punishable. .

In particularly grave cases the penalty shall be imprisonment for
. a term o f o n e to t e n years.
Gcsetz Uber Ordnungswidrigkeiten.
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(4)
. .

i.
:

;
;

Any person who, not knowingly, but wilfully or
g g y ,
causes danger in the cases specified in oub-section 1, shall
be liable to imprisonment of up to five years or a fine.

Section 4?

-

Confiscation

.

.

•

Y/hero an offence punishable under sub-sections 1 to 3 of Section 45, •
Section 47 or Section 48 has been committed,

;

1.
•

any object produced by such act or which was used •
cr intended for the* coirnisiusion of such act-, and

Í

2.

any object relating to an offence

|*
;
• *

may be confiscated. Whore a statutory offence under r.os. 1 to 3 of
sub-section 1 of Section 46 haa been committed wilfully, the
provisions of no. 2 of the first sentence hereof shall apply accordingly. !

:'

Sections

50

to

52

- Repealed

C H A Í T E R

"VI ,

TOTAL PROVI ST01IS

Section 53. -

Itefli station of dnwatte due to xaiknavm causes

Damage which, in the light of existing scientific knowledge, has been
caused by the effects of radiation from radioactive substances but .
cannot be traced to any particular person, shall be registered with
and investigated by the Federal Minister competent for* nuclear safety
and radiation protection.

Section 54
O)

(2)

-

I
j

Issue of statutory ordinances

Statutory ordinances under Sections 11, 12, 13 and sub-section 6
o£ Section 21, shall .be issued by the Federal Government. S'ne
same shall apply to statutory ordinances issued under Section 10,
insofar as exemptions-are granted from the requirement of a
j
licence under Section 7. All other statutory ordinances provided i
for wider this Act shall be issued by the Federal Minister ,
competent for nuclear safety and radiation protection.
í
Such statutory ordinances shall require the consent of the
' Federal Council. This shall not apply to statutory ordinances
limited to replacing physical, technical and radiation biology
• standards -laid ãown in statutory ordinances, pursuant to
Sections 11 nnd 12.
.
•
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(3)

The Federal Government way, "by statutory' ordinance, wholly'"or
partly delegate i t s powers specified in Sections 11 and 12
to the Federal Minister competent for nuclear safety and
radiation protection.
. . . . • - • . . .
..

Section 55 -

Heponl of Xefcal provisions
(not newly published, as obsolete)

Section 56 - Licences issued tmflor Land legislation
(1)

(2)
*

.

.' '

Any licences, exemptions or approvals granted under Land ' ''
legislation for the construction nnd operation of installations
within the meaning of Section 7, shall continue to have effect.
Ihey shall be deemed equivalent to ?.iccncea granted under
Section 7, ohd the conditions attacliing to them shall be
equivalent to such conditions as are imposed under sub-section 1
of Section 17. Insofar as a licence inauod under Land
legislation includes stipulations concerning the provisions of
financial security by the.operator of the installation to
cover legal liability to pay compensation for damage, such
stipulations shall, subject to the provisions of sub-section 2,
be considered a determination within the meaning of sub-section
of Section 13.
Y/ithin three months after the coming into force of this Act,
the public authority (sub-section 2 of Section 24) shall
determine the amours!; which the operator of the installation
must provide as financial'security. The latter half of the
second sentence of sub-section 1 of Section 13 shall apply
correspondingly. Where a guarantee is determined pursuant
to sub-section A of Section 13, such guarantee shall be
.retroactive as from the date of the coming into foi-ce of this
Act.

Section 57 - Exclusion of certain loral provisions
Sections 1 to 4 of the Act on the Criminal Use of Explosives Constituting
a Public Hazard of 9th June 1884* (Reichs^enetzblatt, page 61), as
amended by the Ordinance of 8th Axigust 1941 (Reichsgesetzblatt 1, •
page 531), and such legal provisions as are made under the said Act,
as well as legal provisions of the Lander concerning explosives, shall
not apply to any handling of nuclear fuel.
Gesetz gegen den verbrecherischen und gemcingefS\rlichen.
Gebraiich von Sprengstoff en.

.i
'A

I
I
f

.1
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•: i

Section SO -

Appl.icnt.ion in Berlin
• • •

*

•

'

*

*

.

