
Ce nu vi se spune despre centrala nuclearã

CERNAVODÃ

... despre industria nuclearã, tehnologie,
foarte mulþi bani, foarte mari riscuri,

accidente dezastruoase ºi ...

... ceea ce ar trebui sã ºtiþi
pentru cã “aici sunt ºi banii dumneavoastrã”



Introducere

Construcþia centralei nuclearo-electrice de la Cernavodã a început în anii '80, în timpul regimului lui Nicolae
Ceauºescu. Însã unitatea Cernavodã 1 a fost terminatã abia în 1996. La sfârºitul anilor '90, guvernul român a
decis sã finalizeze cel de al doilea reactor în ciuda capacitãþii de producþie suficiente ºi lipsei finanþãrii. Decizia
lui Nicolae Ceauºescu de a folosi tehnologie CANDU a fost luatã din motive politice ºi nu pe criterii tehnice ºi
economice, pentru a nu crea dependenþã de alte state pentru importul de uraniu îmbogãþit. Reactoarele CANDU
nu necesitã acest tip de combustibil, folosind, în schimb, uraniu natural din minele româneºti. 

Uniunea Europeanã a aprobat în data de 11 iunie 2003 acordarea unui credit de 235 milioane de euro, prin
programul Euratom, pentru finalizarea construcþiei Unitãþii 2 de la Cernavodã. Au fost negociate condiþiile ºi
planul de acþiune privind acordarea creditului; negocierile de la Bruxelles vor fi urmate de transmiterea condiþiilor
de credit, negocierea convenþiei de credit între Societatea Naþionalã Nuclearelectrica ºi Euratom, precum ºi
semnarea convenþiei de credit, la sfârºitul lunii octombrie.

La sfârºitul lunii ianuarie 2003 a fost iniþiatã o Misiune de Investigaþie a Organizaþiilor Neguvernamentale
(NGO Fact-Finding Mission), care a vizitat oraºele Bucureºti, Constanþa ºi Cernavodã între 18 ºi 24 ianuarie.
Aceastã Misiune, promovatã ºi finanþatã de Campagna per la Riforma della Banca Mondiale a avut urmãtoarea
componenþã:
-   Antonio Tricarico, Director al Campagna per la Riforma della Banca Mondiale; 
-   Helene Izidi, expert în legislaþia de mediu a Uniunii Europene, consultant al Campagna per la Riforma della
Banca Mondiale;
-   Olexi Pasyuk, coordonator internaþional în domeniul energiei nucleare al CEE Bankwatch Network;
-   James Patrick Riccio, militant anti-nuclear, Greenpeace;
-   Gordon Edwards, preºedinte al Canadian Coalition for Nuclear Responsibility ºi profesor la Vanier College
din Montreal; 
-   Douglas Peter Norlen, analist de politici ºi strategii, Pacific Environment.

Misiunea a avut întâlniri cu reprezentanþi ai Ministerului Mediului din România, Agenþiei de Protecþie a Mediului
din Constanþa, Societãþii Nuclearelectrica, Comisiei Naþionale de Control al Activitãþii Nucleare, misiunii
Fondului Monetar Internaþional la Bucureºti, Delegaþiei Comisiei Europene la Bucureºti, cu academicieni români,
jurnaliºti ºi membri ai organizaþiilor neguvernamentale.

Activitatea Misiunii de Investigaþie nu a putut fi concretizatã în publicarea unui raport corespunzãtor (vom vedea
motivele). Pãrþile I ºi a II-a ale acestei publicaþii constituie câteva din concluziile acestei misiuni, cuprinse într-un
raport înaintat Comisiei Europene în luna mai, 2003.

Partea a III-a conþine informaþii despre activitatea în Canada a reactoarelor CANDU, extrase din Monitorul
Nuclear editat de World Information Service on Energy (WISE) ºi Nuclear Information & Resource Center
(NIRS).

Partea a IV-a cuprinde o imagine de ansamblu a industriei nucleare - scurt istoric, evoluþie, perspective, material
realizat de Mycle Schneider, analist independent al politicilor energetice ºi nucleare.

De ce acest material? Pentru cã populaþia României are o imagine distorsionatã asupra centralei nucleare de la
Cernavodã (tehnologie canadianã - adicã sigurã ºi bunã, ce poate fi greºit?) ºi pentru cã acolo sunt ºi banii
dumneavoastrã, în credite ºi garanþii guvernamentale.
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I Reactorul 2 de la Cernavodã: Studiu de Caz asupra Coerenþei Politicilor UE
în Þãrile în curs de Aderare

Antonio Tricarico
Campagna per la riforma della Banca Mondiale
Mai 2003

Proiectul de finalizare a celui de-al doilea reactor CANDU de 700 MW al centralei nuclearo-electrice de la
Cernavodã este fãrã îndoialã un studiu de caz crucial pentru Euratom1 ºi finanþatorii europeni precum Agenþiile
de Credit de Export (Export Credit Agencies-ECA) în privinþa definirii politicilor lor nucleare pentru perioada
urmãtoare. Mai precis, este vorba de faptul cã acesta este ultimul proiect care ar putea beneficia de sprijinul
Euratom înainte de extensia propusã a plafonului de împrumut. Euratom ia în considerare acordarea pentru
România a unui împrumut de 223 milioane EUR, respectiv toþi banii rãmaºi în fondul Euratom.

Tabelul 1. Pachetul financiar pentru reactorul 2 de la Cernavodã

Guvernul român contribuie la proiect cu 80 milioane USD de la bugetul de stat, costul total estimat al finalizãrii
reactorului 2 de la Cernavodã fiind, astfel, de peste 700 milioane EUR. Depãºirile de buget vor fi suportate de
guvernul român. Proiectul de finalizare a construcþiei reactorului este implementat de un consorþiu format din
Societatea Naþionalã Nuclearelectrica (SNN), Atomic Energy of Canada Limited (AECL) - Canada ºi Ansaldo
Energia - Italia.

Încãlcarea mandatului Euratom
Acordarea împrumutului Euratom guvernului României încalcã directivele Consiliului privind acordarea de
împrumuturi Euratom anumitor state din afara UE, construirea de noi reactoare neconstituind proiecte eligibile.
Consiliul European a decis în 1994 sã "autorizeze Comisia sã contracteze împrumuturi Euratom pentru a
contribui la finanþarea necesarã creºterii gradului de siguranþã ºi eficienþei centralelor nuclearo-electrice în
anumite þãri non-membre" (94/179/Euratom: Decizia Consiliului din 21-03-1994 amendând Decizia
77/270/Euratom), dar nu în mod explicit sã sprijine construcþia sau finalizarea a noi reactoare nucleare, cum
este cazul la Cernavodã 2.
Pare clar faptul cã împrumuturile Euratom pot fi folosite pentru retehnologizarea în vederea creºterii nivelului de
siguranþã al reactoarelor existente ºi nu pentru construcþia a noi reactoare. Aceastã interpretare, conform cãreia
împrumuturile sunt destinate reactoarelor vechi, de model sovietic, pare sã fie împãrtãºitã de cãtre Comisie în
noua Comunicare, care încearcã sã dovedeascã necesitatea suplimentãrii fondurilor Euratom: "Totuºi, având în
vedere cã problema siguranþei reactoarelor de model sovietic devine tot mai acutã, vor exista presiuni pentru
extinderea domeniului Euratom ºi de aici necesitatea de sporire a reglementãrilor. Potenþialele angajamente
Euratom ar putea fi de ordinul a 200-300 milioane euro pe an. Continuarea împrumuturilor Euratom va necesita,
de asemenea, mãrirea plafonului împrumuturilor Euratom, care este obiectul unei proceduri legislative separate"
(Comunicarea cãtre Comisie - EC/EURATOM capacitatea de împrumut ºi garanþie pentru acþiuni externe, 2002).
Nici acest document nu menþioneazã cã fondurile ar putea fi folosite pentru construirea de noi reactoare.

1EURATOM - European Atomic Energy Community - este o entitate înfiinþatã printr-un tratat internaþional în anul 1957. Este parte a Uniunii Europene ºi
este, astfel, parte din toate instituþiile europene (Consiliul, Comisia, Parlamentul etc.). Funcþiile sale sunt de a reglementa ºi promova industria nuclearã.
Euratom subvenþioneazã dezvoltarea ºi cercetarea în domeniu ºi organizeazã rezervele strategice de uraniu. Nici un alt sector al economiei europene nu
are acest statut special, Euratom introducând, astfel, distorsiuni majore pe piaþa energeticã. Înfiinþat în anii ’70, sistemul de împrumuturi Euratom a fost
implicat în circa 90 de proiecte, cu aproximativ 3,2 miliarde euro. La începutul anului curent, Comisia Europeanã a înaintat planurile pentru suplimentarea
plafonului de împrumut cu 2 miliarde euro. Propunerea este supusã, în prezent analizei Consiliului Europei. 1
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Agenþia de Credit
de Export

Operaþiune Suma Aplicant Exportator

Export Development
Corporation - EDC
(Canada)

Asigurare de
investiþie

316 milioane CAD
(269 milioane USD)

Împrumuturile Société
Générale de France

Atomic Energy of
Canada Limited -
AECL

SACE (Italia) Asigurare de
investiþie

118 milioane EUR Împrumuturile Société
Générale de France

Ansaldo Energia

COFACE (Franþa) Garanþie de credit 23 milioane EUR Alstom -
Eximbank (SUA) Garanþie de credit 24 milioane USD Nexans/General

Electric
-



Studii secrete finanþate de Comisia Europeanã
Din 1999 Euratom a contractat prin programul Phare al Comisiei Europene patru studii privind aspectele de
mediu, de siguranþã, economice ºi financiare ale proiectului Cernavodã 2. Doar studiul de mediu a fost fãcut
public pânã acum, în ciuda cererilor repetate ale societãþii civile din România ºi diferite þãri europene de a se
face publice toate studiile. Comisia Europeanã a declarat cã documentele economice ºi financiare nu pot fi
fãcute publice din cauza confidenþialitãþii comerciale, deºi studiile economice sunt analizate de Banca
Europeanã de Investiþii, care gestioneazã banii cetãþenilor europeni plãtitori de taxe. În ceea ce priveºte studiul
privind siguranþa, care a fost deja aprobat de grupul de experþi în domeniul nuclear al Consiliului Europei în iulie
2002, este încã neclarã poziþia Comisiei Europene - dacã este sau nu în favoarea dezvãluirii sale.

