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LICEMCIA.MEMTO DE REATORES NOS EUA E RFA
Participação do Publico

- INTRODUÇÃO

Quando Otto Hahn conseguiu realizar a pri-
meira fissão do núcleo em 1938, não havia, logica-
mente, processo de licenciamento para tal tipo de
atividades. Recentemente, um crítico declarou que
•essa descoberta nunca poderia ter sido feita, se
houvesse naquela época um processo de licenciamento
tão restritivo quanto a pratica atual.

Por outro lado, hã opositores da energia nu
clear que exigem ainda maior rigor e acham os pro-
cessos atuais de licenciamento ainda insuficientes.
Afirmam que o desenvolvimento muito rápido da tecno
logia ultrapassou as técnicas de licenciamento e,
portanto, de analise de segurança.

Deve-se, todavia, dizer que, desde os pri-
mõrdios da energia nuclear, foi reconhecida a nece£
sidade de segurança em profundidade. Para se conse-
guir esse objetivo, hã necessidade de um quadro le-
gal que regulamente todas as atividades relaciona*
das com o campo nuclear.

A razão principal dessa necessidade de se-
gurança no início do desenvolvimento da energia nu-
clear foi o medo de uma explosão atômica acidental.
Com o desenvolvimento da ciência nuclear, perce-
beu-se que isso é impossível pela própria lei natu-
ral que rege as reações em cadeia, devido à baixa
concentração físsil dos núcleos no combustível dos
reatores.
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Mas, se não pode haver una explosão atômica,

o perigo dos produtos radioativos presentes existe

e tem que ser levado na devida conta. Esse perigo

potencialpode ser mais serio que os perigos apresen

tados por outras instalações industriais, por exem-

plo, de materiais químicos tóxicos ou explosivos.

Todavia, veja-se o recente acidente ocorrido em Se-

veso, na Italia, com a liberação de produto tóxico

e a conseqüente contaminação do público e de vasta

ãrea que teve que ser interditada.

Se as instalações tivessem passado por um

processo de análise de segurança e licenciamento,

nos moldes do que se faz com instalações nucleares,

talvez esse acidente pudesse ter sido, se não evit£

do, pelo menos bastante minimizado.

Alias, é bom recordar, neste ponto, o alto

índice de segurança da indústria nuclear, com bai-

xíssimo número de acidentes e fatalidades comparado

ao número de reatores-hora de operação em todo u mun

do. 0 processo de analise de segurança e licencia-

mento tem parte importantíssima nesse fato. Recorda_

mos aqui também, que o processo de licenciamento cp_

mo um todo não se limit; apenas a análise de segu-

rança, mas inclui também as inspeções e o acompanha^

mento durante toda a construção e operação da insta

lação.

Contudo, deve-se reconhecer que esse perigo

potencial das instalções nucleares foi reconhecido

desde o início e provocou uma mentalidade de segu-

rança muito grande e responsável por parte de todos

aqueles que tomaram parte no desenvolvimento da e-

nergia nuclear, o que, praticamente, não ocorreu

com essa intensidade em nenhum outro campo da tecno

logia.

• /1 • •
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Uma indicação dessa mentalidade de
ça é justamente o fato de que quase todos os p
tenham instituído legislação especial pava us apli-
cações da energia nuclear, ou seja, par» ü indas
tria nuclear.

Nesse campo, os Estados Unidos oci'pcn lugar
de destaque especial, pois aí a indústria nuclear
teve seu maior desenvolvimento.

A meu ver os sistemas regulatõrios e de li-
cenciamento no mundo ocidental podem, na pratica,
ser informalmente divididos em duas grandes catego-
rias: o sistema dos Estados Unidos e os sistemas £
xistentes en outros países.

A razão para essa classificação e originar
ria da conjugação de dois fatores únicos que fazem
com que a experiência americana nesse campo seja ab_
solutamente distinta daá outras. Em primeiro lugar,
o grande e profundo senso com que a democracia ame-
ricana garante constitucionalnente a participação
popular em quase todos os processos de tomada de d£
cisão que envolvam a coisa pública e que possam afe
tar de alguma maneira os direitos individuais. Em
segundo lugar, o enorme desenvolvimento da indús-
tria nuclear nas últimas três décadas, não iguala-
do em nenhum outro lugar do mundo.

Esses dois fatores jamais se juntaram e in-
teragiram tão intensamente quanto aí e, em conse-
qüência, em nenhum outro país o mecanismo legal foi
estruturado de maneira a assegurar participação tão
intensa do público. Assim sendo, a diferença acima
mencionada resulta diretamente dessa "filosofia"
das atividades regulatõrias e de licenciamento das
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aplicações da energia nuclear nos EUA, a qual e,
por sua vez, apenas uma faceta de una tradição e de
um processo mais abrangente aplicado usualmente.

Como as instituições, características, ne-
cessidades e recursos dos diversos países são bas-
tante distintas e atípicas, suas estruturas legais
para licencianento da industria nuclear não podem
ser comparativamente consideradas nem melhores nem
piores porque, hipoteticamente, tratam da energia
nuclear em um outro contexto social, cultural e eco
nômico. Assim sendo, as comparações têm apenas o
sentido de provocar melhor entendimento das políti-
cas legais aplicadas a indústria nuclear nos diver-
sos países e não o de estabelecer valores comparati
vos diretos.

As normas regulatõrias e de licenciamento
devem ser sempre entendidas no contexto do ambiente
nacional do país em questão. Dificilmente as normas
nucleares de outros países tem uma procedência le-
gal tão bem definida como nos EUA, pelo menos em
sua legislação fundamental. De maneira geral, a le-
gislação de outros países aparece como um grande m£
saico de leis, decretos e regulamentos não reunidos
em um bloco único como o Capítulo 10 do Código de
Regulamentos Federais (10 CFR...).

Uma das razões para esse estado de coisas e
a alteração freqüente de prioridades e compromis-
sos, bem como dos órgãos administrativos responsá-
veis pela execução dos programas. 0 resultado disso
e que as atividades regulatõrias e de licenciamento
ainda não atingiram uma situação definitiva e bem
definida.
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Outra razão para a ausência de uma distri-

buição precisa de responsabilidades, a qual seria

desejável en um pronrama nuclear nacional, Õ a não

existência de companhias particulares com suficiên

te força financeira e capacidade técnica para expl£

rár o campo nuclear por sua própria conta. Como mui

to poucas organizações não pertencentes aos Gover-

nos requerem regulamentação, é também inevitável

que cada segmento oficial desenvolva regulamentos

dentro de sua própria jurisdição, o que, consideran

do o interesse geral limitado, e ainda assim, bas-

tante efetivo.

Por outro lado, as relações internacionais

em torno da energia nuclear se desenvolveram bastan

te nos ííltimos tempos, em grande parte para compen-

sar as inadequações domesticas. Assim, o desenvolvi

mento das atividades internacionais nesse campo ge-

ra a necessidade de um conhecimento mínimo sobre C£

mo a "lei nuclear" ê administrada em outros países,

tornando-se requisito necessário para o trato dos

assuntos internacionais sobre segurança nuclear e

proteção física.

Os advogados, ta ito do governo como de set£

res privados, aqui e no exterior, estão ansiosos

por encontrar soluções para os problemas de regula-

mentação nuclear. E, um nível geral aceitável de

concordância, como base permanente para respostas

às necessidades futuras, só* pode ser conseguido a-

través do nelhor entendimento das leis nucleares na_

cionais de cada país.
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- O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE REATORES NOS EUA.

A historia da legislação nuclear nos EUA.

pode ser claramente identificada por três grandes

marcos: a Lei Nuclear (Atomic Energy Act) de 1946:

a Lei Nuclear de 1954 e a Lei de Reorganização Enej_

gética (Energy Reogarnization Act) de 1974 que divi

diu a antiga Atomic Energy Commission (AEC) em duas

grandes agências separadas: a Nuclear Regulatory

Commission (NRC) e a Energy Research Development

Administration (ERDA). Sob as duas leis anteriores

foram aprovadas muitas outras leis, regulamentos e

textos legais, dentro de uma hierarquia própria,

de modo a regulamentar todas as atividades nuclea-

res. Essa mesma linha de ação deverá ter continuida_

de com a nova lei.

0 primeiro grande passo para a estrutura l£

gal atual foi dado com a emenda de 1954 que permi-

tiu a participação da industria privada no desenvol_

vimento dos usos pacíficos da energia nuclear. Ante

riornente, somente o governo era responsável pela

produção e uso do material físsil, e a participação

da industria era limitada essencialmente aos contra_

tos com o governo, e sob o rígido controle deste. A

emenda de 1954 permitiu o uso pela industria priva-

da de material nuclear especial e a construção e o-

peração de reatores para produzir e utilizar tal na

terial. Ao mesmo tempo a antiga AEC mantinha sua

responsabilidade quanto ao desenvolvimento e promo-

ção dos usos comerciais e industriais da energia nu

clear. Dessa maneira, a colaboração entre indústria

e governo era considerada como a chave para o pro-

gresso da utilização pacífica da energia nuclear.

# / # # »
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Essa emenda permitiu a criação do quadro lepal den-

tro do qual esse trabalho poderia ser efetivamente

realizado.

Dez anos depois, em 1964, nova emenda à Lei

Nuclear extinguiu a fase exclusiva de material nu-

clear especial pelo governo, desde que a iniciativa

privada fosse devidamente licenciada.

De qualquer maneira, durante todas essas

transições, a responsabilidade pela proteção da saú

de e segurança do público permaneceu sempre com a

AEC.

A indústria nuclear nos EUA desenvolveu-se

dentro desse esquema. Na primeira década ( 1955-

1965 ) foram licenciadas apenas 13 centrais nuclea-

res, a maioria constituída por pequenas usinas de

demonstração. A partir de 1966, cada vez maior núm£

ro de companhias de eletricidade voltou-se para a

energia nuclear. Ao mesmo tempo, os projetos dos re

atores aumentou em potência, tamanho e complexida-

de.

Em 31 de agosto de 1975 havia 54 centrais

nucleares licenciadas para operação, representando

cerca de 37.000 MW de potência elétrica e cerca de

71 do total instalado. Nessa mesma data havia 83

centrais licenciadas para construção, 55 estavam em

licenciamento e outras 49 estavam planejadas. Isso

totaliza 241 centrais nucleares, com cerca de

242.000 MW elétricos. Estimativas recentes indicam

que a energia nuclear serã responsável por cerca de

15% da energia elétrica dos EUA, em 1980 e de 50 a

60% no fim do século.

• / * • •
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Em 1974 houve una grande alteração na estrii

tiira rerulatória, coin a aprovação do "Energy Reor-

ganisation Act". Por essa lei, a Comissão de Ener-

gia Atômica foi extinta. Suas funções de desenvolvi

mento e promoção da energia nuclear passaram para a

ERPA, recén criada, acrescidas ainda de responsabi-

lidades mais amplas no campo energético. As funções

regulatõrias da AEC foram transferidas para a NRC,

novo departamento encarregado exclusivamente de re-

gulamentação de todas as aplicações da energia nu-

clear. Essa reorganização procurou atender a quatro

necessidades que se faziam sentir, resultadas ainda

pela crise energética mundial.

(1) eliminar o conflito básico (bastante criticado

em alguns setores da opinião pública) da dupla

responsabilidade da AEC de regulamentar a indús

tria nuclear e ao mesmo tempo promover o desen-

volvimento de novas, tecnologias.

(2) prover um quadro regulatôrio bem balanceado e

supervisionado para a crescente indústria nu-

clear.

(3) acelerar o desenvolvimento dos recursos energé-

ticos da nação de modo a assegurar o suprimento

adequado as crescentes necessidades de energia,

atingindo a auto-suficiência.

(4) prover maior coordenação, direção e equilíbrio

aos esforços federais de pesquisa e desenvolvi-

mento em varias tecnologias.

• / • • • • .
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2.1 - ORGANIZAÇÃO DA USNRC

A USNRC é composta por cinco membros nomea-

dos pelo Presidente e confirmados pelo Senado, por

periodo de cinco anos. 0 presidente dessa comissão

e designado pelo Presidente, entre os membros. Cada

membro tem direito a um voto, e o quorum mínimo pa-

ra qualquer decisão ê de três membros, sendo a decî

são por maioria dos presentes. Todos devem ser cidâ

daos americanos e mais de três não podem pertencer

ao mesmo partido político. A Comissão pode nomear

um Diretor Excutivo de Operações.

Ha cinco diretorias básicas na USNRC, cada

uma dirigida por um Diretor que se reporta direta-

mente â Comissão, de modo a desempenhar as responsa^

bilidades regulatórias desta.

Os 5 organismos, são:

*

- "Office of Nuclear Reactor Regulation".(Diretoria

de Regulamentação para Reatores Nucleares): res-

ponsável pelo licenciamento da construção e opera,

ção e outras atividades regulatórias relacionadas

com reatores.

- "Office of Nuclear Material Safety and Safeguard'.'

(DiTetoria de Segurança de Material Nuclear e Sal̂

vaguarda): responsável pelo licenciamento e regu-

lamentação sob o ponto de vista de segurança e

salvaguardas de materiais nucleares e instalações

que não reatores nucleares.

- "Office of Nuclear Regulatory Research" (Direto-

ria de Pesquisa Regulatoria Nuclear): responsável

pela execução de pesquisa com a finalidade de avia

liaçao de segurança para permitir que a Comissão

se desincumba de suas responsabilidades com mais

eficiência.



FIG.l

História da legislação nuclear no EUA»

1) Atomic Energy Act - 19A6 (USAEC)

(monopólio do governo )

2) Atomic Energy Act - 1954 (USAEC)

(Participação da industria)

(Programa Átomos para a Paz)

3) Energy Reorganization Act - 1974

ERDA

NRC
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- "Office of Standards Development". (Diretoria de
Desenvolvimento de Padrões): responsável pela el£
boração de normas de segurança, critérios, regula^
mentos e guias para licenciamento, análise de se-
gurança, localização de projeto, construção e ope_
ração de reatores.

- "Office of Inspection and Enforcement". (Direto-
ria de Inspeção e Execução): responsável pelas
inspeções, auditorias, aconpanhanento técnico de
obras e operação de reatores e instalações nucleji
res, para verificar o cumprimento das e regulamen
tos e das condições da licença. Ten tanbén a res-
ponsabilidade de iniciar as ações necessárias pa-
ra assegurar o referido cumprimento.

A organização da NRC pode ser vista na fig.
%. Sou quadro de pessoal reúne um total de cerca de
2.500 pessoas. Considerando-se o quadro de pessoal
da ERDA envolvido em pesquisas energéticas (nuclea-
res ou não) esse total pode chegar a cerca de 7.000
pessoas.

fJo entanto, a comparação entre os quadros
das agências federais dos EUA e da RFA é complicada
devido ao tamanho relativo dos programas nucleares
nacionais e suas estruturas organizacionais. Como
se pode ver mais adiante, na RFA o trabalho de li-
cenciamento das centrais nucleares não é centraliza^
do em um único órgão, sendo executado por diversas
organizações federais e estaduais, com a maior par-
te da revisão técnica feita por organizações quase
publicas como a TUV e IRS (Instituto de Segurança
de Reatores). O total de pessoal envolvido nessas
organizações aproxima-se de 1.000.
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2.1.1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORIA

Fora da estrutura regulatõria, e independei*
te dela, obedecendo a convicção de que é sempre u-
til, em matéria de segurança, diversificar os proc£
dimentos de análise e revisão, foram criados vários
órgãos para assessorar a NRC e, sobretudo, fazer u-
ma análise independente da segurança. 0 fundamento
dessa política e a idéia de que a análise indepen-
dente por mais de um grupo, sujeita a confronto,
faz com que cada um melhor se convença e reforce
suas convicções pára melhoT demonstrá-las aos ou-
tros.

a) Couitê Assessor em Segurança de Reatores ÇACRS)

0"Advisory Committee on Reactor Safeguards"
(ACRS) tem a função de assessorar a NRC em maté-
ria de segurança de reatores e participar do pr£
cesso de licenciamento fazendo uma revisão dos
requerimentos.- Seus membros, no máximo quinze,
são nomeados pela NRC dentre pessoas de alta qu£
lificação técnica entre professores universitá-
rios, pesquisadores e industriais. Seu regime de
trabalho é de tempo parcial.

b) Junta de Segurança Nuclear e Licenciamento(ASLB)

A "Atomic Safety and Licensing Board" tem a
função de conduzir, em nome e por delegação da
NRC, audiências publicas no processo de licencia^
mento, e tomar decisões intermediárias ou finais
de acordo com a delegação da NRC. A NRC tem pod£
res para fazer delegação ampla ã Junta. Para ca-
da audiência é nomeada uma Junta especial, cons-
tituída por dois membros tecnicamente qualifica-
dos em energia nuclear e um presidente, advogado
com experiência nesse tipo particular de ativi-
dade.

* / •.»
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0 colcgiado da Junta é constituído por 18
técnicos licenciados em energia nuclear e 6 advo_

. gados, que podem ser recrutados dentre pessoas
que exerçam atividades particulares, pessoal da
própria NRC e de outros órgãos federais.

c) Junta de Recursos em Segurança Nuclear e Licen-
ciamento (ASLAB*)

A "Atomic Safety and Licensing Appeal Board"
(ASLAB) foi criada pela NRC para, em seu nome,
rever determinados requerimentos de licença e in
terpelações em casos contestados ou não. £ cons-
tituída por três membros, que são o Presidente e
o Vice-Presidente do colegiado da ASLB e um mem
bro técnico, ad-hoc.

As decisões da junta de apelação, consti-
tuem, geralmente, decisões finais, mas em alguns
casos específicos a NRC reserva-se o direito de
revisão.

2.2 - RESPONSABILIDADE DA USNRC

A responsabilidade primaria básica da USNRC
é com a segurança e saúde do publico sob o aspecto
radiológico. Seu objetivo regulatõrio é a proteção
do público e sua segurança. A USNRC não se envolve
com a regulamentação econômica da indústria nucle-
ar, embora verifique o atendimento as Leis "anti-
-trust" nos casos da indústria sob sua jurisdição.

A maneira de atuação e a natureza das ativí
dades regulatõrias da NRC estão, em sua maior par-
te, contidas na Lei Atômica (Atomic Energy Act).
Contudo, o "Energy Reorganization Act" deu ã NRC al̂
tfumas responsabilidades adicionais, incluindo a au-
toridade para licenciamento de reatores e instala-
ções de rejeitos atômicos pertencentes â ERDA.

* / •. *
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As atividades regulatórias da NRC devep fa
zer também con que sejam cumpridos os requisitos da
Lei Nacional de Política Ambiental de 1969 (Natio-
nal Environmental Policy Act - NEPA), incluindo a
exigência de apresentação e analise dos relatórios
ambientais.

O "Act" atribui à NRC amplos poderes para
estabelecer a regulamentação do próprio Act e de t£
picos de outras leis relacionadas com a energia nu-
clear. Essa regulamentação abrange um volume de qua_
se 600 paginas e está distribuída em 44 Partes, nu
meradas descontinuamente de 0 a 170, incorporadas
ao "Code of Federal Regulations - Title 10 (Atomic
Energy) - Chapter I (NP.C). Essa regulamentação ê
bastante dinâmica, sendo mantida permanentemente
atualizada, acompanhando o progresso da tecnolo-
gia. 0 Anexo 1 apresenta uma lista das partes do 10
CFR atualmente existentes.

Outra responsabilidade da IISÍIRC e a normal î
zação técnica para reatores, ou seja, estabelecimen
to de bases de projeto, construção, operação, manu-
tenção e análise de segurança. Essa responsabilida-
de é desempenhada pela própria NRC através da pub^i
cação dos "Regulatory Guides" ou confiada a organi-
zações particulares coordenadas pelo American Nati£
nal Standards Institute (ANSI). Exemplos disso são
as normas ASME, ASTM, IEEE, etc aplicadas a reato-
res.

Deve-se ressaltar aqui, que na indústria
convencional as normas são geralmente feitas após a
experiência operacional indicar sua necessidade,
mas, na indústria nuclear freqüentemente a necessi-
dade c reconhecida a priori e muitas normas são fej^
tas antes da experiência operacional. Essa circuns-

.1...
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tância aponta as dificuldades existentes, porque
normas técnicas não podem ser desenvolvidas no vá-
cuo; necessitam base sólida para seu estabelecimen-
to. Essa base é dada pelas pesquisas.

De naneira a apresentar una ima«em nais con
creta da aplicação do processo de licenciamento, a-
presenta-se, a seguir, una descrição de suas várias
etapas, conforme estabelece a Norma de Licenciamen-
to para Reatores e Instalações Nucleares (1.0 CFR
50).

2.3 - PROCESSO DE LICEHCIAFtENTO

Até recentemente tem sido necessárias apro-
ximadamente 10 anos para completar o ciclo projeto-
licenciamento-construção que deve preceder a entra-
da em operação comercial de uma central nuclear. Es_
se ciclo pode ser.dividido em três fases básicas:

•
a) planejamento (pela concessionária): cerca de 2

anos.
b) revisão para licença de construção e audiências

públicas - cerca de 2 anos.
c) construção e ensaios pré-operacionais - cerca de

6 anos.

De maneira geral os procedimentos para li-
cenciamento fixam os requisitos e condições para:
- caracterizar a competência técnica e financeira

do requerente.
- aplicação do processo administrativo e judicial;
- aplicação de técnicas e normas adequadas:
- estabelecimento de especificações técnicas e ou-

tras condições a incorporar nas licenças;
- provimento de informações gerais e técnicas pelo
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requerente, de modo a demonstrar a segurança do
reator:

- revisão e analise de segurança adequadas.

A fase do planejamento é iniciada com a de-
cisão de instalação de geração nuclear no sistema
da concessionária. Prossegue até a apresentação ã
NRC do requerimento para licença de construção; a-
companhado pelo Relatório Preliminar de Análise de
Segurança (RPAS) e pelo Relatório de Análise Ambien
tal.

Inicia-se, então a fase de revisão para li-
cenciamento de construção e audiências públicas,
que se encerra com a emissão de uma Licença de Cons
trução. Durante esse periodo a revisão técnica e de
segurança da NRC fica centrada no projeto de insta-
lação e na adequação do local, cobrindo aspectos c£
mo os de segurança radiológica, segurança nuclear,
qualidade ambiental, etc. É emitido pela NRC um Re-

<• latório de Avaliação de Segurança, avaliado pelo
' ACRS, que pode, dependendo do caso, solicitar rela-
tórios de avaliação suplementares.

0 ACRS deve rever cada licença para constru
ção ou operação e apresentar ã NRC um relatório pú-
blico. Com base na análise ambiental a NRC publica
também um Relatório de Impacto Ambiental, dado a C£
nhecer ao público. Após a publicação desses relató-
rios é marcada uma audiência pública (obrigatória),
perante o ASLB. Se se chegar a uma decisão afirmati
va, é então emitida uma Licença de Construção.

0 processo de audiência pública só existe
( no campo nuclear, não tendo similar en nenhum outro

tipo de indústria* Seu objetivo principal é dar o-

• / • * *
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portunidade ao público de se manifestar, sob o pon-
to de vista técnico pode haver pequeno ou nenhum
proveito. Sua utilidade ê controvertida, mas os de-
fensores arpunentan que, além de cunprir o objetivo
da satisfação pública, a audiência ten dado contri-
buições técnicas em aipuns casos. De qualquer modo,
faz parte da tradição altamente democrática do povo
americano. Na realidade, a obrigatoriedade de audi-
ência vem do tempo em que a indústria nuclear esta-
va em sua infância, e esperava-se que essas audiên-
cias, mesmo na ausência de controvérsias, pudessem
contribuir com benefícios significativos tais como
a familiarização do público com a energia nuclear.
'Hoje em dia, a indústria nuclear representa uma te£
nologia relativamente madura, e as audiências públi
cas se transformaram en um forum para disputas so-

rbre resoluções de licenciamento em vez de servir a
' educação do público. Nessas circunstâncias, já se
pensa em uma modificação na legislação, para que
essas audiências não sejam mais obrigatórias, mas
sejam realizadas apenas em casos onde haja contes-
tações, liberando assim recursos técnicos que pode-
riam ser melhor aproveitados em outras áreas da re-
visão de segurança. De qualquer maneira, qualquer
cidadão que julgue que seus direitos estejam sendo
afetados poderá requereT tal audiência.

A fase de construção e ensaios pre-operacio
nais continua até que a construção seja completada
e realizados os ensaios pré-operacionais. Comoa Lei
Nuclear não permite que qualquer instalação seja o-
perada sem a devida Licença de Operação, esta é so-
licitada próxima ao final dessa fase, juntamente
com a apresentação de um Relatório Final de Análise
de Segurança (RFAS) e un Relatório Ambiental Final.
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A NRC atualiza, então, a revisão de segurança do

projeto final da instalação. £ marcada uma audiên-

cia pública, se solicitada por qualquer cidadão que

julgue seus interesses afetados pela operação da

instalação. Apôs essas providências, se se chegar a

uma decisão favorável, é emitida uma Licença de 0p£

ração.

Ate o momento, a NRC tem geralmente atingi-

do o objetivo de conceder uma Licença de Operação

por ocasião do final da construção de uma central

nuclear, de modo a evitar que a instalação fique

pronta em condições de operar, mas sem poder fazê-

-lo por falta de licença competente.

Pela Lei Nuclear a NRC tem autorização para

emitir uma Licença de Fabricação para una ou mais

unidades de centrais nucleares. Assim, em certos ca

sos, poderia ser emitida primeiramente uma Licença

de Fabricação, seguida por uma Licença de Constru-

ção para um determinado local e uma Licença de Ope-

ração. Até o presente ainda não ocorreu nenhum caso

com esse tipo de licenciamento.
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3 - O PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA RFA

3.1 - VISÃO PRELIMINAR

As bases legais para o desenvolvimento e o
uso pacífico da energia nuclear na RFA foram cria-
das em data relativamente recente devido as proibi-
ções dos países aliados referentes a qualquer ativi
dade no canpo energético nuclear, em vigor até 195S.

Na realidade, as aplicações pacíficas da
energia nuclear e a introdução da respectiva legis-
lação na RFA teve o efeito bem pouco usual de prov£
car uma modificação na própria lei constitucional

. do país. A "Lei Básica" (Grundgesetz) - Constitui-
ção foi alterada em 1959 ficando os limites da com-
petência entre a União e os Estados. As atividades
relacionadas con a eneTgia nuclear foram, então,
classificadas sob a chamada "Competência Legislati-
va Concorrente" (§§ 74 da Grundgesetz). Isso signi-
fica que a autoridade legislativa é deixada sob re£
ponsabilidade dos Estados (Lander) somente se não
existir legislação federal sobre o assunto. Ainda
mais, o 55 37c da "GTundgesetz" diz tanbén que qual_
quer lei aprovada de acordo con o $$ 74 pode, com o
consentimento do Conselho Federal (Bundesrat), ser
aplicada pelos Estados, em nome do Governo Federal
(BundesanftTa£sveTv:alting).

Nesse contexto foi então estabelecida a lei
sobre a utilização pacífica da energia nuclear e a
proteção contra seus possíveis perigos (Lei Atômica
de 23 de dezcnbro de 135P), emendada em 28/08/1969.

0 controle da enerpia nuclear na RFA é exer_
cido pelos Estados, por delegação das leis fede-
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rais, sob a supeivisão do Governo Federal (§§ 85 da
Grundgesetz). Esse ülstena e, inclusive, diferente
do adotado para a proteção ambiental convencional,
ben como ê diferente do sistema adotado na grande
maioria dos outros países, onde o controle da ener-
gia nuclear é centralizada. 0 sistema alemão combi-
na a delegação de responsabilidades descentraliza-
da, a nível estadual, com a orientação, coordenação
e supervisão centrais do governo federal.

3.2 - ESTRUTURA DO SISTEMA

Tem sido dito que, como a época em que a
RFA conseguiu sua soberania com respeito ao uso ci-
vil da energia nuclear, o país não tinha experiên-
cia nesse campo, foi necessária a adoção de modelos
estrangeiros, principalmente os do país mais adian-
tado no campo, os EUA. As leis então prorrogadas e
a avaliação dos aspectos de segurança durante os
Tirineiros estágios da iniciativa nuclear na RFA re-
fletem necessariamente essa situação.

Contudo, a similaridade limita-se apenas
aos princípios legais mais .importantes. Devido ao
sistema econômico liberal do país e ao legado polí-
tico do passado, o Governo Federal assumiu o papel
de regulamentador e não de administrador, sob o pon
to de vista legal. Na prática, as semelhanças entre
o sistema alemão de licenciamento e o americano di-
minuem com o estudo do processo em detalhes. Há um
Tribunal Administrativo, o qual ê competente para
rever a decisão final de um processo de licenciamen
to em caso de contestação contra as autoridades. Mas,
na realidade estas teem a autoridade de conceder u-
ma licença sendo essa autoridade absoluta nessa á-
rea; o Tribunal acima citado pode apenas verificar
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os requisitos processuais e não a matéria substanti^
va em si.

Há outro aspecto onde há uma diferença fla-
grante em relação ao sistema americano: o Governo
Federal na RFA não possui um organismo central úni-
co sob cuja autoridade são licenciadas ou realiza-
das as atividades nucleares; para o licenciamento a
autoridade governamental é distribuída por vários
organismos, não necessariamente federais. Há na RFA
onze estados (Lander), tendo cada um jurisdição de
licenciamento para instalações nucleares em seu te_r
ritpfcrio. Essa subdivisão aparece no processo de ljl,
cenciamento, embora ambos os níveis, federal e esta
dual, atuem como uma única estrutura, ainda que com
plexa. A hierarquia é preservada pelas disposições
constitucionais e por acordos entre o Governo Fede-
ral e o Conselho (Bundesrat). Este, juntamente com
o Parlamento Federal (Bundestag) formam o corpo le-
gislativo na RFA. £ nesse nível superior que as leis
e regulamentos administrativos são aprovados para
orientar os Estados na execução de suas tarefas. A
regulamentação nuclear na RFA reflete .em profundi-
dade o espírito da organização política do país:
Tanto centralismo quanto necessário e tanto federa-
lismo quanto possível.

Outro aspecto a ser considerado também é
que, em cada Estado, a autoridade licenciadora não
é sempre a nesma, de acordo com o princípio de aut£
nomia de regime federalista alemão. As autoridades
licenciadoras em cada Estado (Land) podem ser vis-
tas no anexo 2.

Sob essas circunstâncias, não é tão impor-
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tante, na realidade, que não haja uma autoridade

central responsável pela regulamentação da energia

nuclear. De fato, vários organismos, federais ou

não, compartilham diferentes atividades. Nesse qua-

dro geral, uma das autoridades mais envolvidas c o

Ministro de Pesquisa e Tecnologia, o qual não tem,

contudo, ação legal sobre assuntos regulatõrios.

Sua ação se exerce apenas sobre aspectos técnicos

da revisão de segurança dos projetos de instala-

ções. Por Outro lado, esse Ministério pode determi-

nar guias e orientações geral, sugerir legislação e

coordenar diversos tipos de atividades.

0 Ministro- Federal do Interior (BMI) ê a au

toridade responsável, no nível federal, pela super-

visão da construção e operação de centrais nuclea-

res. Para desempenhar essas atividades, conta com a

Comissão de Segurança de Reatores (RSK), que emite

parecer sobre a aprovação de relatórios de seguran-

ça sobre a construção e operação de reatores de po-

tência e que verifica o atendimento Es normas de s£

gurahça prescritas. 0 RSK atua exclusivamente como

Órgão de Assessoramento. É composto por dezoito mem

\ bros representando os principais setores da tecnolo

gia nuclear, construção e operação de reatores e

proteção ambiental. De certa maneira, as funções do

RSK podem ser consideradas como próximas às do ACRS

• nos EUA. 0 Ministro do Interior pode requisitar a

participação de outros organismos cuja jurisdição

não inclua a energia nuclear, se julgar necessário.

No nível estadual, contudo, cada Estado de-

termina, como vimos, o órgão responsável pela ener-

gia nuclear, e que atua sempre em nome do Governo

Federal, inclusive na regulamentação, se esta não

existir em algum campo específico. Devido a liberd£

• / • • •
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de prevista na construção» o sistema interno em ca-
Estado pode variar bastante devido as distintas a-
tribuições de responsabilidade. Essa situação afe-
ta, assin, tanto aspectos de procedimento como as-
pectos técnicos do licenciamento.

Algumas áreas da regulamentação nuclear são
deixadas para o Governo Federal, como os aspectos
de responsabilidade civil, proteção radiológica,
por exemplo. Nesses casos, os governos locais atuam
na implementação das normas e regulamentos.

No campo do desenvolvimento da energia nu-
clear, o principal papel é desempenhado pelo Minis-
tro Federal de Ciência e Tecnologia, responsável p£
Ia pesquisa e por atividades de desenvolvimento em
cooperação com a indústria, universidades e outras
instituições interessadas.

Finalmente, há a participação intensiva das
Associações Técnicas de' Inspeção (Technische Uber-
wachungs Vereine - TÜV). Sua função ê fazer a revi-
são técnica e de segurança dos relatórios aprescnt£
dos pelos requerentes, emitindo Relatórios de Ava-
liação e fazendo tembém o acompanhamento e inspeção
da construção da fabricação e montagem dos compcnen
tes e sistemas. As TÜV's são também regionais, ten-
do cada Estado a sua. As que não possuem seus pró-
prios departamentos nucleares podem recorrer is con
generes que as possuem. As TÜV, tendo em vista a al̂
ta sofisticação das técnicas nucleares fundaram o
Instituto de Segurança de Reatores (Institut für
Reaktorsicherheit - IRS) para se dedicar exclusiva-
mente ao estudo e avaliação da segurança de reato-
res. Embora sejam organizações privadas, criadas
originariamente pela comunidade industrial para man
ter um alto padrão de qualidade em seus produtos,

• /»«#
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principalmente equipamentos mecânicos e de caldeira^

ria; essas organizações trabalham sob contrato para

a autoridade licenciadora, por quem são oficialmen-

te reconhecidas.

Sua atuação se faz através de preparação de

relatórios de avaliação de segurança detalhados so-

bre os principais sistemas da central. Sua verifica^

ção inclui o projeto, manufatura e operação de com-

ponentes, sistemas e de toda a usina. Os códigos e

cálculos dos fabricantes são verificados e, se pos-

sível comparados com outros códigos e modelos. Es-

ssas verificações poden levar a inspeções e condi-

cionantes exibidas pelas autoridades licenciadoras.

Os técnicos dessas organizações participam de todo

o processo de licenciamento, coneçando ainda antes

da emissão da licença de construção e continuando

durante aconstrução, montagem e operação.

Tendo em vista sua atuação crescente na

ãrea nuclear, as TuV's fundaram o Instituto de Se°u

rança de Reatores (IRS - Instituí für Reaktorsi-

cherheit) cuja atuação se dá diretamente na área de

segurança nuclear.

Dentro da estrutura do sistema alemão não

se pode também deixar de mencionar os organismos

técnicos responsáveis pela normalização técnica a

ser seguida pela indústria nuclear. Nesse contexto,

os organismos já mencionados, como a "RSK" e o

"IRS" podem baixar normas técnicas relativas a segu

rança nuclear. Mas, alem desses, há o "KTA" (Kernte

chnischer Ausecherss) - Comitê de Padrões de Segu-

rança Nuclear, sob a atual jurisdição do Ministério

Federal do Interior (Bill). Anteriormente o KTA es-

tava sob a jurisdição do Ministério de Ciência e



-26-

Tecnolopia. 0 "KTA" foi criado para o estabelecimen

to de normas sobre segurança nuclear, ou, em outras

palavras, para codificar o 'estado atual da ciência

e tecnologia" no campo nuclear. 0 KTA jã emitiu al-

gumas normas, havendo grande número de outras em

preparação, podendo inclusive ser adotada normas de

outros países.

Outras normas e padrões aplicáveis são ain-

da emitidos pelos institutos profissionais conven-

cionais existentes, como por exemplo: Sociedade Ger

mânica para Tecnologia de Solda (Deutscher Verband

Fur Schweisstechnil:), Sociedade Germânica para Nor-

mas Industriais (Deutscher Industrie Normen), Comi-

tê Alemão de Normas (Deutscher Normenausschuss). C£

mitê Especial de Normas para Tecnologia Nuclear

(Fachnormausschuss KeXntechnik).

Em casos específicos onde não ha normas al£

mãs, podem também ser usadas as normas americanas

como ASME e outras.

3.3 - PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Ha no sistema de licenciamento alemão duas

grandes classes de licença:

a) para armazenamento de combustível nuclear fora

da custódia do Governo.

b) para construção e operação de reatores para ger£

ção de eletricidade ou para instalações de pro-

cessamento de combustíveis nucleares.

A parte que nos interessa mais diretamente

é a do iten (b) acima.

# / • • #



-27-

Ko entanto, a lei permite taiabén excessões

a obrigatoriedade de licenciamento, nediante autori^

zação especial, de nodo a facilitar a pesquisa cien

tifica e o ensino. Essas autorizações são dadas

quando a quantidade de material nuclear envolvida é

pequena e não haja violação dos seguintes objetivos

da Lei Atônica:

a) prevenção de perigo ã segurança interna ou extejr

na da RFA devioo ao uso ou liberação de energia

nuclear.

b) cumprimento das obrigações internacionais da RFA

no campo da segurança nuclear e proteção contra

as radiações.

Para a concessão de uma licença há cinco r£

quisitos básicos que devem ser satisfeitos:

1) conhecimento adequados por parte dos responsá-

veis pela instalação.

2) adoção de precauções de segurança adequadas para

previnir qualquer perigo.

3) suporte financeiro para cobrir todas as exigên-

cias legais (seguro de responsabilidade civil,

etc).

4) proteção contra a interferência de terceiros.

5) não atentar contra o interesse publico quanto

aos aspectos de escolha do local, em particular,

no que se refere aos usos do solo, ãguas e ar.
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Deve-se observar também que, além da legis-

lação específica., o licenciamento deve obedecer

também as outras normas aplicáveis, cono as Normas

de Proteção Radiolõpica, Código Industrial e de Co-

mércio, Mornas Federais de Procedimento para o Li-

cenciamento de Instalações Industriais, as quais,

de maneira alguma esgotam o assunto.

Nesse contexto, o ponto de partida para p

processo de licenciamento é a entrada do requerimen

to de licença de construção junto ã autoridade li-

cenciadora sob cuja jurisdição serã construída a

instalação. Essa autoridade é a "Autoridade Licenci_

adora" (Obesste Landesbehorde), designada para aqu£

Ia unidade da federação, conforme visto anteriormen

te.

0 requerimento deve ser acompanhado pelos

relatórios necessários a avaliação de segurança,

que devem cobrir, inclusive, as medidas de proteção

contra terceiros, informações sobre o pessoal res-

ponsável pela construção e controle do reator e a

proposta de cobertura financeira no caso de compen-

sação por responsabilidades legais.

Verificadas as exigências legais quanto â

apresentação dos documentos, a autoridade licencia-

dora designa os "peritos" entre as TÜV's já mencio-

nadas e o "IRS" e anuncia o projeto no seu "Diário

Oficial", em um jornal diário de grande circulação

na área da instalação e no "Diário Oficial Federal"

(Bundesanzeiger).

Essa publicação só pode ser dispensada para

instalações que já tenham sido sujeitas a esse pro-

cedimento, desde que uma nova publicação não venha
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trazcr fatos adicionais novos relevantes aos inte- '

resses «To miMico.

Mo prazo àc un nês a partir da publicação,

todos os interessados tem o direito de inspecionar

os docunentos e apresentar objeções. Contudo, esse

limi+e de tenpo não se aplica a questões não nucl£

ares, sujeitas a lei civil comum, e que devem ser

dirigidas aos tribunais civis competentes.

O parágrafo 7 da Lei Atômica não especifica

que as licenças para construções - operações sejam

dadas parceladamente. Na realidade previa apenas

uma licença para construção - Operação.

A concessão de parcelamento 6 feita apenas

em casos excepcionais. Contudo, essa pratica, que o

legislador imaginou apenas como excessão, tornou-se

o procedimento rotineiro, com a concessão de licen-

ças parciais.

De fato, essa é a filosofia atual de licen-

ciamento de centrais nucleares na RFA - há casos em

que foram concedidas ate vinte licenças. A lei ori-

ginal se mostrou impraticável porque, daquela maneî

ra, as autoridades poderiam ser responsabilizadas

por decisões que mais tarde poderiam ser vistas co-

mo não razoáveis, levando-se em conta o grande pe-

riodo de tempo decorrente entre a decisão inicial e

a entrada em operação, tendo-se em vista o rápido

desenvolvimento tecnológico do campo nuclear. As li

cenças parciais seqüenciais minimizaram o risco de

decisões impraticáveis ou pouco eficientes e assim,

esse "modus - operandi" passou a ser adotado como

curso legal de licenciamento.
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Outra razão que vem apoiar esse sistema e

que, legalmente, a licença de operação seria dada

ao mesmo tempo que a de construção, o que dificultja

ria e prolongaria bastante o processo de análise de

segurança, fazendo ainda que se perdesse os progres.

sos da tecnologia ocorridos durante a fase de cons-

trução .

Dentro desse conceito, a primeira licença

parcial e bastante inportante, cobrindo a aprovação

do local e o conceito geral de segurança do proje-

to, pelas mesmas razões acima expostas foi adotado

em 1969, por emenda I Lei Atônica (§ 7a), outro me-

canismo, diferente da prática americana, que é o da

concessão de "aprovação provisória" especialmente

no que concerne ao local. 0 procedimento é feito da

seguinte maneira: antes de requerer a primeira li-

cença, o requerente solicita uma "autorização provi

sõria" cobrindo a aceitação do local e o conceito

geral, apresentando suas, justificativas para a soH

citação. A aceitação do local e aprovação do concei.

to significam um comprometimento das autoridades,

de modo que estas não os poderão mais rejeitar sm

fases posteriores de licenciamento. No entanto, no

que respeitar a segurança, poderão ser feitas quai£

quer exigências adicionais às já apresentadas e a-

ceitas na "aceitação provisória".

Todavia, há ainda uma possibilidade de se

cancelar uma "autorização provisória", se isso for

absolutamente necessário, principalmente quanto a

local, já que não ê permitido qualquer trabalho no

local antes da emissão de uma licença apropriada.

Quanto ao aspecto do conceito básico de segurança,

a decisão provisória implica em un comprometimento

maior que no caso do local.
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A emenda de 1969 a Lei Atômica não prevê a

oportunidade de objeções por terceiros. Há, toda-

via, um periodo de duas semanas para vistas do pú-

blico e apresentação de objeções quanto a decisão

provisória, por ocasião da publicação do requerimen

to para a primeira licença. (Ver fig. 9 ). Se não

houver objeções, ou se estas forem rejeitadas, a de_

cisão provisória torna-se * então, definitiva, e os

assuntos por ela tratados não mais poderão ser dis-

cutidos por terceiros.

Se o requerente não der entrada ao pedido

de construção para a primeira licença dentro do pra

ao de dois anos da "aceitação provisória" esta se

torna nula. A lei diz ainda que este periodo poderá

ser prorrogado por mais dois anos a pedido do inte-

ressado.

Como já dito acima, por ocasião do requeri-

mento para a primeira licença, o público tem vistas

da documentação por um periodo de um mês, durante o

qual podem ser apresentadas objeções.

As audiências públicas são feitas em local

e hora pre-fixados, com a participação de todos os

interessados, usualmente oral. As questões de direi_

to comum são encaminhadas aos tribunais civis comp£

tentes, não sendo nesse caso governadas pelas limi-

tações de tempo da Lei Atômica.

Depois das discussões, as autoridades che-

gam a uma decisão, examinando os cinco pontos bási-

cos acima mencionados. As autoridades licenciadoras

tem liberdade de consultar quaisquer outras pessoas

ou organismos que julguem adequados, não só do Go-

verno Federal como dos governos locais sob cuja ju-

risdição esteja a instalação.
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As autoridades federais têm conhecimento do

requerimento desde o início do processo e podem emjL

tir quaisquer diretivas que julguem necessário. Usu

almente, as autoridades federais solicitam um pare-

cer do RSK (Comissão de Segurança de Reatores). As

decisões das autoridades licenciadoras devem obede-

cer a essas diretivas.

A primeira licença parcial deve ser conced^

da antes do início de qualquer trabalho de constru-

ção, na RFA entendida como o primeiro lançamento de

concreto. A licença pode conter restrições ou condi_

ções a serem cunpridas iielo requerente, inclusive

cronogramss. 0 requerente, bem como outros contesta^

tarios podem apelar a um tribunal administrativo ou

a um tribunal superior.

Sob o sistema de licenças parciais, a revi-

são de segurança e repetida em cada estagio. Na rea

lidade, essa revisão de, segurança vai sendo conti-

nuada e aprofundada em detalhes, a partir da revi-

são feita para a licença anterior. Já houve casos

de serem concedidas ate 20 licenças. A Unidade A da

Central -Nuclear de Biblis (1300 MWe) teve 8 licen-

ças.

A Lei Atômica não especifica em detalhes os

pré-requisitos de licenciamento, de modo que os pri

meiros reatores seguiram os critérios americanos.Em

1974 o RSK emitiu os "Critérios de Segurança para

Reatores - PWR".

As licenças parciais vão sendo concedidas

até o término da construção, quando, com a apresen-

tação dos: Relatório Final de Segurança. Programa

de Ensaios Pre-operacionais e de Partida, especifi-
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cações Técnicas de Operação e Planos de Emergência,

e sua aprovação é concedida a Licença de Operação.

Para encerrar esta parte, são apresentados

a seguir alguns casos em que uma licença provisória

pode ser revogada:

1) quando, como dito acima, o requerimento para a

primeira licença não der entrada no periodo de

dois anos apôs a concessão da "autorização provi^

soria",

2) quando deixar de existir algum prê-requisito an-

terior, sem uma alternativa razoável.

3) em caso de violação de disposições obrigatórias,

sem alternativas razoáveis, especialmente com r£

lação a segurança financeira e riscos pessoais.

JELS/yi,
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- OBSERVAÇÕES COMPARATIVAS

A filosofia básica do licenciamento de ins-

talações nucleares na RFA é bastante descentraliza-

da e envolve praticamente toda a rede administrati-

va do país, em virtude das circunstâncias peculia-

res aí existentes.

Na verdade, essa atividade legal ligada ao

licenciamento de instalações nucleares é uma expe-

riência vivida da própria estrutura política atual

do país. 0 federalismo é responsável pela existên-

cia de dois governos, no nível federal e estadual,

mas os dois funcionam bastante interligados, mais

do que nos Estados Unidos. De maneira concordante,

as responsabilidades nucleares são compartilhadas

não apenas através da distribuição física das áreas

de atividade, mas também através do processo suces-

sivo de licenciamento em todas as suas fases.

Como ainda não há uma posição definida so-

bre as atribuições dos governos estadual ou federal

no que concerne a aspectos não expressamente identj.

ficados na Lei Básica - Constituição provisória em

efeito até a reunião das duas Alemanhas - os gover-

nos estaduais agem como os executores da lei fede-

ral, sob a supervisão do governo federal.

0 resultado disso tudo, como também em ou-

tros aspectos da legislação alemã, é que se torna

bastante difícil distinguir as origens dos poderes

de licenciamento e regulamentação na RFA. Em termos

práticos, essa é uma área de intensa criatividade e

evolução dentro do campo legal. De certa maneira,

não se pode negar que a influência americana é gran

de, especialmente no campo do licenciamento nuclear,

o qual, pelo menos no campo técnico tende a uma cer
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ta centralização com a criação do IRS (atualmente

GRS), sob a supervisão da RSK, (Reaktor Sicherheit

Komission - Comissão de Segurança de Reatores) que

pode ser considerada aproximadamente como o ACRS a-

mericano.

Por outro lado, o licenciamento em partes,

com várias licenças parciais parece estar baseado

em fatos bastantes realistas, condizentes com a ex-

periência e com o estado atual da tecnologia nucle-

ar. De fato, deixando de lado a política, esse pro-

cesso permite um certo grau de participação do pú-

bliiCo na tomada de decisões em atividades em que não

hã ainda uma concordância unânime e dentro de um con

texto industrial bem definido.

Ainda a se considerar é o fato de que as au

torizações provisórias se constituem em um arranjo

bastante imaginativo dentro do quadro de liberdades

civis, no tocante a energia nuclear. Foi concebido

como uma solução racional para a decisão crítica de

escolha de local para uma instalação nuclear, permi.

tindo também que os próprios interessados tenham

ama base legal para os necessários estudos.

Quanto aos requisitos de segurança. estes

são, na realidade, relativamente abstratos porque

apresentam apenas as linhas gerais a serem segui-

das no projeto. As soluções para cada ca.%o devem ser

estudadas em detalhes em cada projeto. Enquanto não

existirem na RFA guias de segurança mais detalhados,

como é o caso dos EUA, o sistema alemão de licen-

ciamento permite um processo interativo para a regu

lamentação de uma indústria nuclear em desenvolvi-

mento .



ANEXO I

CODE OF FEDERAL REGULATIONS

CHAPTER I—ATOMIC ENERGY COMMISSION

USA

Part
0 Conduct of employees.
1 Statement of organization and general information.
2 Rules of practice.
3 Rules of procedure in contract appeals.
4 Nondiscrimination in federally assisted Commission programs—effectua-

tion of Title VI of the Civil Rights Act of 1964.
6 Security policies and practices relating to labor-management relations.
7 Advisory boards.
8 interpretations.
9 Public records.
10 Criteria and procedures for determining eligibility for access to restricted

data or defense information.
11 'Environmental statements—operations.
12 Grand function remedial action criteria.
14 Administrative claims under Federal Tort Claims Act.
19 Notices, instructions and reports to workers; inspections.

' 20 Standards for protection against radiation.
25 Permits for access to restricted data.

- 30 Rules of general applicabili ty to licensing of byproduct material.
- 31 General licenses for byproduct material.
" 32 Specific licenses to manufacture, distribute, or import certain items con-

taining byproduct material.
- 33 Specific licenses of broad scope for byproduct material.
-34 Licenses for radiography and radiation safety requirements for radiographic

operations.
- 35 Human uses of byproduct material.
- 36 Export and import of byproduct material.
- 37 Radioisotope research support program.
- 40 Licensing of source material.

50 Licensing of production and utilization facilities.
- 51 Licensing and regulatory policy and procedures for environmental pro-

•-.. tection.
55 Operators' licenses.

—60 Dome'tic uranium program. -
- 70 Snecial nuclear material.

71 Packaging of radioactive material fir transport and transportation of radio-
active material under certain conditions.

• 73 Physical protection of special nuclear material.

80 Ceneral rules of procedure on applications for determination of reasonable
royalty fee, just compensation, or the grant of an award for patents, in-
ventions, or discoveries.

81 Standard specifications for the granting of patent licenses.
83 Waiver of patent rights. • . •
95 Safeguarding of Restricted Data.
100 Reactor site criteria.
110 Unclassified activities in foreign atomic energy programs.
115 Procedures for review cf certain nuclear reactors exempted from licensing

requirements. <
130 Priorities regulations.
140 Financial protection requirements and indemnity agreements.

. 150 Exemptions and continued regulatory authority in agreement States undr'
• lection 274. , . . • • •
•160 TrcsnasMfK» on Commission property.

161 Control of traffic at Nevada test site. ' '
170 Feet for facilities and materials licenses under the Atomic Energy Act of

1954, a* amended. .



ANEXO 2

List of the licensing authorities

("Oberste Landesbehorden1») ( i )

Land

Baden-Wiirttemberg

Bayern

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

I'ordrhe in-Westfal en

Rheinland-Pfalz

Oberste Landesbehorden

Minister of Economics, in agreement
with the Minister of Labour and Social
Affairs and the Minister of the Interior.

Minister of State for Development and
Environment, in agreement with the
Minister for Labour and Social Affairs,
and, with respect to energy installa-
tions, with the Minister for Economics
and Transport.

Senator for Economics.

Senator for Trade and Industry, in
agreement with the Senator for
Labour, Welfare and Public Heaxth.

Labour and Social Departments.

Minister of Economics and Technology,
in agreement with the Minister for
Labour, Social Welfare and Health and
the Minister of the Interior.

Minister for Social Affairs. With
respect to the mines supervision, in
agreement with the Minister of Economics
and Transport as highest authority for
nines supervision.

Minister for Labour and Social Welfare
together with the Minister for Economics,
the Middle Classes and Transport.

Minister of Economics and Transport,
in agreement with the Minister for
Social Welfare.

J ) The authorizations concerned apply to the installations defined in Art.
7 (1) of A.59.



Land Pbersto Landesbfehorden

Saarland

Schleswig-Holstein

Minister of 3cononics, Transport and
Agriculture, in agreement with the
Minister of Labour, Social Welfare
and Health.

Minister of Labour, Social Welfare
and Refugees, together with the
Minister of Economics and Transport.