.

In accordance with sub-section 1 of Section 13 of the Third Transition
Act* or 4*.h January 1952 (BGB1. I, pace 1), this Act shall also be
applied ir. the land Herlin. Statutory Ordinances made under this
Act shall ^nply to the Land Berlin in accordance with Section 14 of
the Third Transition Act.

' '< i
Section 59 - Entry into force** '

.- •

• •.

.

v.
1J

This Act siiall come into force on the day following its promulgation;
Section» '(0 to 52 shall not come into forco in the J«nn<l Berlin, however,
•until the day after pro-iulcntion of the Application Act*** in the '
Official Gaaette of Berlin.

i

***

Drittes Uberleituncsgesetz.
Section 59 deals y/ith the entry into force of the original Act.
The dates of entry into force of the subsequent amendments are
fixed by the Amending Acts (official note).
Ubernaluneeesetz.
•
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ANNEX

• definitions

(1)

rcursunnt to sub-ncotion
of Section 2

2

l'he terms set forth bo low shall have the followingmeaning:
'•' "J?uc3f!ar ijiçid^nj": Any occurrence or succession of
occurrence» having the same oricin which causes damage,
provided that such occurrence or succession o£ occurrences, •
or any «f the damage caused, ajriseo out of or results
from the radioactive properties, or a combination of
radioactive properties with toxic, exi)losivc, or other
hazardous properties of nuclear fuel or'radioactive
products or waste or with any of them;
"?Iucle.".r .instnllfiti.on"; Reactors other -than those
comprised in any r.eanc of transport; factories for the
manufacture or processing of nuclear substances;
factories for the Reparation of isotopes of nuclear •
fuel; factories for the reprocessing of irradiated
nuclear fuel; facilities for the storage of nuclear
substances other than storage incidental to the
carriage of such substances; a nuclear installation
may consist of several installations referi^ed to above
if these a:«?e operated by the'same person or persons
and' are located at the same site;
3.

"ITuol«a'r fuel": Fissionable Material in the form of
ureniuf.1 metal, alloy, or chemical compound (including
• natural uranium), plutonium metal, alloy, or chemical
• compound;

c

"Radioactive products or v/aste"; Any radioactive
materiftl produced in or made radioactive by exposure
to the radiation incidental to the process of producing
or utilising nuclear fuel, but does*not include
(a) nuclear f\iel
(b) radioisotopes
outside a nuclear installation which are used or
intended to be used for any industrial, commercial,
agricultural, medical or scientific purpose;
"Iluclear rsixbntances": Nuclear fuel (other than natural
uranium ana other than depleted uraniua) and radioactive
products or v/aste;

I
Í
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_

6.' "Operator of o nuclear installation"; The person
designated or recognised by the competent public
authority tin the operator of that installation.
(2)

i
I

c

V

4

Units of account within the meaning of this Act shall mean
units of account of the European Monetary Agreement of
5th Aiigust 1955 (BGB1. 1959 J I , pace 294; as defined at
the date of signature of the Paris Convention.

"

A

—

*

*

•*•"•"*

••

•

Iv
A li It E X

2

EXEMPTION LIMITS FOR LIABILITY ADD FJUAI1CIAL SECURITY

Sub-section 3 of Section 4, sub-section 2 of Section ib
and cub-section $ of Section 2S shall apply to nuclear
fuel or nuclear substances, the activity or quantity of
which
'
(1)

in a single consignment or package; or
'

•

«

(2)

'

.

•

'

within a (single installation or an independent
eubeiâiary thereof or, in the case of a person
who does not carry out a business, at the place
where the applicant carrieo out his activities

do not exceed by a factor of 10 the exemption'limit
and ahich in the case of enriched uranium do not contain
more than 350 grammes of -uranium 2ZS. Exemption limit'
shall mean the activity or quantity for the handling •
of which a licence or notification, is not required under
thin Act or a statutory ordinance issued thereunder.

V

IL

_•
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ANEXO - B

FEDERAL

REPUBLIC OF GERMANY

ORDINANCE
CONCERNING THE PROCEDURE FOR LICENSING INSTALLATIONS
' PURSUANT TO SECTION 7 OF THE ATOMIC ENERGY ACT
• (NUCLEAR INSTALLATIONS ORDINANCE)*
of

18th February 1977

(Bundesgesetzblatt
• • • • • .

..

r;

..

I, p. 280)
••

•

.

.'•'..:!.

•.:••'

By virtue at Section 7» sub-section 4, 3rd sentence, and sub-section 5,
Section fa, sub-section 2 and Section 5k. of the Atomic Energy Act in the
version published on 31st October 1976 (8GB1. I, p.- 3053), and v/ith
the consent of the Federal Council, it is hereby ordered as.follows :

PART

SCOPE, APPLICATION AND DOCUMENTS

Section

C
1 ••- •

For installations referred to in Section 7j sub-sections 1 and 5 of the
Atomic Energy. Act, the procedure for granting a licence, partial licence
or a provisional decision shall be carried out in accordance with this
Ordinance, unless otherwise provided for in Section 7, sub-section 4,
first:and second sentences, Section 7a, Section 7b and Section 8, subsection 2, second sentence of the Atomic Energy Act..
''
* Unofficial translations established by the Secretariat.
1 . . . .

I

,1

.

.

•

.

'

.

•

.

•

•

•

•

.

• •

'

;•

Section 2 - Form and content of the application
(1)

The application shall be submitted to the licensing authority in
writing.

(2)

The application shall contain
1.

the name and residence or seat of the applicant,

2.

the statement whether a licence, partial licence or provisional
decision is applied for,
'

3. . the site and data concerning the nature and extent of the
installation.
'
'
_
.

Section 3 - Nature and extent of documents
(1)

The application shall be accompanied by those documents which are
necessary to examine the licensing requirements, in particular
1.

a safety report which describes the installation and its
operation and illustrates them by maps and drawings, describes
the effects and hazards connected with the installation antj its
operation and specifies the precautionary measures required
. '" under Section 7, sub-section 2, no. 3 of the Atomic Energy Act ;
. • 2.

additional plans, drawings and descriptions, of the installation
and its component parts ;

3«

data concerning" measures foreseen for the protection of'the
installation and its operation against disturbances and other
interferences by third persons pursuant to Section 7» subsection 2, no. 5 of the Atomic Energy Act ;

-4.

data enabling examination of the reliability and competence
of persons responsible for construction of the installation and
for management and control of its operation ;

5j.
\

data making it possible to establish that it is ensured that
persons otherwise engaged in the operation of the installation
dispose of the knowledge required under Section 7> sub-section 2,
no. 2 of the Atomic. Energy Act ;

6.

a list which contains all data relevant for the safety of the
installation and its operation, the measures provided for the
control.of incidents and accidents, as well as the structure of
a plan concerning controls required of component parts of the
installation which are significant from the standpoint of safety
technology (safety specifications) j

7*
...•'

proposals concerning the provision of financial security to cover
all legal liability to pay compensation for damage ;

i

I

I
I

*

•

.

•

•

•

8.

a list of measures provided for maintaininc the purity of water.

i i i i * and
air
a n i l «snoiill..

.

• .

**

r

n

,

(2)

The data referred to in sub-section 1, no. 3 shall be submitted
separately, If the other documents referred to in sub-section 1
contain, a trade or industrial secret, they shall ba •narked accordingly
and submitted separately as well. To the extent that it is possible
without divulging the secret, their content must be described in
the documents to be made available for public inspection pursuant to
Section 6 in such detail that third persons are in a position to
determine whether and to what extent they may oe afxecteu by the
installation.

(3)

Apart from the documents referred to in the second and third
sentences of sub-section 1, the applicant shall submit to the
licensing authority a short description suitable for public inspection
of the installation and the effects it is expected to have on the
public in general, and the neighbours. He shall further submit a
list of the documents attached to the application, in which those
documents which contain a trade or industrial secret are narked
specifically.•
' , ••
.

(i|) If the documents do not suffice for purposes of the examination,
the applicant shall complete them within, an appropriate period
upon request by the licensing authority.

PART

II

PARTICIPATION OP THIRD PERSONS

Section k - Public announcement of the project

(1) As soon as the documents required for public inspection (Section

are complete-, the licensing authority shall publicly announce the
project in its official bulletin, as well as in, local newspapers
circulated in the area of the site of the installation. Such
announcement shall be notified in the Federal 3ulletin.

(2)

Public announcement and inspection may be dispensed with if, with
respect to the installation to which the application relates, °
ll

' 2.

a public announcement and inspection complying v;ith the
requirements of.sub-section 1 and Sections 5 and 6 have been
made previously, and
a renewed public announcement and inspection would not reveal
further circumstances of relevance to the interest of third persons.

- 5-

(3)

Public announcement and inspection may further be dispensed with if
the application concerns an installation for the fission of nuclear
fuel which serves or is to serve for the propulsion of ships.

Section 5 - Content of thf announcement
(1)

The announcement must contain the data required under Section 2,
sun-section 2. In audition, the announcement shall
1.

indicate where and when the application and the documents
referred to in Section 6, sub-section 1 have been made
available for public inspection ; the first and the last day
of the inspection period shall be stated ;

2.

invite all persons to lodge objections, if any, within the
inspection period (Section 6, sub-section 1 ) , with an agency
to be specified in the announcement ; in doing so, attention
" shall be drawn so the legal consequences under Section 7, sub. section 1, second sentence ;

3.

determine the time and place of a hearing or indicate that a
hearing will be held and that its tiipe and place will be
announced in ths same way as the project ;
,

4.

point out .that the objections will be discussed at the hearing,
even in the absence of tire applicant or of all persons having
lodged objections j
.

5.
.

.

point out that the service of the decision on the objections
may be replaced by a public announcement in accordance with
'. Section k, sub-section 1, if more than 300 services have to be
made.
'
•

(2)

4 period of one week shall elapse between announcement of the
project and the beginning of the public inspection period ; such
dates shall be determined by the expected publication date of the
official bulletin • or of the last published daily newspaper.

(3)

A period 'of at least one month shall elapse between the end of the
inspection period and the hearing.

•I

Section 6 - Public inspection of application and documents ; inspection
of files
~~
(1)

During, a period of two months, the following documents shall be
made available for public inspection, during office hours, with the'
licensing authority and a suitable agency in the vicinity of the
project's, site : .
1.

the application,

2.

the. safety report pursuant to Section 3, sub-section 1, no. 1,

- 6- '
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3. a short description pursuant to Section 3, sub-section 3.
(2) Third persons nay request a duplicate or a copy of the short
description.
(3) The licensing authority, exercising due discretion» may grant
inspection of files ; Section 29, sub-section 1, third sentence and
sub-sections 2 and 3 of the Administrative Procedure Act* shall
be applied correspondingly.
•
.•

•i
Section 7 - Objections
(1) During the inspection period, objections may be lodged in writing or
recorded, with the licensing authority or another agency referred to
in Section 5, sub-section 1, no. 2. After expiry of the inspection
period, all objections shall be precluded which are not based on ' •
special titles under civil lav;.
(2) The content of the objections shall be made known to the applicant.
The authorities participating pursuant to Section 7, sub-section 4,
first sentence of the Atomic Energy Act shall be informed of the
content of those objections which involve their jurisdiction.

PART

III

HEARING
Section 8 - Object and purpose

• .

(1) The licensing authority shall discuss orally the objections lodged
within the prescribed time limits with the applicant and the
objectors. Objections which have been lodged with the agencies
referred to in Section 5, sub-section 1, second sentence, no. 2
within the public inspection period, shall be deemed to have been
lodged in time.
(2) The purpose of the hearing is «o discuss the objections lodged in
time, to the extent relevant to the examination of the licensing .
requirements. Objectors shall be given the opportunity to explain
their objections.
... .

Verwaltungsverfahrensgesetz.

I
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- Special objections
Objections based on special titles under civil law shall not be examined
durinc the hearing, but shall be referred to the jurisdiction of the civil
courts by written decision.

Section 10 - Cancellation
(1)

No hearing shall be held if •

•

1. no objections have been lodged against the project, or such
• objections have not been lodged within the prescribed time
. limits ;

(2)

2.

objections lodged in time have been withdrawn, or

3.

no other objections than those based on special titles under
civil law have been lodged.

The applicant shall be informed of the cancellation of the hearing.

Section 11 - Postponement
(1)

(2)

',

'

The licensing authority may postpone a hearing already announced if
this is necessary in view of its proper conduct... The time and place
of the new hearing shall bè determined as soon as possible.
The applicant and those persons who have lodged objections within
the.prescribed time limits shall be notified of the postponement.
' They may be notified by public announcement in application of
Section U, sub-section 1, correspondingly.

Section 12 - Procedure

(1)

The hearing shall not be public. The representative of the
licensing; authority who conducts the hearing {presiding officer)
shall decide who shall participate in the hearing apart froip the
applicant, and those persons.who have lodged objections, within the
prescribed time limits.

(2)

The presiding officer may decide that certain objections shall be
discussed together. In such a case-, he shall make known the order
of the discussion. Por a specified period, he nay limit the right to
participation in the hearing to those persons whose objections are
to be discussed together.

•- 8

-

(3)

The presiding officer shall accord the riçht to speak and may
withdraw it from persons who exceed the tiir.e limit allowed by him
or who make remarks which do not concern the object of the hearing
or are not relevant to the objection under discussion;

(4)

The presiding officer shall be responsible for the orderly conduct
of the hearing. He may have persons removed who do not obey his
instructions. The hearing may be continued without such persons.

(5)

The presiding officer shall close the hearing if its purpose ha,s
been fulfilled. He may further close the hearing if, even after
having been adjourned, it is again disturbed by participants in
such a way that its orderly conduct is no longer ensured. Persons
whose objections were not or not yet discussed in full may
', explain their objections in writing within one month after the
closure.'

Section 13 - Minutes
(1)

c
v

(?)

•

•

..

.*•••

•.

Minutes of the hearing shall be established. The minutes must contain
the following :
.
. . .
1.

the place and date of the hearing ;

2.

the name of the presiding officer ;

3«

the object of the licensing procedure ;

h.

the conduct and the results of the hearing.

• The minutes shall be signed by the presiding officer, as well as by
the reporter, if any. Anything recorded in a document annexed to the
minutes 'and designated as an annex shall be deemed to be recorded in
the minutes ; such annex shall be referred to in the minutes. The
licensing authority may record the hearing on sound recording, media
for the purpose of establishing the minutes. Such records shall be
destroyed after establishment of the minutes.
The applicant shall be given a copy of the minutes. Upon request, a
copy shall also be given to those persons who have lodged objections
within the prescribed time limits.
'
I

C
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P A R T

IV

LICENCE

Section 11 - Examination
The examination by the licensing authority shall extend both to the
licensing requirements providod for in Section 7, sub-section 2 of the
Atomic Energy Act and to the observance of all other relevant provisions
of public law concerning the project.

Section 15 - Decision
(1)

The authority shall make its decision by taking account of the
• overall result of the procedure.
. . . .

(2) The application shall be denied where the examination reveals that
the licensing requirements have not been met and compliance with them
cannot be secured by additional provisions. The application may be
denied if the applicant does not comply, within an adequate time
limit fixed, with a request to complement the 'documents.

(3) The decision and the grounds supporting it shall be rendered in
writing and shall be served on the applicant and those persons who
have lodged objections.
•

1

-

•

•

-

.

•

•

'

'

.

"

•

•

•

•

If the procedure is terminated otherwise, notice thereof shall be
given to the applicant and persons having lodged objections.

Section 16 - Content of the licensing decision
(1)

c

The licensing decision shall contain :
1.

the name and the residence or seat of the applicant •;

2.

the statement that a licence or a partial licence is granted
and the legal basis thereof ; .

3.
•

the exact designation of the object of the licence, including
the site of the installation j

k.

any additional provisions to the licence j

5.. the grounds showing the principal reasons of fact and law that
have led the authority tò its decision, as well as the consideration of the objections lodged.

- 10 -'

i

(2) The licensing decision should contain :
1.

the statement that the licence is granted without prejudice
to decisions of other authorities which are required for the
project as a whole by virtue of other provisions of public
law, and

2.' the instruction as to the right of appeal.

Section 17 - Service by public notice
(1) If the decision is to be served (Section 15, sub-section 3) upon
more than 300 persons apart from the applicant, such service nay
be replaced by public notice. The public notice shall be effected
• by announcing the operative part of the decision and the
instruction on the right of appeal in the manner provided for
in Section 1, sub-section 1'j attention shall be drawn to any
conditions..
. . .

' .

# i •

(2) A copy of the entire decision shall be made available for
. inspection with the licensing authority and the other agency
referred to in Section 6, sub-section 1, for two weeks as frcm the
date of the notice. The beginning of this period shall be
determined by the date on which the official bulletin or the last
appearing daily newspaper are likely to be published. The public
notice shall state where and when the decision and the grounds
supporting it may be inspected, and copies thereof requested under
sub-section 3. At the end of the inspection period, the decision
shall be deemed to have been served.; this sh'all be indicated in
the

notice.

. •• •;

. : • '•.

:

(3) After issue of the public notice, copies of the decision and the
grounds supporting it may be requested in writing by persons having
lodged objections, until expiry of the period for lodging appeals.
(4) Where, in the case referred to in Section 15, sub-section 4, more
than 300 persons have to be notified, such notice may be effected
in accordance with Section 1, sub-section 1.

C

Í

1
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P A R T

V

SPECIAL PROVISIONS FOR PAH7IAL LICENCE
AMD PROVISIONAL DECISION

Section id - Partial licence
(1)

(2)

..

A partial licence may be granted upon application if a provisional
examination shows that the licensing requirements concerning
construction and operation of the entire installation will be
met and there is a legitimate interest in granting a partial
• licence.
When an application within the meaning of sub-section 1 has been
made, the licensing authority nay permit that the documents should
provide final data only with respect to the object of the partial
licence. In addition, data shall be submitted enabling, upon
preliminary examination, an adequate assessment as to whether the
licensing requirements will be met with respect to the construction
and operation of the entire installation.

Section 19 - Provisional decision '

•

(1)

The application for granting a provisional decision shall be made
in writing to the licensing authority of the Land in which the
project is to be carried out.

(2)

With respect to applications not confined to a'cite, the licensing
authority shall announce the project in its official bulletin, the
Federal Bulletin and any suitable daily newspapers.

-.••-••}

i
(3)

" I

'

• .

.

The provisional decision shall contain :
1. -the name and the residence or seat of the applicant j

•

2.

the statement that a provisional decision is granted and
the legal basis thereof ;

5. the exact designation of the object of the provisional
decision j
'
. •
the requirements and conditions under which the provisional
decision is granted ;
the grounds showing the principal reasons of fact and law
that have led the authority to its decision, as well as the
consideration of the objections lodged.

I
I
Í

1 2

r
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-

'

CO

The provisional decision should contain :

•

1.

a reference to Section 7a, sub-section 1, second sentence of
the Atomic Energy Act ;'

2.

the statement that the provisional decision does not entitle
the applicant to construct the installation or component
parts thereof j
.
.

. .

(5)

3.

the statement that the provisional decision is granted without
prejudice to administrative decisions required for the project
as a whole pursuant to other provisions of public law j

H.

the instruction as to the right of appeal.

Section 18, sub-section 2 shall apply correspondingly.

P A R T VI

FINAL PROVISIONS

Section 20 - Transitional -provisions
Procedures already begun shall be completed in accordance with the
provisions of this Ordinance. Time limits, the running of which has begun
before the entry into force of this Ordinance, shall be calculated pursuant
to the provisions previously in force. To the extent that new documents
are required under Section 3> sub-section 1, they shall-be submitted
subsequently j the authority shall fix an appropriate tine limit for this
purpose. The service of decisions may be replaced by puolic notice
pursuant to Section 17» even if this was not pointed out according to
Section 5, sub-section 1, no. 5 in the announcement of the project.
• ^*é m

J

&
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Section
on '21
21 - Berlin
Bérli clause
/
This Ordinance' shall also apply to the Land Berlin in accordance with
Section 11 of the.Third Transition Act of 1th January 1952 (BGB1. I, p. l)
in conjunction with Section 58, second sentence of the Atomic Energy Act.

1

Section 22 - Entry into force

i

(1)

This Ordinance shall enter into force on the first day of the
calendar month following publication*.

(2)

At the same tine, the Muclear Installations Ordinance in the
version published on 29th October 1970 (E0B1. I, p. 151G) shall
cease to have effect.

•

The Ordinance was published in the Federal Gazette on 2Jrd February
1977 » accordingly, it entered-into force on 1st March 1977.
• 1
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