Motive de îngrijorare în privinþa standardelor ºi reglementãrilor de siguranþã în
România
În orice caz, doar consultarea publicã ºi publicarea studiilor proiectului finanþate prin programul Phare nu vor
putea garanta siguranþa proiectului ºi cã guvernul României va implementa ºi gestiona proiectul într-un mod
corespunzãtor pe toatã durata sa. Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare (CNCAN) a
declarat cã nu este obligatoriu un nou studiu de impact asupra mediului pentru Cernavodã 2, având în vedere
cã întregului plan de construcþie a centralei de la Cernavodã, constând din 5 reactoare nucleare, i-a fost
acordatã licenþa la începutul anilor '90. Se pare cã nu conteazã cã între timp au apãrut mai mult de 140 de
schimbãri în proiectul Cernavodã 2.

Se remarcã faptul cã, potrivit Asociaþiei Regulatorilor Nucleari din Europa de Vest, modelul CANDU nu s-a
schimbat fundamental:
"Caracteristicile primare de siguranþã ale conceptului CANDU 600 nu au evoluat prea mult de-a lungul anilor.
La reînceperea construcþiei Unitãþii 1, în 1991, au fost introduse îmbunãtãþiri ale proiectului similare cu cele deja
implementate în centralele de acelaºi tip din Wolsung (Coreea de Sud), Point Lepreau ºi Gentilly 2 (Canada),
ca rezultat al experienþei în operare ºi studiilor privind siguranþa. Principalele îmbunãtãþiri includ o mai bunã
separare între sistemul de control ºi cel de închidere, modificarea proiectului camerei de control, prevederi pentru
capacitatea de luare de probe din clãdirea reactorului post LOCA2 etc.". Principalele probleme de siguranþã,
precum coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii, vulnerabilitatea la incidente de pierdere a controlului, deficienþe
de reþinere, riscurile seismice ºi protecþia anti-incendiu nu sunt rezolvate în totalitate.

Conform capitolului Energie al Raportului pe 2002 al Uniunii Europene pentru România - DG Enlargement,
Comisia Europeanã, "Problemele nerezolvate legate de combustibilul uzat ºi deºeurile radioactive vor trebui
abordate [de guvernul României] în scurt timp" ºi deºi "România a acceptat ºi a abordat toate recomandãrile
conþinute în Raportul asupra Siguranþei Nucleare în Contextul Extinderii din iunie 2001" ºi "nu au fost întrevãzute
dificultãþi majore pentru conformitatea cu Tratatul Euratom, România ar trebui sã implementeze unele norme
nucleare internaþionale. Standardele de siguranþã nuclearã, în special cele referitoare la operarea centralei, ar
trebui abordate în mod corespunzãtor ºi gãsite soluþii pe termen lung pentru deºeurile radioactive".

Studiul AECL, fãcut public la sfârºitul anului 2001, nu evalueazã consecinþele unui accident nuclear ºi prevederile
legate de siguranþã, nu dezvãluie detalii privind planul de urgenþã nuclearã ºi natura riscurilor seismice ºi nu
conþine o Evaluare Probabilisticã a Riscurilor.

Conform analizei independente a Institutului Austriac de Ecologie Aplicatã, rezumatul studiului de impact oficial
fãcut public de guvernul României în luna august, 2002, este incomplet, nesistematic, neinteligibil, datoritã lipsei
unor hãrþi ºi date relevante incluse în versiunea completã a documentului, astfel încât este imposibil de evaluat
dacã au fost colectate toate datele necesare ºi dacã autorii studiului au evaluat în mod corespunzãtor impactul
proiectului.

2 LOCA - Loss of Coolant Accident, accident cauzat de o pierdere de agent de rãcire.2
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Lipsa consultãrii societãþii civile
Conform Legii Protecþiei Mediului din 1995, completatã cu Ordonanþa de Urgenþã nr. 91/2002 ºi Legea 
nr. 294/2003 ºi procedurii asociate de implementare, în România "raportul Studiului de Impact asupra Mediului
va fi supus consultãrilor publice de cãtre Agenþia localã de Protecþie a Mediului ºi va înregistra comentariile ºi
concluziile".

În septembrie 2001 au avut loc la Cernavodã, Constanþa ºi Medgidia prezentãri neoficiale ale proiectului de
cãtre reprezentanþi AECL ºi SNN. Trebuie remarcat faptul cã la aceste întâlniri au fost prezenþi reprezentanþi ai
ONG-urilor pro-nucleare care au fost înfiinþate de cãtre oficiali din agenþia nuclearã naþionalã în ultimii ani, fiind
admise mai târziu, în februarie 2002, în Misiunea ONG de Investigaþie (NGO Fact-Finding Mission-FFM).
Reprezentanþii Ministerului Mediului din România au comunicat FFM cã acele întâlniri nu pot fi considerate
consultãri oficiale, având în vedere faptul cã studiul oficial de impact al proiectului nu fusese fãcut public la
momentul respectiv. Ulterior, în ianuarie 2002, în timpul întâlnirilor unei noi Misiuni, reprezentanþii acestor ONG-
uri, împreunã cu autoritãþile de mediu au declarat cã nu vor mai avea loc alte consultãri publice, cele precedente
fiind bazate pe schiþa de studiu de impact al proiectului, realizat de AECL.

Trebuie remarcat faptul cã autoritãþile din domeniul mediului responsabile de organizarea consultãrilor în
România nu au avut la dispoziþie studiul integral de impact, deºi ar fi trebuit înaintat ca parte a procedurii de
eliberare a acordului de mediu. În urma unei vizite la autoritãþile locale din Constanþa în februarie 2003, raportul
distribuit participanþilor la consultãri s-a dovedit a fi destul de diferit de Rezumatul Studiului de Impact asupra
Mediului fãcut public de cãtre AECL ºi cã nu au aceeaºi structurã. Printre altele, cele douã studii cuprind evaluãri
diferite ale necesarului energetic al României în viitor. Mai mult, în documentul românesc nu este inclusã nici o
referire la justificarea economicã a proiectului nuclear ºi alternativele non-nucleare, care sunt prezente (chiar
dacã într-o manierã limitatã ºi necorespunzãtoare) în rezumatul AECL, deºi studiul alternativelor, luând în
considerare impactul ecologic asociat, este esenþial pentru capacitatea publicului de a evalua necesitatea ºi
relevanþa unui astfel de proiect. Aceasta este, de altfel, o cerinþã explicitã în Procedura de Aprobare pentru
activitãþile economice ºi sociale cu impact asupra mediului din Legea Protecþiei Mediului 137/1995. De aceea,
ONG-urile internaþionale au îndoieli serioase în privinþa informaþiilor despre proiect prezentate în consultãrile
publice.

Ulterior, oficiali din Ministerul Mediului, întrebaþi de ce SNN a contractat un al doilea studiu, de aceastã datã
cu Institutul de Cercetare ºi Inginerie a Mediului (ICIM), au recunoscut cã baza consultãrilor publice fusese o
documentaþie ilegalã, cã "un al doilea studiu a fost necesar deoarece, conform legislaþiei naþionale, studiul de
impact asupra mediului poate fi realizat numai de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã autorizatã conform OM
278/1996 ºi studiul trebuie realizat conform reglementãrilor OM 125/1996". Ca urmare, studiul de impact
final ºi oficial este unul realizat de ICIM, studiu care nu a fost supus consultãrii publice conform reglementãrilor
din legislaþia româneascã, a Uniunii Europene (UE) ºi standardelor internaþionale de protecþie a mediului.

În ianuarie 2003, Misiunii de Investigaþie i-a fost refuzat accesul în centrala de la Cernavodã, dupã ce furnizase
în avans autoritãþilor nucleare toate informaþiile necesare. SNN ºi-a declarat oficial, cu aceastã ocazie, lipsa de
interes în privinþa eventualitãþii ca Misiunea sã raporteze faptul Comisiei Europene ºi guvernelor implicate în
proiect. O astfel de atitudine din partea autoritãþilor române, care solicitã împrumutul Euratom, pune o problemã
serioasã în privinþa credibilitãþii ºi seriozitãþii guvernului român în implementarea controversatului proiect nuclear.

Încãlcarea legislaþiei internaþionale de mediu
Finanþarea proiectului Cernavodã 2, în situaþia actualã, încalcã legislaþia internaþionalã de mediu. Mai precis,
România ºi toate þãrile vecine, în afara Federaþiei Sârbe, au semnat ºi ratificat Convenþia de la Espoo asupra
Studiilor de Impact asupra Mediului în Context Transfrontalier, care a intrat în vigoare în 1997 ºi la care este
semnatarã ºi Comisia Europeanã. Trebuie remarcat faptul cã centrala de la Cernavodã este situatã la mai puþin
de 50 km de frontiera României cu Bulgaria, iar Uniunea Europeanã i-a cerut în mod repetat guvernului acestei
þãri sã închidã cele patru reactoare nucleare ale centralei de la Kozlodui pe motive de siguranþã. Guvernul
bulgar a fost înºtiinþat de cãtre guvernul român în privinþa intenþiei de a dezvolta proiectul de la Cernavodã abia
la sfârºitul anului 2002, dupã realizarea studiului de impact, încãlcând astfel articolul 3 al Convenþiei. Mai mult,
autoritãþile bulgare au primit doar rezumatul studiului ICIM, insuficient pentru a evalua în mod corespunzãtor
impactul transfrontalier asociat proiectului Cernavodã 2. 3
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Dupã intervenþii din partea ONG-urilor ºi extensia limitei de timp pentru înaintarea comentariilor, autoritãþile
bulgare au trimis într-un sfârºit comentariile la rezumatul studiului de impact guvernului român în aprilie 2002.
Aceste comentarii au fost reþinute, datoritã în primul rând intenþiei guvernului bulgar de a continua construcþia
centralei nuclearo-electrice Belene. A fost o alegere acceptatã tacit de cãtre Comisia Europeanã pentru a
minimiza conflictele în cadrul celui de al doilea val de integrare. O astfel de atitudine politicã va duce la o situaþie
de tipul "toatã lumea pierde", în care vor fi finalizate douã proiecte nucleare controversate, încãlcându-se
legislaþia de mediu naþionalã ºi internaþionalã ºi evitându-se folosirea acestor cazuri drept pârghie politicã pentru
accelerarea adoptãrii reglementãrilor ºi standardelor internaþionale ºi ale UE în legislaþia de mediu internã, ca
cerinþã în procesul de integrare, în þãrile ce încã mai au deficienþe la capitolul mediu. Comisarul Verheugen a
recunoscut, totuºi, importanþa Convenþiei Espoo în cazul Cernavodã 2 ºi s-a angajat sã monitorizeze evoluþia
legãturilor dintre România ºi þãrile vecine în ceea ce priveºte importanþa proiectului în context transfrontalier ºi
implementarea de cãtre autoritãþile române a reglementãrilor Convenþiei Espoo. În condiþiile actuale, finanþarea
proiectului Cernavodã 2 ar însemna încãlcarea legislaþiei de mediu internaþionale pe care Convenþia a promovat-o
de la întemeiere.

Neabordarea riscurilor majore
Studiul ICIM nu ia în considerare problemele de siguranþã ale tehnologiei CANDU ºi îmbunãtãþirile necesare ce
au fost propuse în diverse rapoarte ale misiunilor tehnice privind reactoarele CANDU din ultimii ani.

Riscul seismic pentru centrala de la Cernavodã este subestimat cu un ordin de mãrime de 2, deºi România este
una din regiunile cele mai active seismic din Europa. În studiul ICIM au fost folosite date seismice ºi literaturã de
specialitate mai vechi, neluându-se în considerare evenimente semnificative din ultimii zece ani.

Este imposibilã justificarea absenþei riscului de inundaþie, explozie sau accident aviatic pe baza rezumatului
studiului de impact. Evaluarea riscurilor generale asociate cu accidente presupunând scurgeri masive de radiaþii
este subestimatã în comparaþie cu standardele vest-europene ºi nu este furnizatã o bazã de date
corespunzãtoare pentru a verifica calculele de transport pentru impactul efluenþilor radioactivi în aer ºi apã în
condiþiile unui accident. Mai mult, calculele nu includ date meteorologice.

Nu sunt prezentate mãsuri pentru monitorizarea permanentã a calitãþii apei ºi de protecþie specialã în caz de
contaminare, deºi apa freaticã este folositã pentru alimentarea mai multor sate ºi oraºe din zona Cernavodã.

Trebuie remarcat faptul cã Misiunea de Investigaþie din ianuarie 2002 s-a confruntat cu lipsa de independenþã
a CNCAN. Misiunea a cerut în mod formal întâlniri separate cu organismul de reglementare nuclearã - care este
în acelaºi timp Secretar de Stat la Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului -, autoritãþile de mediu ºi compania
nuclearã de stat, SNN. Misiunii i-a fost aprobatã o întâlnire cu experþii de mediu doar cu acordul Organismului
de Reglementare ºi în prezenþa reprezentanþilor companiei nucleare, care au influenþat sistematic Organismul de
Reglementare ºi întâlnirea în general.

Un proiect pentru export ºi nu pentru România
Scopul real al proiectului Cernavodã 2 este de a produce energie electricã pentru export în þãri vest-europene
ºi nu pentru a acoperi necesarul energetic al României. Datoritã crizei economice, cererea energeticã a României
nu este în creºtere, o parte din energia electricã produsã la Cernavodã fiind exportatã. Italia este interesatã de
importul energiei produse la Cernavodã, deºi producþia nuclearã a fost interzisã pe teritoriul italian prin
referendum din 1987. Este o modalitate inteligentã de a reloca producþia nuclearã ºi riscurile asociate la distanþã,
în Europa de Est. Posibilitatea exportului energiei produse la Cernavodã nu a fost exclusã de cãtre Organismul
de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice.

Toate studiile de impact sunt bazate pe concluziile Studiului asupra Alternativelor din 1998, contractat de
Comisia Europeanã, care nu a fost fãcut public. Nici studiul economic realizat de Banca Europeanã de Investiþii
nu a fost fãcut public de cãtre Comisie. Nu a fost fãcut un bilanþ costuri-beneficii pentru fiecare opþiune abordatã
în studiile de impact iar guvernul României a refuzat sã dezvãluie publicului datele de producþie care sã ofere4
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documentaþia pentru calcularea costurilor la Cernavodã 1, care sã justifice viabilitatea economicã a finalizãrii
proiectului Cernavodã 2.
În acelaºi timp, sistemul energetic românesc necesitã intervenþii imediate în ceea ce priveºte eficienþa energeticã
a termocentralelor pe bazã de combustibil fosil, a hidrocentralelor ºi reþelei de transport, fapt recunoscut de
experþii energetici ai Misiunii Uniunii Europene la Bucureºti în februarie 2002. În plus, potenþialul surselor
regenerabile de energie în România nu a fost explorat în mod serios pânã în prezent.

În orice caz, este clar faptul cã, în viziunea autoritãþilor române, finalizarea proiectului Cernavodã 2 va da cale
liberã construcþiei unitãþilor trei ºi patru - pânã în prezent au fost efectuate lucrãrile civile preliminare pentru încã
trei unitãþi - dupã suspendarea activitãþii de construcþie datoritã colapsului regimului comunist. Potrivit agenþiei
Reuters, guvernul României a oferit în februarie 2002 unui consorþiu Coreean-Canadian-Italian controlul pe o
perioadã de 10 ani asupra unui al treilea reactor la Cernavodã, conform unei scheme de tipul construcþie-
operare-transfer, cu scopul de a deveni un exportator-cheie de energie în zona balcanicã, în contextul
liberalizãrii pieþei energetice europene. În acest mod, România ar evita recurgerea la împrumuturi pe termen lung
cu garanþii de stat, cum a fost cazul pânã în prezent.

Concluzii
În abordarea autoritãþilor române privind proiectul Cernavodã 2 este clarã ipoteza cã problemele deosebite de
mediu precum ºi problema combustibilului uzat ºi a deºeurilor nucleare în România par mici în comparaþie cu
siguranþa ºi închiderea centralelor nucleare din alte þãri candidate, precum Bulgaria, astfel încât Comisia
Europeanã ar putea tolera în final dezvoltarea completã a programului nuclear românesc în anii urmãtori.

Starea de dezordine a rapoartelor studiilor de impact asupra mediului, lipsa informaþiilor fundamentale din
acestea ºi lipsa de transparenþã în procesul de consultare au determinat Misiunea de Investigaþie sã punã sub
îndoialã siguranþa proiectului. Informaþiile ºi datele disponibile publicului ºi autoritãþilor competente sunt
insuficiente pentru a evalua în mod corespunzãtor impactul asupra mediului ºi a populaþiei, riscurile asociate unor
accidente precum ºi principalele alternative ale proiectului. Studiul de Impact asupra Mediului pentru proiectul
Cernavodã 2 este în contradicþie cu cerinþele ºi standardele UE în domeniu, în condiþiile în care conformarea cu
legislaþia UE este o condiþie sine qua non a aderãrii. Informaþiile dezvãluite publicului sunt insuficiente ºi
necorespunzãtoare unei participãri efective în procesul de luare a deciziilor. Participarea publicã este, totuºi, o
cerinþã de bazã a Convenþiei de la Aarhus, ratificatã de România în anul 2000, precum ºi a noii legi a mediului,
amendatã pentru a se conforma, printre altele, ºi acestei Convenþii.

Cooperarea dintre România ºi Bulgaria este aproape inexistentã, autoritãþile române nereuºind sã avizeze ºi sã
transmitã informaþii corespunzãtoare guvernului bulgar conform Convenþiei Espoo. De fapt, raportul trimis de
cãtre autoritãþile române guvernului bulgar nu conþine informaþii fundamentale despre studiul de impact. România
nu ºi-a respectat obligaþiile faþã de þãrile vecine conform Convenþiei Espoo, precum ºi Directivei Uniunii Europene
asupra studiilor de impact asupra mediului.

5
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II Riscuri asociate cu Centrala Nuclearã Cernavodã 2 care pot avea
semnificaþii transfrontaliere, dar care nu sunt tratate adecvat în Sumarul

Studiului de Impact asupra Mediului realizat de ICIM3

Dr. Gordon Edwards,

Preºedinte

Coaliþia Canadianã pentru Responsabilitate Nuclearã

din partea Misiunii Internaþionale de Investigaþie cu privire la Cernavodã 2 (ianuarie 2003)

În primul rând, este important de precizat cã reactoarele CANDU nu sunt în nici un caz imune la accidente

catastrofale. În continuare vã atragem atenþia asupra mai multor documente oficiale canadiene care se referã

chiar la acest fapt. În eventualitatea unui asemenea accident, mari cantitãþi de materiale radioactive pot fi

eliberate în atmosferã ºi pot strãbate sute de kilometri, contaminând solul, clãdirile, hrana ºi sursele de apã prin

precipitaþii radioactive.

Din 1978, când primul dintre aceste documente oficiale a fost publicat în Canada (A Race Against Time, raportul

Comisiei Regale din Ontario de Planificare a Energiei Electrice referitor în mod expres la reactoarele nucleare

din Ontario), nu au mai existat comenzi pentru reactoare nucleare în Canada ºi nici nu existã vreun plan de

construire a altor reactoare CANDU de cãtre vreo autoritate publicã în vreuna dintre provinciile sau teritoriile

Canadei.

Potenþiale efecte transfrontaliere
Membrii Misiunii Internaþionale de Investigaþie a proiectului Cernavodã 2, care au vizitat România în ianuarie

2003, au fost stupefiaþi când au fost înºtiinþaþi de cãtre oficialii Agenþiei de Protecþie a Mediului cã ei considerã

imposibil impactul transfrontalier al reactorului Cernavodã 2. La aceeaºi întâlnire, preºedintele agenþiei române

pentru reglementare în domeniul nuclear a insistat cã efectele transfrontaliere nu sunt relevante deoarece, spunea

dumnealui, "avem o structurã izolatoare; avem o zonã de excludere de un kilometru."

Naivitatea acestor declaraþii este înfiorãtoare. Este interesant de comparat cu concluziile publicate de cãtre

Comisia Regalã de Investigaþie din Ontario de Planificare a Energiei Electrice:

"Toate reactoarele nucleare în funcþiune acumuleazã în miezul lor, aºa cum am arãtat, o mare cantitate de

material radioactiv. Cea mai mare parte a acestora este constituitã de produse de fisiune, majoritatea cu ciclu

scurt de viaþã ºi de obicei foarte radioactive ºi din actinide (ex. Plutoniu 239), care au un ciclu mare de viaþã ºi

sunt foarte toxice.

Prin definiþie, un accident major la un reactor ar duce la supraîncãlzirea ºi topirea ulterioarã a combustibilului

nuclear, care are ca rezultat trecerea în mediu a unei cantitãþi substanþiale de materiale radioactive, dupã 

3 Prezenta lucrare a fost înaintatã cãtre Dipl. Ing. Manoela Georgieva, Ministrul Reprezentant al Mediului ºi Apelor al Bulgariei la 10 martie 2003, ca

urmare a cererii biroului sãu în timpul unei întâlniri cu reprezentanþii Campagna per la Roforma della Banca Mondiale, în Sofia, pe 18 ianuarie 2003.

Aducerea la cunoºtinþa guvernului bulgar a avut drept scop contribuirea la evaluarea informaþiilor de mediu referitoare la controversatul proiect al

Centralei Nucleare Cernavodã 2, puse la dispoziþie la cerere expresã de cãtre autoritãþile române, conform prevederilor Convenþiei UN/ECE Espoo

asupra Studiilor de Impact asupra Mediului în Context Transfrontalier. Lucrarea a fost transmisã împreunã cu documente ale ONG-urilor cãtre autoritãþile

române în aprilie 2003.
7
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depãºirea mai multor bariere formidabile.

Ameninþarea majorã pentru sãnãtate ºi mediu s-ar datora emisiei produselor de fisiune în atmosferã. Cele mai

importante dintre acestea sunt: cesiu, ruteniu, telur ºi gazele de fisiune: iod, krypton ºi xenon. 

...Dacã o cantitate substanþialã de radioactivitate ar fi eliberatã în atmosferã, radioactivitatea s-ar aduna într-un

"nor" care ar fi dus de vânt.

... La distanþe de doi sau trei kilometri, în funcþie de viteza vântului, norul ar începe sã se disperseze (zona de

dispersie s-ar putea întinde pe distanþe de câteva sute de kilometri) ºi materialele radioactive ar fi depuse pe sol.

Consecinþa ar fi atât cancere imediate, cât ºi latente.

... Când vorbim despre siguranþa unui reactor nuclear, ne referim mai ales la cât de eficient poate fi împiedicatã

cantitatea foarte mare de radioactivitate conþinutã de miezul reactorului sã treacã în sol ºi atmosferã în

eventualitatea unor disfuncþionalitãþi majore.

În mod clar, dacã ar avea loc o scurgere serioasã de radioactivitate, dupã cum s-a discutat în secþiunea

anterioarã, consecinþele ar fi extrem de serioase ºi ar putea însemna decesul imediat a mii de oameni ºi ulterior

a mult mai multora."

A Race Against Time

Comisia Regalã din Ontario de Planificare a Energiei Electrice, 1978

Evident, accidente grave în reactoarele CANDU - care prin definiþie sunt accidente cauzate de topirea

combustibilului - implicã un potenþial ridicat de efecte transfrontaliere.

Ca rãspuns la întrebãrile directe ale membrilor Misiunii de Investigaþie, oficialii români au confirmat cã cele ºase

cazuri de "accidente grave" listate la pagina 133 a Sumarului Studiului ICIM de Impact asupra Mediului implicã

într-adevãr topirea combustibilului. Însã nu se recunosc sau discutã efecte transfrontaliere - ºi nici mãcar

contaminarea localã a mediului în asemenea accidente.

Atitudini ºi Percepþii
Ca urmare a accidentului de la Three Mile Island (TMI), Comitetul pentru Problemele Ontario Hydro - un comitet

pluripartit al guvernãrii Provinciei Ontario - a organizat consultãri publice cu privire la riscurile reactoarelor

CANDU. Din Raportul sãu din 1980 cu aceastã temã:

"Nu este corect sã se afirme cã un accident catastrofal este imposibil... Cel mai grav accident posibil... ar putea

implica rãspândirea otrãvurilor radioactive peste zone largi, omorând imediat mii de indivizi, omorându-i pe alþii

prin creºterea vulnerabilitãþii la cancer, riscând malformaþii genetice care ar putea afecta generaþii viitoare ºi

probabil contaminând arii mari de teren pentru viitoare aºezãri ºi cultivare."

The Safety of Ontario's Nuclear Reactors, pf. 9-10,

Comitetul Ales pentru Problemele Ontario Hydro, 1980.8
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Nici unul dintre oficialii români pe care i-am întâlnit nu a recunoscut aceste ameninþãri ca fiind credibile în
contextul Centralei Nucleare Cernavodã 2. Într-adevãr, pãreau foarte miraþi cã am ridicat mãcar aceastã
problemã. De fapt, ne spuneau cã accidentele catastrofale sunt imposibile. O astfel de atitudine de negare,
bazatã sau nu pe ignoranþã, este periculoasã.

Ca urmare a accidentului de la Three-Mile-Island (TMI) din 1979, preºedintele SUA, Jimmy Carter, a comandat
o Cercetare Prezidenþialã specialã asupra cauzelor accidentului TMI. Comisia a descoperit cã atitudinea de
negare a celor ce reglementeazã ºi opereazã centralele nucleare, împiedicându-i sã aprecieze pericolul, a fost
unul dintre factorii cei mai importanþi care au contribuit la gravitatea accidentului.

"Concluzie generalã:
La anunþarea formãrii Comisiei, Preºedintele Statelor Unite a declarat: <Comisia va face recomandãri care sã ne
permitã sã preîntâmpinãm orice accident nuclear în viitor>. Dupã o investigaþie de ºase luni a tuturor factorilor
privitori la accident ºi care au contribuit la el, comisia a concluzionat cã:

Pentru a preîntâmpina accidente nucleare la fel de grave ca cel de la Three Mile Island, vor fi necesare schimbãri
fundamentale în organizarea, procedurile ºi practicile - ºi mai ales - în atitudinea Comisiei Nucleare de
Reglementare ºi, în mãsura în care instituþiile investigate de noi sunt tipice, în ale industriei nucleare.

...credinþa cã centralele nucleare sunt suficient de sigure... trebuie schimbatã într-una conform cãreia energia
nuclearã este prin natura sa periculoasã ºi astfel oamenii trebuie în mod continuu sã-ºi punã problema dacã
mãsurile de siguranþã deja implementate sunt suficiente pentru a preîntâmpina accidente majore."

The Need For Change - The Legacy of TMI, pf. 7 ºi 9, 
Raportul Comisiei Preºedintelui cu privire la accidentul de la Three Mile Island, 1979.

Coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii
Existã o trãsãturã deosebitã în construcþia centralei Cernavodã 2, care o face extrem de vulnerabilã la accidente
grave, inclusiv topiri. În loc sã conþinã tot combustibilul nuclear într-un singur vas mare, reactoarele CANDU au
combustibilul în sute de "canale pentru combustibil" separate, fiecare închis în propriul sãu "tub de presiune". 
În acest sens, CANDU este similar design-ului reactorului de la Cernobîl.
Este bine cunoscut cã asemenea reactoare cu "tub de presiune" au toate o caracteristicã periculoasã, cunoscutã
sub denumirea de "coeficient pozitiv de vid al reactivitãþii". Cu alte cuvinte, coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii
înseamnã cã de fiecare datã când are loc o pierdere de agent de rãcire într-unul sau mai multe canale ale
miezului reactorului are loc imediat o suprasarcinã. Aceasta agraveazã accidentul, deoarece dacã suprasarcina
nu este soluþionatã imediat - în câteva secunde - miezul s-ar putea autodistruge destul de violent ºi eliberarea de
energie rezultatã ar putea crea o breºã în pereþii reactorului, furnizând o cale de ieºire pentru radioactivitate. 

Primul accident nuclear grav din lume a avut loc la Chalk River, Ontario, în 1952, când reactorul de cercetare
Canadian NRX (un precursor al CANDU) a suferit o pierdere de agent de rãcire. A fost acompaniatã de o
suprasarcinã, datoritã coeficientului pozitiv de vid al reactivitãþii ºi barele de control nu au fost capabile sã
opreascã reacþia de fisiune. Aceasta a antrenat o serie de explozii (explozii fie de abur, fie de hidrogen gazos,
nimeni nu este sigur) suficient de puternice sã arunce în aer domul cu gaz de patru tone ºi sã distrugã miezul
reactorului.

În 1969, în Elveþia, reactorul Lucens - un alt model cu tub de presiune - a explodat într-o peºterã stâncoasã când
un accident cauzat de o pierdere de agent de rãcire a provocat o suprasarcinã imposibil de controlat; reactorul
a fost distrus în totalitate.

Modelul cu tub de presiune al reactorului Cernobîl a fost în sine un factor important care a contribuit la brusca
suprasarcinã - cauzatã de coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii - care a dus la topirea miezului ºi la
distrugerea explozivã a pereþilor reactorului în accidentul din 1986.

Coeficientul pozitiv de vid al reactivitãþii este un defect generic în design-ul tuturor reactoarelor pe bazã de tub
de presiune; este una dintre cele mai îngrijorãtoare caracteristici ale reactorului Cernavodã 2. 9
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Probabilitatea de topire la reactoarele CANDU
La pagina 133 a Sumarului ICIM al Impactului asupra Mediului pentru Cernavodã 2, se poate citi despre
"accidente grave de care nu se þine seama în proiect deoarece probabilitatea de a se întâmpla este mai micã
de 10 -7 pe an". Astfel, ICIM susþine cã accidente grave la reactoare CANDU s-ar întâmpla de mai puþin de o
datã în zece milioane de ani de funcþionare ai unui reactor!

Aceste estimãri probabilistice pur ºi simplu nu sunt credibile.

În 1974, Comisia pentru Reglementare Nuclearã (Nuclear Regulatory Commission) a SUA a publicat cele 
12 volume ale Studiului asupra Siguranþei Reactoarelor (Reactor Safety Study), cunoscut sub numele de "Raportul
Rasmussen". Raportul concluziona cã probabilitatea de topire completã a miezului este de aproximativ 1 la
20.000 pe reactor pe an. Aceasta este de 500 de ori mai mare decât estimarea probabilisticã ICIM în privinþa
unui "accident grav" la Cernavodã 2 fãrã (potrivit ICIM) nici o consecinþã importantã asupra mediului care sã
merite menþionatã.

Una dintre cele mai importante descoperiri ale Raportului Rasmussen este cã fisurile în þevile mici, mai degrabã
decât fisurile în þevile mari, contribuie cel mai mult la probabilitatea topirii miezului unui reactor nuclear. 
Din cauza design-ului cu tub de presiune, reactorul CANDU are mult mai multe þevi mici - chiar ºi la sistemul
primar de rãcire - decât alte tipuri de reactoare. Astfel, probabilitatea unei fisuri a unei þevi mici la un reactor
CANDU este semnificativ mai mare (cu unul sau douã ordine de mãrime) decât probabilitatea de fisuri în þevile
mici într-un reactor american cu apã uºoarã.

Aºadar, probabilitatea topirii miezului într-un reactor CANDU, cum este cel de la Cernavodã 2, ar putea foarte
bine sã fie mai mare decât probabilitatea unui astfel de accident într-un reactor american cu apã uºoarã. Aceasta
a fost una dintre concluziile la care a ajuns Comisia Regalã din Ontario de Planificare a Energiei Electrice în
Raportul sãu din 1978 despre energia nuclearã în Ontario, dupã cum se poate vedea în urmãtorul extras:
"În timpul operaþiunilor normale, nu numai cã se creeazã multã radioactivitate în miezul reactorului, dar ºi multã
energie termicã. Dacã sistemul de închidere nu poate opera ca rãspuns la o creºtere a temperaturii
combustibilului, cauzatã de o întrerupere majorã în circuitul primar de rãcire, o bruscã creºtere a temperaturii ar
urma sã aibã loc. Scopul Sistemului de Rãcire a Miezului în Regim de Urgenþã (Emergency Core Cooling System
- SRUM) este de a înlãtura cãldura din miez cât mai repede cu putinþã.

Dacã, totuºi, atât agentul primar de rãcire cât ºi cel de urgenþã eºueazã, ar avea probabil loc topirea parþialã
sau totalã a miezului reactorului. O topire completã necontrolatã ar aduce cu sine o scurgere mare de
radioactivitate, ale cãrei consecinþe au fost discutate mai devreme…

Presupunând independenþa absolutã a procesului ºi a sistemelor de siguranþã, probabilitatea topirii miezului pe
reactor la Pickering este consideratã a fi de ordinul a 1 într-un milion de ani…

Cu toate acestea, doi bine informaþi critici nucleari care au participat la consultãri, Dr. Gordon Edwards ºi Ralph
Torrie, au demonstrat cã probabilitatea unui dublu eºec ar putea fi cam de 100 de ori mai mare decât nivelurile
teoretice. Aceastã estimare este bazatã pe faptul cã rata de avarie a þevilor de mare presiune din cadrul
sistemului primar de transport al cãldurii este de 10 ori mai mare decât cea presupusã ºi de asemenea pe faptul
cã accesibilitatea SRUM la Pickering s-a demonstrat a fi de 10 ori mai micã decât cea declaratã de cãtre
proiectanþi.

Credem cã estimarea Edwards/Torrie [de 1 la 10.000 pe reactor pe an] este mai realistã decât probabilitatea
teoreticã, nu în ultimul rând deoarece Raportul Rasmussen a concluzionat cã probabilitatea unei topiri
necontrolate într-un reactor cu apã uºoarã (SUA) este de1 la 20.000 pe reactor pe an. Mai mult, a fost sugerat
cã aceastã probabilitate ar putea sã fie de cinci ori mai mare.

Presupunând, în contextul discuþiei de mai sus, cã în urmãtorii patruzeci de ani Canada va avea 100 de
reactoare operaþionale, probabilitatea topirii miezului ar putea fi de ordinul a 1 la 40 de ani, dacã se porneºte
de la cea mai pesimistã variantã de estimare probabilisticã…"

A Race Against Time - Nuclear Power in Ontario 
Comisia Regalã din Ontario de Planificare a Energiei Electrice, 1978.10
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Aºadar, în Canada, estimãri independente ale datelor probabilistice ale industriei CANDU fãcute de cãtre un
organism credibil ºi responsabil au arãtat cã acele presupuneri erau destul de suspecte. Acelaºi lucru poate fi
spus despre datele probabilistice nefundamentate cu privire la "accidente grave" la Cernavodã 2, susþinute de
ICIM. Estimãrile probabilistice optimiste ale industriei nu constituie un motiv real pentru a refuza referirea la
consecinþele transfrontaliere asupra sãnãtãþii ºi mediului pe care le-ar putea avea accidente grave la Centrala
Nuclearã Cernavodã.

Indisponibilitatea sistemelor de siguranþã
Proiectanþii de reactoare au asigurat caracteristici speciale de protecþie pentru a face faþã urgenþelor anticipate:
sisteme de siguranþã, sisteme pentru rãcirea în regim de urgenþã a miezului, sisteme de închidere rapidã, sisteme
pentru furnizarea în regim de urgenþã a energiei electrice º.a.m.d. Spre deosebire de majoritatea celorlalte tipuri
de reactoare, fiecare reactor CANDU are douã sisteme total independente pentru închidere rapidã. Aceastã
redundanþã a fost determinatã de necesitatea adaptãrii la suprasarcinã ca urmare a pierderii de agent de rãcire,
din cauza coeficientului pozitiv de vid al reactivitãþii. Costul adãugãrii unui al doilea sistem de închidere rapidã
a fost justificat de faptul cã accidentele cauzate de "pierderea controlului" - acele care pot necesita folosirea unui
sistem rapid de închidere - aveau loc de aproximativ o sutã de ori mai des la reactoarele CANDU din Ontario
decât fusese prezis de calculele probabilistice ale industriei.

În situaþii operaþionale, totuºi, sistemele de siguranþã CANDU sunt deseori parþial sau complet indisponibile. 
În unele cazuri, sistemele CANDU de rãcire în regim de urgenþã au fost indisponibile luni la rând. Sistemele
CANDU pentru închidere rapidã sunt de asemenea indisponibile uneori. Recent, în Canada, spre exemplu,
lucrãtori CANDU au instalat un detector de neutroni invers din greºealã, astfel încât al doilea sistem de închidere
rapidã ar fi fost indisponibil în cazul unei urgenþe.

Astfel de episoade de indisponibilitate nu sunt în general descoperite de cãtre operatorii centralelor sau de
organismele de reglementare decât mult dupã ce faptul s-a produs - posibil în timpul unei închideri pentru
întreþinere ºi uneori nici chiar atunci.

La fel, sistemele de siguranþã CANDU au suferit deteriorãri pentru perioade lungi de timp. Problema subliniatã
mai jos nu este un caz izolat:

" ...în iunie 1974 a fost descoperitã o fisurã în zidul clãdirii reactorului Pickering 2 ºi se poate sã fi existat de un
an ºi jumãtate - <aceastã fisurã ar fi redus capacitatea sistemului de siguranþã de a limita emisiile radioactive
dupã orice accident al unitãþii 2 de la începutul anului 1973>. Dupã cum a arãtat Ralph Torrie, <sistemul de
siguranþã de la Pickering 2 va trebui sã funcþioneze la parametri þintã timp de 500 de ani înainte ca media
anualã de disponibilitate sã fie din nou în limitele anuale reglementate>.

În evaluarea legitimitãþii limitelor mai sus menþionate trebuie subliniat faptul cã nici un alt studiu asemãnãtor
studiului Rasmussen n-a fost fãcut în Canada pentru a aprecia fiabilitatea sistemelor reactoarelor ca un întreg ºi
consecinþele unor accidente majore la reactoarele CANDU."

A Race Against Time - Nuclear Power in Ontario, pp. 79, 
Raportul Comisiei Regale din Ontario de Planificare a Energiei Electrice, 1978.

Reactorul Cernavodã 2 va fi subiectul unor probleme similare de indisponibilitate. La pagina 133 a Raportului
ICIM, spre exemplu, cinci din ºase scenarii de accidente implicã "avarierea înveliºului de siguranþã", în vreme ce
scenariul rãmas implicã "eºec întârziat de siguranþã datorat suprapresiunii aburului". Datã fiind ipoteza sistemului
avariat de siguranþã de la Cernavodã 2, rãmâne un mister de ce ICIM crede cã emisiile de radiaþii vor înceta
dupã 24 de ore.

În eventualitatea unei spãrturi în þevile sistemului primar de rãcire la Cernavodã 2, apa de rãcire supraîncãlzitã
se va evapora, punând instantaneu sub presiune interiorul structurii de siguranþã ºi permiþând trecerea gazelor ºi
vaporilor radioactivi în atmosferã dacã existã o avarie a înveliºului de siguranþã. Asemenea avarieri ale sistemului
de siguranþã pot apãrea în multe modalitãþi diferite - spre exemplu, prin închiderea neetanºã a amortizoarelor de
ventilaþie, prin sigilarea incorectã a uºilor ermetice pentru personal, sau prin intermediul unor fisuri nedetectate 11
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în jurul oricãreia dintre sudurile din zidul de siguranþã. Atât timp cât cãldura miezului afectat genereazã abur,
este cel mai probabil ca scurgerile de radiaþii sã continue.

În comparaþie cu reactoarele CANDU din Ontario, fisurile din zidul de siguranþã al reactorului Cernavodã 2 ar
putea avea consecinþe mai serioase asupra sãnãtãþii ºi mediului în eventualitatea unui accident major al
reactorului. Aceasta pentru cã la Cernavodã nu existã nici o "Clãdire Vidatã" aºa cum existã la fiecare reactor
CANDU în funcþiune din Ontario.

O "Clãdire Vidatã" este o structurã mare separatã, conectatã la reactor, construitã pentru a "absorbi" tot aburul
ºi vaporii radioactivi eliberaþi din miezul reactorului în cazul unui accident major. Modelele CANDU pentru
export, cum este Cernavodã 2, au fost reproiectate fãrã o Clãdire Vidatã, pentru a reduce costurile totale.

Preocupãri de reglementare privind siguranþa CANDU
În 1989, Comisia pentru Controlul Energiei Atomice (Atomic Energy Control Board - AECB) - agenþia pentru
reglementare nuclearã - a înaintat un raport cãtre Comisia Trezoreriei Canadei. Acest raport a reluat concluzia
Comisiei Regale a Statului Ontario de Planificare a Energiei Electrice citatã mai devreme prin reafirmarea
inexistenþei unei baze pentru a se crede cã reactoarele CANDU sunt mai sigure decât orice alt tip de reactor. 
A adãugat de asemenea un fapt important, acela cã problemele de securitate par sã se multiplice pe
mãsurã ce trece timpul iar centralele devin mai vechi:

"Când erau proiectate centralele nucleare moderne în Canada acum douã decenii, au fost recunoscute
complexitatea ºi potenþialul lor catastrofic. Centralele erau construite la standarde înalte ºi erau încorporate
sisteme speciale de siguranþã pentru a preveni ºi reduce consecinþele unor disfuncþionalitãþi. Proiectanþii de
reactoare ºi proprietarii acestora au adoptat un proces relativ simplu de evaluare a siguranþei centralelor. <Cele
mai puþin credibile> scenarii de accidente au fost cercetate pentru a fi siguri cã ar avea consecinþe în limitele
acceptabilului. S-a presupus atunci cã ar fi acceptabile consecinþele unor accidente mai puþin grave, dar cu
probabilitate mai mare de a se întâmpla.

De atunci, experienþe din Canada ºi nu numai au demonstrat cã aceastã abordare a siguranþei este prea
simplistã. Este recunoscut acum cã, prin combinarea unei serii de avarii la prima vedere comune care, în sine, au
consecinþe minore, accidentele se pot agrava într-o multitudine de feluri (aºa cum a fost demonstrat foarte clar la
Three Mile Island ºi Cernobîl). Aceasta face foarte dificil calculul consecinþelor accidentelor potenþiale,
cercetãrile în vederea simulãrii consecinþelor accidentelor sunt deseori incomplete ºi, poate cel mai important,
erorile umane sunt un element incuantificabil.

Ca rezultat, existã o moºtenire de chestiuni de securitate nerezolvate care ar trebui tratate în continuare. Aceastã
chestiune este deosebit de importantã având în vedere cã douãsprezece dintre cele mai mari reactoare din
Canada sunt aproape de Toronto.

Cercetarea fãcutã de AECB asupra siguranþei a fost de asemenea prea simplistã. Verificãri punctuale ale unui
numãr relativ mic de zone cheie au fost considerate ca fiind suficiente. Aceste verificãri punctuale au scos la
suprafaþã destule probleme de siguranþã încât sã demonstreze cã o verificare mai atentã este esenþialã, din
moment ce riscul reprezentat de centralele nucleare se poate sã fie mai mare decât se credea odatã.

Importanþa ºi complexitatea sarcinii de a asigura ºi demonstra siguranþa centralelor nucleare nu a crescut brusc -
a evoluat gradual în ultimul deceniu. Acest lucru i-a determinat pe proiectanþii, operatorii ºi reglementatorii de
reactoare din toatã lumea sã cearã analize mult mai complexe ºi o înþelegere mult mai profundã a modului în
care o centralã poate sã nu funcþioneze bine, faþã de în trecut.

Sarcina copleºeºte AECB. Aceasta nu are resursele pentru a analiza ºi înþelege nivelul crescut de cunoºtinþe ºi
informaþii. Trei exemple vor evidenþia aceastã problemã…

Consecinþele unui accident grav pot fi foarte serioase. Accidentul de la Cernobîl a costat economia sovieticã
aproximativ 16 miliarde de dolari, inclusiv costurile pentru înlocuirea energiei. Accidentul a generat un sentiment
anti-nuclear în URRS ºi în lume. Three Mile Island a costat SUA 4,8 miliarde USD în ciuda faptului cã12
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accidentul de la Three Mile Island nu a avut nici un impact radioactiv semnificativ asupra populaþiei. Accidentul
a fost un factor major în crearea neîncrederii publicului în energia nuclearã în SUA.

Anii cu operaþiuni de success, fãrã accidente, care reprezintã marca programului nuclear canadian nu sunt, în
sine, o dovadã a unei siguranþe adecvate. Canada a însumat aproape 170 de ani de operare a reactoarelor
mari, în comparaþie cu 480 de ani în SUA ºi 270 de ani în URSS, la momentul Three Mile Island (1979) ºi
respectiv Cernobîl (1986). Probabilitatea unor accidente grave nu poate fi calculatã dupã statistici ca acestea
ºi nu se poate spune cã centralele CANDU sunt mai mult sau mai puþin sigure ca alte tipuri de centrale…

Date fiind consecinþele potenþiale ale accidentelor grave, ar trebui fãcut tot posibilul pentru a creºte încrederea
în aprecierile AECB prin îmbunãtãþirea profunzimii ºi diversitãþii evaluãrilor tehnice ºi inspecþiilor sale. AECB
considerã cã scopul ºi nivelul de analizã al evaluãrilor pe baza cãrora îºi fundamenteazã deciziile este în
prezent insuficient. Resursele de care este nevoie pentru a se asigura cã operatorii iau toate mãsurile posibile
pentru a preveni accidentele ºi pentru ca AECB sã recurgã la executarea silitã în caz contrar sunt în prezent
insuficiente."

Raport cãtre Comisia Trezoreriei Canadei,
Comisia pentru Controlul Energiei Atomice, 1989.

În 1997, ºapte dintre reactoarele CANDU din Ontario au fost închise voluntar de cãtre proprietar, Ontario
Hydro, din cauza incapacitãþii echipei de conducere a Hydro de a face faþã uriaºelor restanþe în ceea ce priveºte
problemele de întreþinere-siguranþã:

"Managementul de duratã, problemele legate de procese ºi echipamente în centralele nucleare ale Hydro
Ontario (OHN) sunt bine cunoscute, dar nu au fost rezolvate în mod energic… Este necesarã atenþie imediatã
pentru a fi îmbunãtãþite performanþele…

Personalul de la orice nivel al OHN este reticent în a pune întrebãri dificile despre ei ºi alþii. Incapacitatea de a
avea o atitudine inchizitorie este o cauzã primarã a degradãrii conceptului de "apãrare-în-profunzime". 
Nu existã cu adevãrat o evaluare independentã a operaþiunilor propuse de cãtre oameni care nu sunt implicaþi
direct în formularea acþiunilor planificate (ex. Este acesta cel mai sigur mod de a duce la capãt operaþiunea?
Sunt operatorii solicitaþi în mod exagerat de schimbarea propusã? Vor fi capabile toate structurile, sistemele ºi
componentele necesare sã realizeze funcþiile stabilite pentru misiunea de zi cu zi ºi pentru toate scenariile
credibile de accidente?)"

Rezumat, Concluzii ºi Recomandãri ale Evaluãrii IIPA/SSFI
(Executive Summary, Findings and Recommendations of the IIPA/SSFI Evaluation)
Un raport cãtre Managementul Ontario Hydro, iunie 1997.

Acele ºapte reactoare din Ontario sunt închise ºi astãzi, dupã ºase ani. Chiar dacã existã planuri de a reporni
unele dintre ele, costul total al unei astfel de acþiuni - estimat în prezent la aproximativ trei miliarde USD - 
se poate dovedi a fi prohibitiv.

Dacã Ontario Hydro, în ciuda experienþei vaste cu tehnologia CANDU ºi personalul ei, profesionist ºi bine plãtit,
nu reuºeºte sã menþinã reactoarele CANDU la un nivel sigur de funcþionare, nu este lipsit de sens sã întrebãm
cum va reuºi Societatea Naþionalã Nuclearelectrica sã facã acest lucru cu Cernavodã 2. Cu toate acestea,
reprezentanþii SNN par complet lipsiþi de grijã în aceastã privinþã, poate pentru cã încã nu înþeleg complexitatea
problemelor.

13
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Topire dupã o închidere reuºitã
Cernavodã 2 - ca toate reactoarele mari - va cuprinde un imens inventar de materiale radioactive. Aproximativ
300 de tipuri diferite de radionuclizi vor fi create în interiorul reactorului ca rezultat inevitabil al procesului de
fisiune nuclearã. Toate genereazã cãldurã ca rezultat al degradãrii radioactive. Cea mai mare parte a cãldurii
este generatã de "produsele de fisiune" - bucãþile rupte de atomi de uraniu ºi plutoniu care au fost "divizate". 
În afarã de produsele de fisiune existã "produsele de activare" - materiale în prealabil ne-radioactive care au
devenit radioactive ca urmare a transmutaþiei nucleare - ºi "elementele transuranice" cu ciclu foarte mare de viaþã
ºi foarte toxice (aºa-numitele "actinide") cum ar fi americiu, plutoniu ºi curiu - elemente grele produse de om,
create când atomii de uraniu din combustibil absorb unul sau mai mulþi neutroni fãrã divizare.

Aºa cum s-a menþionat mai devreme, pot avea loc emisii mari de radiaþii în mediu ori de câte ori combustibilul
reactorului este serios afectat iar înveliºul de siguranþã al clãdirii reactorului este deteriorat. Mai mult, topirea
combustibilului poate avea loc în absenþa fisiunii nucleare. Combustibilul iradiat se va topi instantaneu chiar dacã
reactorul este complet închis, în cazul rãcirii inadecvate a miezului. La accidentul de la Three Mile Island, spre
exemplu, reactorul a fost închis aproape instantaneu ºi cu toate acestea a avut loc topirea combustibilului în
urmãtoarele douã sau trei zile.

Reactorul Cernavodã 2, operând la putere maximã, va genera aproximativ 2.100 MW de cãldurã (doar o treime
este transformatã în energie electricã). Imediat dupã închidere, din cauza degradãrii radioactive, miezul va
continua sã genereze cam 7% din cãldura generatã la putere maximã - adicã aproximativ 147 MW de cãldurã.
La o orã dupã închidere, producerea rezidualã de cãldurã va fi încã de aproape 4% din cãldura generatã la
putere maximã - adicã 84 milioane Watt de cãldurã. Este mai mult decât suficientã cãldurã pentru a topi miezul
reactorului. Dacã aceastã "cãldurã de degradare" nu este îndepãrtatã imediat ºi continuu, miezul se va topi.

Mai mult, chiar în absenþa unei deteriorãri prealabile a înveliºului de siguranþã, desfãºurarea accidentului ar
putea sã declanºeze forþe care ar ajunge sã strãpungã acest înveliº prin suprapresiune, explozii sau topire.

Departamentul Canadian al Minelor ºi Resurselor de Energie a publicat un raport despre chestiuni nucleare în
Canada în 1981; iatã un extras din ce au scris despre topiri:
"În absenþa informaþiilor relevante canadiene, este folositã munca depusã de N. C. Rasmussen, aºa cum este
prezentatã în Studiul asupra Siguranþei Reactoarelor (WASH-1400), publicat în 1975 de Comisia de
Reglementare Nuclearã (US Nuclear Regulatory Commission) a SUA. Urmãtoarele informaþii împrumutã mare
parte din document ºi chiar dacã nu sunt strict aplicabile reactoarelor CANDU, dau totuºi informaþii veridice
asupra potenþialelor accidente foarte grave.

Studiul asupra Siguranþei Reactoarelor a definit douã tipuri principale de situaþii care ar putea duce la topirea
miezului reactorului: un tip LOCA (Loss of Coolant Accident - accident cauzat de o pierdere de agent de rãcire)
ºi accidentele fortuite.

În eventualitatea unui LOCA, apa pentru rãcirea normalã ar fi pierdutã din sistemul principal de rãcire, dar
topirea miezului ar fi împiedicatã în mod normal de acþiunea Sistemului de Rãcire de Urgenþã a Miezului
(Emergency Core Cooling System - ECCS).

Totuºi, în cazul unui eºec al ECCS, va avea probabil loc topirea componentelor metalice ale miezului ºi pânã la
urmã chiar a combustibilului de oxid de uraniu.

Termenul de «fortuit» se referã la acele situaþii în care existã o creºtere necontrolatã a energiei reactorului sau o
carenþã în procesul normal de rãcire, amândouã necesitând ca reactorul sã fie închis. Dupã închidere, sistemele
de înlãturare a cãldurii de degradare acþioneazã pentru a împiedica miezul sã se supraîncãlzeascã.

Totuºi, dacã reactorul nu se închide sau sistemele de îndepãrtare a cãldurii de degradare nu funcþioneazã,
topirea miezului va avea loc.

Studiul Rasmussen a presupus în mod conservator cã dacã topirea ar avea loc, atunci ar avea loc total. Apoi se
spunea cã miezul topit, format dintr-un amestec de oxid de uraniu, oþel inoxidabil, zirconiu ºi alte materiale din
structura miezului, topite, ar putea sãpa prin baza de oþel groasã de 20 cm a recipientului reactorului ºi prin
baza de beton groasã de 3,69 m a structurii de siguranþã.14
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Studiul estima timpul necesar trecerii prin recipientul reactorului ca fiind de 1 orã pânã la 1 orã ºi1/2 iar prin
placa din bazã de încã 13 la 28 de ore. Se prevedea ca masa topitã sã se infiltreze în sol de la 3 pânã la 
15 metri înainte de a se opri. 

Consecinþe mult mai grave pot fi asociate cu topiri ale miezului care provoacã ºi avarii ale structurii de siguranþã
deasupra solului. În cazul în care turnurile de rãcire cu pulverizare funcþioneazã greºit sau sunt afectate de
reziduurile volante (generate de un LOCA sau un accident fortuit), aburul emanat din miezul reactorului nu s-ar
condensa.

Acest abur, alãturi de alþi vapori ºi gaze necondensabile, ar putea provoca avarierea structurii de siguranþã din
cauza presiunii prea mari. Zirconiul fierbinte din mantaua combustibilului ºi oþelul vor reacþiona de asemenea cu
apa producând cantitãþi mari de hidrogen. Detonarea acestui hidrogen (care reacþioneazã cu oxigenul) ar putea
deteriora structura de siguranþã sau, dacã nu, cãldura generatã de combustie împreunã cu presiunea mare a
aburului ar contribui cel puþin la creºterea presiunii asupra structurii.

Un alt factor care contribuie la presurizarea structurii de siguranþã ar fi cantitãþile mari de dioxid de carbon
generate pe mãsurã ce miezul topit înainteazã prin baza de beton. O altã posibilitate este cea în care
combustibilul topit cade în bazinul cu apã de la baza recipientului reactorului, cu formarea reziduurilor volante
care ar putea, la rândul lor, sã afecteze structura de siguranþã. Toate evenimentele de dupã topire care ameninþã
sã afecteze sau sã rupã structura de siguranþã pot sã aibã ca rezultat eliberarea unor cantitãþi substanþiale de
material radioactiv în mediu."

Documente de Fundamentare a Revizuirii Politicilor Nucleare
(Nuclear Policy Review Background Papers)
Departamentul Minelor ºi Resurselor de Energie (Canada), 1981.

Dupã cum s-a menþionat anterior, ICIM enumerã la pagina 133 a Sumarului Studiului de Impact ºase scenarii de
accidente care implicã topirea combustibilului (în ciuda faptului cã în text nu se spune nimic despre topirea
combustibilului). În toate aceste scenarii, structura de siguranþã de la Cernavodã 2 se presupune a fi deterioratã
(sau spartã) ºi se presupune cã au loc "mari" (sau "semnificative") emisii de radiaþii, cel puþin pentru primele 
6 (sau 24) de ore. Cu toate acestea, fiecãrui scenariu i se acordã doar o propoziþie ºi nu este datã nici mãcar
o definiþie a termenilor precum "mare" ºi "semnificativ". ªi nici nu este discutat impactul asupra mediului asociat
cu aceste scenarii.

[La data de 25 august 2003, reactorul 1 de la Cernavodã a fost închis datoritã insuficienþei apei de rãcire
cauzate de scãderea nivelului Dunãrii. Închiderea a fost o consecinþã a secetei manifestate în Europa, care a dus,
printre altele, la oprirea traficului fluvial pe cea mai mare parte din Dunãre ºi Elba ºi funcþionarea la capacitãþi
scãzute a hidrocentralelor. Deficitul de energie electricã a fost acoperit prin creºterea producþiei centralelor pe
combustibili fosili. Reactorul a fost repus în funcþiune pe data de 16 septembrie 2003 ºi reconectat la Sistemul
Energetic Naþional pe 20 septembrie.]

15
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Consecinþele accidentelor grave
Sumarul Studiului ICIM de Impact asupra Mediului nu face nici o menþiune despre ce cantitate de elemente
radioactive precum iod, cesiu, stronþiu, sau plutoniu este probabil a fi eliberatã în fiecare dintre cele ºase cazuri
de accidente grave enumerate la pagina 133. Nu existã o descriere a comportamentului norului radioactiv, nici
o discuþie despre gradul de contaminare a mediului pe termen lung odatã ce urgenþa a trecut ºi nici o menþiune
a posibilelor efecte transfrontaliere. Documentul ICIM pur ºi simplu refuzã sã trateze asemenea realitãþi
neplãcute.

Conform Raportului Rasmussen, în cele mai rele condiþii, un accident nuclear grav ar putea sã aiba ca efecte:

• aproximativ 45.000 de cazuri de îmbolnãviri cauzate de radiaþii care sã necesite spitalizarea, din care
aproximativ 3.300 ar muri;

• aproximativ 45.000 de cancere cauzate de radiaþii fatale într-o perioadã de treizeci de ani ulterioarã
accidentului;

• aproximativ 250.000 de cancere cauzate de radiaþii non-fatale într-o perioadã de treizeci de ani ulterioarã
accidentului;

• aproximativ 170 de copii cu malformaþii genetice nãscuþi în fiecare an în rândul populaþiei supravieþuitoare
accidentului;

• aproximativ 14 miliarde USD (dolari din 1974) pagube materiale, în principal datoritã contaminãrii radioactive
a hranei, apei, terenurilor ºi construcþiilor.

Conform Sumarului ICIM, consecinþele unor accidente nucleare grave la Cernavodã 2 nici mãcar nu meritã
menþionate.

Existã planuri de evacuare în eventualitatea producerii unui accident nuclear la Cernavodã 2 ºi oficiali ai
Agenþiei de Protecþie a Mediului au menþionat o repetiþie care a fost fãcutã anul trecut.

Totuºi, aceiaºi oficiali au mãrturisit cã nu îi întrebaserã niciodatã pe cei care propuseserã proiectul despre
posibila contaminare radioactivã rezidualã a mediului dupã ce starea de urgenþã s-a încheiat. 

Membrilor Misiunii de Investigaþie li s-a spus cã dacã asemenea chestiuni nu au fost tratate în raport, atunci nu
îngrijorau Agenþia de Protecþie a Mediului. Nu pãreau sã creadã cã ar fi adecvat ca Agenþia de Protecþie a
Mediului sã punã sub semnul întrebãrii conformitatea Evaluãrii Impactului asupra Mediului prezentatã de cãtre
beneficiarul proiectului.

Riscuri seismice
România este o zonã cu riscuri seismice. Din cauza adâncimii mari la care unele dintre seisme îºi au originea,
aºa-numitele seisme "sub-crustale" sunt deseori mai puþin atenuate ºi mai distructive decât cutremure de
magnitudini comparabile cu originea în alte zone ale lumii. Aceste seisme sub-crustale au dus în trecut la decesul
a mii de oameni ºi au provocat mari pagube. În unele cazuri, s-au simþit chiar ºi pânã la Moscova. Cutremurele
cu originea mai aproape de suprafaþã ("cutremure crustale") sunt de asemenea comune în regiune, unele având
epicentrul mult mai aproape de zona Cernavodã - inclusiv unele chiar peste graniþã în Bulgaria.

Deoarece Cernavodã 2 foloseºte uraniu natural ºi nu uraniu îmbogãþit, este o structurã mai mare ºi mai
voluminoasã decât reactoarele de putere comparabilã, dar de alt model. Structurile mari sunt deseori mai
vulnerabile la cutremure decât cele mai mici.

Chiar dacã integritatea structuralã a reactorului nu este afectatã în întregime, pot apãrea daune interne, cu
posibilitatea afectãrii integritãþii structurii de siguranþã (ex. amortizoarele de ventilaþie) sau a sistemelor speciale
de siguranþã ale reactorului.

Aºa cum s-a menþionat ºi mai devreme, reactorul Cernavodã 2 va cuprinde proporþional mai multe þevi mai mici
decât cele mai multe tipuri de reactoare. În timpul unui cutremur, vibraþiile pot cauza crãpãturi ale þevilor în
interiorul clãdirii reactorului, determinând astfel o pierdere de agent de rãcire ºi o suprasarcinã. Se pot manifesta
de asemenea ºi probleme de furnizare a energiei electrice.
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În cazul în care un cutremur grav ar avea loc în timpul unei realimentãri - o activitate care este desfãºuratã în
fiecare zi la un reactor CANDU - este de presupus cã interacþiunea mecanicã dintre maºina de alimentare ºi
tuburile de presiune ar putea cauza spargerea þevilor la ambele capete ale miezului orizontal. Aceasta ar fi o
situaþie deosebit de dificilã; agentul de rãcire de urgenþã nu poate curge prin miez într-un asemenea caz, din
cauza lipsei diferenþei de presiune necesare.

Acest motiv de îngrijorare privind siguranþa, referitor la o "spãrturã a þevii la ambele capete", a fost identificat cu
mulþi ani în urmã de Laboratorul Naþional Argonne din SUA, într-o scurtã lucrare despre reactoarele CANDU.
Din ceea ce ºtim noi, aceastã problemã nu a fost rezolvatã complet pânã în prezent.

Ca rãspuns la întrebãrile directe ale Misiunii de Investigaþie, reprezentanþi ai SNN au recunoscut cã asemenea
scenarii de accidente, care implicã fisurarea simultanã a conductelor la ambele capete în miezul reactorului de
la Cernavodã 2, nu au fost analizate.

Îmbãtrânirea acceleratã a reactoarelor CANDU
Experienþa canadianã a arãtat cã, dupã un timp, reactoarele CANDU suferã un proces de îmbãtrânire
acceleratã. Tuburile de presiune din miezul reactorului, îndeosebi, devin din ce în ce mai fragile ºi deci este din
ce în ce mai probabil ca ele sã se fisureze sau sã se spargã fãrã avertizare, acest lucru ducând la un accident
cauzat de pierderea agentului de rãcire. Mai mult, influxul brusc de apã rece pentru rãcirea în regim de urgenþã
în tuburile de presiune fierbinþi ar putea cauza fisuri ulterioare din cauza fragilizãrii tuburilor. La un moment dat,
tuburile de presiune trebuie înlocuite din motive de siguranþã.

Înlocuirea tuburilor miezului unui reactor CANDU este o operaþiune majorã. Centrala trebuie sã fie închisã
complet pentru unul pânã la patru ani. Reactorul trebuie sã fie "de-combustibilizat", apa grea trebuie sã fie
îndepãrtatã din miez, iar tuburile de presiune intens radioactive trebuie sã fie înlãturate ºi înlocuite cu altele noi.
Materialele din pereþii tuburilor de presiune au devenit radioactive prin "activarea neutronilor" ºi trebuie acum sã
fie tratate ca deºeuri cu grad înalt de radioactivitate.

La momentul actual, în Canada existã douã reactoare în funcþiune având acelaºi design ca reactorul de la
Cernavodã 2; acestea sunt reactorul Point Lepreau din New Brunswick ºi reactorul Gentilly-2 din Quebec.
Amândouã funcþioneazã de mai puþin de 20 de ani. Ambele necesitã înlocuirea tuburile dacã este sã continue
sã funcþioneze în siguranþã. Costul operaþiunii, în ambele cazuri, este estimat la aproximativ 845 de milioane de
dolari canadieni (aproximativ 550 milioane USD). 

Este un preþ foarte mare. Atât de mare chiar, încât Comisia de Servicii Publice (the Public Utilities Commission -
PUC) din New Brunswick a recomandat în unanimitate anul trecut, dupã audieri, ca reactorul de la Point Lepreau
sã nu fie înnoit. În raportul ei, PUC ºi-a exprimat scepticismul cã preþul înnoirii se va menþine la nivelul estimat de
845 de milioane, din moment ce industria nuclearã din Canada are o istorie vastã în subevaluarea cu de 2 pânã
la 4 ori a costurilor proiectelor de inginerie nuclearã.

Datã fiind situaþia de credit a României, se poate dovedi dificil sã împrumute 1.690 de milioane CAD (1.100 de
milioane USD) necesari înnoirii Cernavodã 1 ºi Cernavodã 2 la momentul oportun. ªi totuºi, suntem informaþi de
cãtre oficialii SNN cã încã nu au pus bazele unui fond pentru finanþarea unor asemenea proiecte de înnoire. 

Dar existã serioase implicaþii legate de siguranþã dacã nu se înnoiesc reactoarele. Cu cât o centralã devine mai
veche, cu atât devin mai fragile tuburile de presiune ºi este mai mare posibilitatea unui accident grav, cu implicaþii
transfrontaliere.
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Contaminare cu tritiu de la reactoarele CANDU
Cea mai evidentã diferenþã între reactoarele CANDU ºi alte reactoare este folosirea "apei grele" sau a "oxidului
de deuteriu" (simbol chimic D2O) în locul "apei uºoare" sau "oxid de hidrogen" ca agent de rãcire/moderator.
Astfel, CANDU vine de la "Canadian Deuterium Uranium".

Apa grea este chimic identicã celei uºoare, dar este puþin mai grea ºi foarte scumpã. Chiar dacã deuteriul (D)
este o formã naturalã de hidrogen, este nevoie de mult timp ºi energie pentru a se produce D2O concentrat. Pânã
la 20% din costurile de capital ale unui reactor CANDU sunt datorate inventarului mare de apa greã.

Nucleul unui atom normal de hidrogen (H) constã dintr-un singur proton. Un atom de deuteriu (D) este de douã
ori mai greu; nucleul sãu constã dintr-un proton ºi un neutron legaþi. Deoarece atomii de deuteriu conþin deja un
neutron, este mai puþin probabil decât în cazul atomilor de hidrogen ca ei sã absoarbã alþi neutroni - neutronii
de care este nevoie pentru a alimenta reacþia de fisiune în lanþ din reactorul nuclear.

Pentru acest motiv, apa grea este mult mai eficientã din punctul de vedere al utilizãrii neutronilor decât apa
uºoarã obiºnuitã. Prin folosirea apei grele în locul celei uºoare, tehnologia CANDU permite folosirea ca ºi
combustibil a uraniului natural în locul uraniului îmbogãþit. Prin urmare, costurile suplimentare cauzate de apa
grea sunt contracarate de costurile mai mici cu procurarea combustibilului într-o centralã CANDU.

Dar existã un preþ ecologic de plãtit pentru aceastã eficienþã tehnologicã. Atunci când un atom de deuteriu
reuºeºte sã absoarbã un neutron, lucru care se întâmplã permanent în timpul fisiunii, devine atom de tritiu (T). 
Un atom de tritiu este de trei ori mai greu ca unul normal de hidrogen; constã dintr-un proton ºi doi neutroni legaþi. 

Tritiul este o formã radioactivã de hidrogen, deci periculoasã. