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BREXIT ÎNSEAMNĂ BREXIT!  

Cu peste un an în urmă, britanicii au votat să părăsească Uniunea Europeană 
într-un referendum care deschide o nouă pagină a istoriei construcției europene! 
Astfel, în februarie 2016, David Cameron, primul ministru al Guvernului Regatului 
Unit al Marii Britanii, anunța data referendumului, venind după incheierea unei 
înțelegeri cu Statele Membre ale Uniunii Europene, înțelegere atacată de partida pro 
Brexit1 ca fiind insuficientă. Referendumul are loc la data de 23 iunie 2016, iar a 

doua zi se declara „victoria Brexit”, 
premierul Cameron demisionând din 
funcția de prim-ministru [1]. După 
demisia lui Cameron la 24 iunie 
2016, Theresa May a câștigat alegerile 
interne din Partidul Conservator (11 
iulie 2016), fiind desemnată prim-
ministru, două zile mai târziu. 
 

 
 
 

Fig. 1. Textul scrisorii adresate de prim-
ministrul britanic președintelui 

Consiliului UE Donald Tusk, declanșând 
articolul 50. 

https://www.gov.uk/government/uploads
/system/uploads/attachment_data/file/60
4079/Prime_Ministers_letter_to_Europe
an_Council_President_Donald_Tusk.pdf 

 
                                                      
Notă: punctele de vedere și opiniile exprimate în text aparțin exclusiv autorului și nu neapărat 
angajatorului, organizației, asociației sau altei grupări sau persoane la care autorul este afiliat. 
1 Brexit este un termen popular pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană 
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Rămân în istorie cuvintele rostite de d-na Teresa May în iulie 2016, după 
desemnarea sa ca leader al Partidului Conservator: „Brexit means Brexit!” [2].  

La 29 martie 2017, primul ministru Theresa May a activat articolul 50 al 
„Tratatului privind Uniunea Europeana” (Tratatul de la Lisabona) [3], care 
consfințeste dreptul unilateral al oricărui Stat Membru al Uniunii Europene (UE) să 
se retragă din Uniune, aceasta înseamnând că Regatul Unit ar trebui să părăsească 
oficial UE până în aprilie 2019, așa cum prevede paragraful (3) al art. 50. Intervalul 
de doi ani poate fi prelungit, cu acordul unanim al Consiliului European. În 
scrisoarea sa, primul ministru Theresa May notifica totodată Consiliului și intenția 
Regatului Unit de a se retrage din Tratatul Euratom [4]. 

Este de subliniat faptul că nu există un precedent în acest sens. Chiar dacă ne-am 
propus să dezbatem doar implicațiile Brexit asupra industriei nucleare de pe ambele 
maluri ale Canalului Mânecii, oare nu cumva precedentul Marii Britanii va deschide 
apetitul și altor state membre către această direcție? Subiectul rămâne deschis ... 

In discursul din 17 mai 2017 [5], premierul britanic și-a expus cele 12 obiective 
propuse pentru negocierea Brexit, insistând pe întărirea Uniunii britanice (Anglia, Tara 
Galilor, Irlanda de Nord și Scoția), controlul imigrației, drepturilor cetățenilor europeni 
în Regatul Unit și ale britanicilor în UE, încheierea de noi tratate comerciale cu alte țări, 
inclusiv membre UE, obținerea unui Brexit „ușor” etc.  

Rezultatul alegerilor anticipate provocate de către Cabinetul May la data de 8 
iunie 2017, având scopul de a întări poziția guvernului în rezolvarea problemelor 
puse de Brexit, a adus îndoieli asupra viitorului, partidul conservator ieșind slăbit, 
neconfirmând așteptările liderului conservator [6] 

 

 
 

Fig. 2. Caricatura (Financial Times, June 9, 2017) [7] 
Cartoon Financial Times, June 9, 2017, 

https://www.google.ro/search?q=cartoon+Financial+Times+Theresa+May+after+elections
&rlz=1C1EODB_enRO586RO613&tbm=isch&imgil=GOoz0EdRaNYFvM%253A%253B1
hvY7H5NkT_ghM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.businesslive.co.za%2525

2Fbd%25252Fopinion%25252F2017-03-27-cartoon-theresa-may-triggers-
brexit%25252F&source=iu&pf=m&fir=GOoz0EdRaNYFvM%253A%252C1hvY7H5NkT_
ghM%252C_&usg=__fx8LQM7uKEYhlSLe_SKeB1DRlmc%3D&biw=855&bih=860&ve
d=0ahUKEwjBlOiLw_7UAhVIPBoKHeMsAGYQyjcIQw&ei=TlljWcG1Lsj4aOPZgLAG#

imgrc=loAMvsKCII95MM 



28  EMERG 6 – 2017 Teodor CHIRICA 

 

CARE ESTE ASPECTUL LEGAL  
PRIVIND IMPLICAȚIILE BREXIT ASUPRA  

ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE DIN REGATUL UNIT? 

Tratatul EURATOM sau cu denumirea sa completă „Tratatul de Instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice” s-a semnat la Roma la data de 25 martie 
1957, odată cu semnarea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene 
(CEE), devenit ulterior Tratatul privind Uniunea Europeană prin care s-a creat o 
piaţă comună europeană generalizată, devenită mai apoi Uniunea Europeană de 
astăzi. Tratatul EURATOM, cu prevederi clare privind punerea în comun a 
cunoştinţelor, infrastructurilor şi finanţărilor, a condus la o dezvoltare fără 
precedent a energiei nucleare în Uniunea Europeană, care concentrează astăzi cca o 
treime din numărul centralelor nucleare în funcțiune din întreaga lume. Cercetarea 
și industria nucleară europeană, prin realizarea  de centrale nuclearoelectrice, 
fabricația de echipamente nucleare și combustibil nuclear, precum și prin 
programele și proiectele de gestionare a deșurilor radioactive și dezvoltarea de noi 
tehnologii nucleare au o poziție de frunte pe plan mondial, industria britanică fiind 
parte integrantă a acestui efort.   

Prin versiunea sa consolidată [7], Tratatul EURATOM integrează modificările 
aduse prin Tratatul de la Lisabona, conexând prin art. 106  a acestui tratat cu art. 50 
din din Tratatul privind Uniunea Europeană. Astfel, o decizie a unui stat membru 
de retragere din UE se resfrânge și asupra capacității sale de membru al Comunității 
Europene a Energiei Atomice (EURATOM). 

Un subiect puțin evocat este și cel al ieșirii de sub jurisdicția Curții Europene 
de Justiție (CEJ), aceasta fiind indisolubil legată de cele două tratate menționate 
mai sus, Tratatul de la Lisabona și Tratatul EURATOM. Aparent doamna May ar 
avea o „obsesie faâă de CEJ” generată, din spusele Prof Sir David Edward, fost 
judecător la CEJ, de confuzia, greu de crezut în opinia nostră „dintre  instanța 
judecătorească pentru drepturile omului (un organism din afara UE) și instanța de 
judecată (a Uniunii Europene)” [8]. Oricum, politicieni anti-Brexit au inițiat acțiuni 
pentru a menține Regatul Unit în Curtea Europeană de Justiție [9], dificil a fi 
încununate de succes, chiar și în contextul actual de după alegerile din iunie 2017. 

 

POZIȚIA INDUSTRIEI BRITANICE PRIVIND BREXATOM2 

Astăzi în Regatul Unit operează 15 reactoare nucleare, acoperind 21% din 
producția de electricitate a țării, dar aproape jumătate din această capacitate 
urmează a se scoate din funcțiune până în 2025, iar restul până spre anii 2030. Este 
                                                      
2 Brexatom este un termen uzitat in special de industria nucleara pentru retragerea Regatului Unit din 
Tratatul Euratom 
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imperios necesar a se construi noi capacități nucleare de producție a energiei 
electrice pentru înlocuirea celor retrase, menținerea unui mix energetic echilibrat 
fiind o caracteristică a strategiei energetice britanice de asigurare a securității 
energetice. De fapt, securitatea energetică, împreună cu demonstrarea „eșecului 
pieței energiei electrice3/ (market failure)”, au reprezentat argumentele majore 
pentru obținerea aprobării de către Comisia Europenă a planului de finanțare și 
susținere a noului proiect nuclear de la Hinkley Point C.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Structura producției de electricitate  
din Regatul Unit 

(Sursa: 2016 Digest of UK Energy Statistics). 
 
 
 
 
 

Acest program se desfășoară în parteneriat cu industriile nucleare din state 
membre ale UE (ex. Franța) sau din afara UE (ex. SUA, China, Japonia, Coreea de 
Sud), fiind în prezent guvernat de Tratatul Euratom. Fără o alternativă care să intre 
în vigoare simultan cu ieșirea de sub auspiciile Euratom, însemnând, printre altele, 
negocierea de noi acorduri de cooperare în domeniul nuclear cu fiecare stat în parte, 
tot acest program poate suferi întârzieri considerabile cu efecte asupra securității 
energetice a Regatului Unit. Acest risc este valabil pentru tot ansambul activităților 
nuclere civile din Regatul Unit: cooperarea în exploatarea, extinderea duratei de 
viață sau dezafectarea reactoarelor existente, asigurarea uraniului și fabricarea 
combustibilului nuclear, gestionarea și depozitarea deseurilor radioactive, 
cercetarea nucleară și dezvoltarea tehnologiilor nucleare avansate din domeniile 
fisiunii sau fuziunii nucleare. 

Chiar mai înainte de a avea loc referendumul, industria nucleară din Regatul 
Unit, prin vocea lui Tom Greatrex, director general al Asociației Industriei 
Nucleare din Regatul Unit (UK NIA), fost deputat laburist în Camera Comunelor și 
ministru al energiei în guvernul laburist din umbră, atenționa asupra riscului de 
securitate energetică, parafrazând celebra replică a lui Hamlet „a fi sau a nu fi UE, 
securitatea energetică este întrebarea” [10]. 

UK NIA, asociație cu peste 260 de companii membre din întreaga industrie 
nucleară britanică, reprezentând cca 65.000 de lucrători, a militat pentru rămânerea 

                                                      
3 Imposibiltatea în condițiile pieței actuale de a se susține construcția de noi capacități de producție a 
energiei electrice 
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Regatului Unit în cadrul Tratatului EURATOM, cel putin până în momentul în care 
noi aranjamente vor fi puse în loc, cerând cu insistență ca Guvernul să coopereze cu 
industria în această direcție.  

În urma alegerilor din 8 iulie 2017, Tom Greatrex a declarat în comunicatul 
de presă, UK NIA emis cu această ocazie: „În cazul în care se menține politica 
actuală, care va face ca Regatul Unit să se retragă din Euratom, noul guvern 
trebuie, de urgență, să aibă grijă să se asigure că există aranjamente alternative 
cât mai curând posibil pentru a evita o cădere într-o prăpastie dăunătoare” [11], 
ca o reiterare a concluziilor studiului UK NIA „Exiting Euratom. Ieșirea Regatului 
Unit din Euratom”, publicat în mai 2017 [12]. 

Conform studiului mai sus menționat [12], pricipalele direcții afectate de 
ieșirea din Tratatul EURATOM sunt: 

 Securitatea nucleară și controlul de garanții în domeniul nuclear 
(Safety and Safeguards) - Regatul Unit dispune de un sistem național de 
reglementare și de siguranță nucleară robust și bine stabilit, la părăsirea regimului 
EURATOM ar trebui să se stabilească un nou cadru adecvat pentru a se conforma 
angajamentelor internaționale privind garanțiile nucleare reconsiderându-și  relațiile 
de garanție cu AIEA în afara Euratom, incluzând convenirea cât mai curând a unui 
Acord de ofertă voluntară cu AIEA (Voluntary Offer Agreement) și modalitățile de 
punere în aplicare a acestui acord la ieșirea din Euratom 

 Accesul la piața nucleară europeană și acordurile de cooperare în 
domeniul nuclear, acoperind noile proiecte nucleare, operarea, extinderea duratei 
de viață sau dezafectarea celor existente, exporturile, industria nucleară britanică 
incluzand companii cu o experiență deosebită în cele două Americi, Europa, 
Orientul Mijlociu și Asia și nu în ultimul rând -mișcarea liberă a bunurilor și forței 
de muncă calificate în sectorul nuclear: 

- renegocierea acordurilor de coopeare în domeniul nuclear încheiate sub 
umbrela Comunității EURATOM (Australia, Canada, Japonia, Kazahstan, Africa 
de Sud, Ucraina, Statele Unite și Uzbekistan) înaintea perioadei de doi ani de la 
activarea  art. 50. 

- ieșirea din Tratatul EURATOM, fără a avea un aranjament alternativ,  va 
avea un impact dramatic asupra întregii industrii nucleare britanice, care a avut 
beneficii enorme de pe urma tratatului; alternativa Organizației Mondiale a 
Comerțului (WTO) nu este suficientă, neacoperind toate aspectele comerțului 
nuclear.  

 Piața combustibilior nucleari - Euratom reglementează furnizarea de 
combustibili nucleari (minereuri, materii prime și materiale fisionabile speciale 
către și dinspre statele membre), toate materialele fisionabile din Regatul Unit care 
intră sub incidența tratatului aparțin în mod legal Euratom4. 
                                                      
4 v. art. 52 al Tratatului Euratom prin care s-a instituit Agenția de Aprovizionare a Euratom - ESA, o 
piață comună a energiei nucleare în UE, pentru a asigura o furnizare regulată și echitabilă de combustibili 
nucleari către utilizatorii din UE și art. 86 al aceluiași Tratat care stipulează „materialele fisionabile 
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 Cercetarea și dezvoltarea – diminuarea accesului la platforma europeană 
de cercetare și dezvoltare care acoperă, atât fisiunea, cât și fuziunea (fonduri, 
schimbul de informații, cooperarea, dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de vârf 
etc.), cu efecte adverse asupra ambelor părți, UE și Regatul Unit5. 

Industria nucleară britanică a furnizat guvernului informații detaliate și 
pertinente ca să-l ajute să înțeleagă rolul EURATOM, poziția industriei fiind de a 
menține statutul de membru al Euratom, reprezentantul acesteia declarând recent, 
cu ocazia unei dezbateri publice pe tema Brexit care a avut loc in nordul Angliei, în 
privincia Cumbria „Este important ca acum guvernul să asigure un dialog constant 
cu industria, astfel încât să poată înțelege consecințele depline ale deciziilor pe 
care le va lua în perioada următoare”[13]. 

ALTE POZIȚII BRITANICE RELEVANTE PRIVIND   
BREXATOM: PARLAMENT, CHATHAM HOUSE 

Subiectul Brexatom a creat reacții și în diverse alte medii, reținând Raportul 
Comitetului pentru Stiință și Tehnologie din Camera Lorzilor care constata în mai 
2017 că industria nucleară din Regatul Unit este „înfrântă" de indecizia guvernului 
[14]. Raportul atenționează asupra riscurilor la care se expune sectorul nuclear 
britanic prin pierderea statutului de membru EURATOM după cei doi ani de grație 
acordați de art. 50, dacă nu se activeaza o soluție viabila de înlocuire, un alt factor 
de risc fiind pierderea leadership-ului în domeniul cercetării fuziunii nucleare. 
Raportul evocă și alte pericole legate de accesul la piața nucleară, majoritatea 
semnalate și de industrie.  

Printre concluziile Raportului reținem „industria civilă nucleară este o 
industrie pe termen lung în care schimbările de direcție în politicile guvernelor 
succesive și perioadele de lipsă de claritate au avut un efect dăunător asupra 
dezvoltării acesteia, în special în ceea ce privește generația nucleară civilă în 
ultimii 20 de ani. Guvernul a subliniat importanța sectorului nuclear. . . și trebuie 
să dezvolte o viziune clară, pe termen lung și un set de obiective pentru strategia 
nucleară civilă". 

De altfel, „oamenii de știință [britanici] spun că părăsirea agenției Euratom 
care supraveghează securitatea nucleară în Europa va provoca confuzie pe scară 
largă și va avea un impact potențial devastator asupra industriei din Regatul Unit”, 
profesorul  Roger Cashmore, președintele Agenției pentru Energia Atomică din 
Regatul Unit (UK Atomic Energy Agency) calificând situația drept „alarmantă” 
[15]. 

                                                                                                                                        
speciale trebuie să fie în proprietatea Comunității. Dreptul de proprietate al Comunității se extinde 
asupra tuturor materialelor fosile produse sau importate dintr-un Stat Membru, o persoana sau un afiliat 
și sunt subiect al controlului de garanții nucleare conform Capitolului 7 (al Tratatului)”. 
5 ex. programul JET, cu sediul în Regatul Unit și finanțat de acesta, poate fi oprit sau serios întârziat, 
afectând potențial proiectul reactorului de fuziune (ITER) 
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O analiză amplă a fost realizată în luna mai a.c. sub auspiciile faimoasei 
Chatham House [16], relevând complexitatea negocierilor din cadrul Brexit, 
considerând că energia, securitatea energetică și eforturile de preîntâmpinare a 
schimbărilor climatice sunt domenii în care Regatul Unit și viitoarea Uniune 
Europeană cu 27 de membrii (UE27) ar putea găsi mai ușor baze de cooperare în 
viitor. Ieșirea de sub jurisdicția Tratatului EURATOM, care guvernează în prezent 
și industria nucleară britanică „va avea un impact semnificativ asupra funcționării 
industriei nucleare a Regatului Unit, în special în privința respectării garanțiilor 
materialelor nucleare, a siguranței, aprovizionării, circulației transfrontiere și a 
cercetării și dezvoltării. Atingerea acestui lucru în intervalul de doi ani Brexit va fi 
extrem de dificilă. Regatul Unit va trebui să stabilească un cadru pe care să poată 
asigura securitatea și siguranța nucleară”, remarcând aceleași îngrijorări cu ale 
industriei și politicienilor. Guvernul neavand intentia de a ramane sub competența 
Curții Europene de Justiție (CEJ) și în absența unui nou mecanism comun de 
compatibilitate între UE și UE, Regatul Unit ar putea fi obligat să părăsească 
totodată și sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) - un 
instrument în lupta Regatului Unit și UE pentru schimbarea climei, să-și definească 
un nou cadru legal, soluție necesitând o longevitate politică suficientă, depășind 
cadrul celor doi ani din care deja s-au scurs câteva luni, pentru a fi eficientă. 

Raportul Chatham House recomanda guvernului să asigure o tranziție ușoară 
de la regimul prezent, trilateral de inspecții și garanții nucleare (Regatul Unit, 
Uniunea Europeană și Agenția Internațională pentru Energia Atomică) către unul 
bilateral (Regatul Unit și Agenția Internațională pentru Energia Atomică), să 
asigure fondurile necesare dacă Regatul Unit intenționează să-și păstreze statutul de 
centru internațional în domeniul fuziunii nucleare și să stabilească cadrul 
instituțional de asigurare a aderenței la standerdele de sănătate și siguranță specifice 
domeniului nuclear. 

Politicienii britanici devin tot mai vocali în evocarea pericolelor la care se 
expune industria britanică, cu riscul pierderii unui număr substanțial de locuri de 
muncă, prin ieșirea de sub umbrela Tratatului EURATOM fără a avea un nou 
aranjament în vigoare. Astfel, John Woodcock parlamentar laburist pentru 
circumscriptia Barrow, Cumbria, zonă puternic legată de industria nucleară, unde se 
intenționează construirea unei noi centrale nucleare la Moorside6, lângă Selafield 
și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la viitorul proiectelor nucleare din 
Regatul Unit în actualele circumstanțe. Cu ocazia unei recente dezbateri publice 
John Woodcock s-a adresat reprezentantului guvernului spunând: „Sper la o 
evaluare sinceră a modului în care norul de incertitudine care planează asupra 
industriei, creat de refuzul guvernului de a rămâne în cadrul unui tratat care 
                                                      
6 Centrala nucleara Moorside are în vedere realizarea a trei reactoare nucleare cu o putere de cca 1.400 
– 1.600 MWe. In urma retragerii Toshiba din parteneriat se duc tratative cu KEPCO pentru a prelua 
locul acesteia, tehonogia de tipul APR1400 dezvoltată de Coreea de Sud, înlocuind tipul AP1000 
dezvoltat de Westinghouse  
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funcționează bine sau de a considera statutul [Marii Britanii] de membru asociat și 
o tranziție fără probleme la aceasta”, considerand pierderea statutului de membru 
EURATOM drept o ”calamitate pentru Cumbria” [13]. 

Nu numai opoziția, dar și parlamentari conservatori susțin rămânerea în 
Tratatul EURATOM, doamna Trudy Harrison, parlamentar în a cărei circumscripție 
se află, atât Moorside, cât și Sellafield7, considera că noul proiect de lege privind 
garanțiile nucleare nu acoperă toate aspectele, declarând la aceiași dezbatere public 
„Datorită naturii amplasamentului Sellafield, garanțiile Euratom sunt de o 
importanță majoră pentru funcționarea sa. În fiecare zi, funcționarii Euratom 
monitorizează activitatea la fața locului și se asigură că materialul nuclear 
fisionabil de la Sellafield se află în locul potrivit și este utilizat în scopul propus. 
Euratom deține camere de monitorizare și alte echipamente și, bineînțeles, are 
abilitățile necesare pentru a-și desfășura activitatea. Dacă plecăm [din 
EURATOM], proprietatea asupra acelor echipamente și capabilitățile umane vor 
trebui înlocuite” [13] mai ales în condițiile în care la Selafield se tratează deșeuri 
radioactive din multe state membre din UE, dar și din Statele Unite și Japonia. 

Presa britanică relatează chiar o „revoltă” din partea „unor” parlamentari 
conservatori britanici [17] împotriva planului primului ministru de retragere din 
Tratatul EURATOM, cu posibil risc asupra menținerii majorității în Camera 
Comunelor pe acest subiect, partidul fiind deja slăbit după alegerile din iunie a.c. 
„Trebuie să facem tot ce este posibil din punct de vedere legal pentru a menține 
aceste beneficii, prin orice mijloace. Nu ar trebui să permitem ca abordări de 
puritate ideologică să ne împiedicăm să realizăm acest lucru", a spus Bob Neill, 
fost membru al cabinetului conservator, adaugând „În opinia mea, dacă putem 
rămâne în mod legal în cadrul Euratom, ar trebui să facem acest lucru”.  

Partidul laburist a cerut în mod expres discutarea în parlament a statutului 
Regatului Unit de membru al Comunității Europene a Energiei Atomice, punând 
presiune asupra primului ministru de a renunța la opoziția față de Euratom, punând 
locurile de muncă și securitatea nucleară pe primul plan, precum și de a renunța la 
obsesia fără de CEJ, indisolubil legată de Tratatul Euratom [18]. 

INDUSTRIA NUCLEARĂ EUROPEANĂ 

Industria nucleară europeană, prin vocea Forumului Atomic European 
(FORATOM), asociația comercială a industriei nucleare din Europa, cu sediul în 
Bruxelles, nu putea să rămână indiferente asupra consecințelor ieșirii Marii Britanii 
din UE, având în vedere legăturile strânse la nivel european dintre industriile 
nucleare naționale, impactul fiind advers de ambele părți, dacă am avea în vedere 
                                                      
7 unul dintre cele mai mari amplasamente nucleare din lume pe care se desfășoara activități dedicate 
tratării, procesării și depozitării deșeurilor radioactive provenite atât din activități civile, cât și 
activități militare. 
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libera circulație a forței de muncă și a bunurilor, transferul de know-how, finanțarea 
cercetării, comerțul cu emisii de carbon etc., Regatul Unit căpătând statutul de terță 
parte în relațiile cu Uniunea Europeană.  

Nu în ultimul rând, ieșirea din Tratatul Euratom va genera reacția membrilor 
UK NIA de retragere din FORATOM. UK NIA este fondator și unul dintre cei mai 
respectați membrii ai asociației industriei nucleare europene, aducând o valoare 
adăugată prin prestația profesională deosebită, nu în ultimul rând având o 
contribuție financiară semnificativă la bugetul anual al FORATOM. 

Reamintim că FORATOM are în componență 15 asociații naționale nucleare, 
printre care și Forumul Atomic Român; prin aceste asociații, FORATOM reprezintă 
aproape 800 de companii europene care activează în industrie și care susțin 
aproximativ 800.000 de locuri de muncă. 

In comunicatul de presă din 3 aprilie 2017, Jean-Pol Poncelet, directorul 
general FORATOM declară „Participarea [Marii Britanii] la Comunitatea 
Euratom permite continuarea noilor construcții, dezafectarea, cercetarea și 
dezvoltarea și alte programe de lucru fără nicio întrerupere. Prin urmare, după 
declanșarea oficială a procesului de retragere din Tratatul Euratom, Regatul Unit 
ar trebui să respecte prevederile Tratatului Euratom până când se vor încheia noi 
acorduri care să înlocuiască pe cele actuale” [19], în deplină consonanță cu poziția 
industriei britanice. FORATOM evoca cooperarea europeana, implicand industria 
britanica, in domeniul fabricarii combustibiluli nuclear si al cercetarii avansate in 
fisiunea si fuziunea nucleara. 

Un grup de lucru dedicat Brexatom a fost constituit în cadrul FORATOM, în 
care împreună cu UK NIA urmărește evoluțiile acestuia, cu intenția de a găsi căile 
comune pentru a susține interesele comune ale membrilor FORATOM, inclusiv UK 
NIA, în fața instituțiilor europene. 

IN LOC DE CONCLUZII – ÎNCEP NEGOCIERILE ... 

Documentul de poziție transmis de Comisia Europeană pentru discuție către 
statele membre în formatul EU27 [20], informează că odată cu ieșirea Marii 
Britanii din UE, tratatele, inclusiv Tratatul EURATOM, își încetează aplicabilitatea 
pentru Regatul Unit, urmând ca acesta să „își asume singur responsabilitate pentru 
a asigura din acel moment respectarea obligațiilor internaționale care decurg”. 
Acordul de ieșire din UE va trebui „să stabilească modalitățile de transfer al 
proprietății materialelor fisionabile speciale, precum și a proprietății comunitare 
situate în Regatul Unit utilizate în scopul asigurării garanțiilor în Regatul Unit, 
respectând obligațiile Comunității în temeiul acordurilor internaționale”. 
Documentul detaliază aspectele privind: (1) obligațiile de garanții nucleare, (2) 
echipamentul de supravegere asociat acestora, (3) regimul materialelor fisionabile 
prezente în Regatul Unit, precum și (4) regimul materialelor fisionabile prezente în 
EU27 și (5) combustibilul nuclear ars și deșeurile radioactive.  
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Fig. 4. Merg negocierile in directia cea bună? 
https://blogs.spectator.co.uk/2017/03/tintin-is-an-
eu-hero-which-makes-captain-haddock-a-classic-

brexiteer/ 
 
 
 
Ulterior, documentul a fost publicat cu 

modificări minore pe 13 iulie 2017 [21], 
devenind poziția oficială a EU în negocierile 
cu Regatul Unit pe subiectul materialelor 
nucleare și echipamentul de control garanții 
nucleare, arătând în mod clar cu Regatul Unit 
nu va rămâne parte a Tratatului Euratom 
dupa ieșirea din UE.  

In pregătirea negocierilor care vor începe în curând, guvernul britanic a 
difuzat în aceiași zi poziția sa privind proprietatea și responsabilitatea pentru 
materialul fisionabil special și echipamentele de protecție aferente [22], insistând pe 
„interesul ferm, reciproc, de a asigura continuitatea colaborării strânse a 
Comunității Regatului Unit și a Comunității Euratom în viitor.... menținând o 
relație strânsă și eficientă cu Comunitatea Euratom” și propunând un set de 
principii și stabilind prioritățile guvernului pe acest subiect. Documentul britanic 
relevă complexitatea procesului, confirmând în mod clar faptul că Regatul Unit va 
părăsi Tratatul Euratom, afirmând că ieșirea din tratat este o consecință inevitabilă a 
declanșării articolului 50, poziție similară cu cea a negociatorilor europeni. 

Referitor la documentul de poziție al Uniunii Europene, Tom Greatrex 
declarând în numele UK NIA „Ceasul ticăie și mai este timp pentru ca guvernul să 
își revizuiască poziția ieșirii din Euratom și să exploreze opțiunile alternative 
disponibile, inclusiv statutul de membru asociat sau cel puțin obținerea unei 
perioade de tranziție pentru a evita scenariul de prăbușire pe care, atât guvernul, 
cât și industria, doresc să evite” [23], dar opțiunile sugerate de industrie nu apar în 
documentul de poziție al guvernului britanic, industria rămânând cu satisfacția 
morală că „..documentul de poziție al guvernului britanic demonstrează 
complexitatea replicării acordurilor Euratom în reglementările și acordurile de 
cooperare cu țările terțe din Regatul Unit, asupra cărora industria a avertizat” 
[24] 

Este prematur să se tragă concluzii la acest moment, avem pozițiile de 
pornire a negocierilor, prin documente făcute publice, suntem abia la începutul 
negocierilor, dar pentru industria nucleară europeană apare evident faptul că ieșirea 
Regatului Unit din Uniunea Europeană slabește echilibrul dintre statele membre 
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care dețin și intenționează să dezvolte energia nucleară, așa zisul grup „nucler like-
minded” și cele care se opun dezvoltării energiei nucleare. 

Uniunea Europeană tinde spre pierderea ledeship-ului în industria nucleară, 
centrul de greutate al construcțiilor de centrale nucleare deplasându-se către Rusia 
și Asia, remarcând totuși o schimbare de opinie față de industria nucleară din partea 
noii administrații a președintelui Trump în Statele Unite. Deși instituțiile europene 
par a nu da credit rolului energiei nucleare în menținerea țintelor asumate prin 
Convenția Părților de Paris (COP 21) din anul 2015, este de reținut poziția 
exprimată de OECD prin studiile și rapoartele Agenției Internaționale pentru 
Energie (IEA) „Energia fără emisii de carbon este o coloană vertebrală a 
transformării către energia curată. Sectorul energetic global poate atinge până în 
2060 emisii de CO2 net-zero în cadrul scenariului 2DS. Asta ar necesita o extindere 
sporită a unui portofoliu de tehnologii, constând din 74% surse regenerabile 
(inclusiv 2% din bioenergia durabilă cu CCS81/), 15% energie nucleară, 7% din 
centralele electrice cu combustie fosilă și CCS, iar restul din centrale cu gaze 
naturale” [25], recomandând statelor membre OECD „Acordarea unui sprijin 
politic clar și coerent pentru capacitățile existente și noi, care include energia 
nucleară în sistemele de stimulare a energiei ecologice și care încurajează 
dezvoltarea acesteia în plus față de alte forme de energie curate” [26]. 
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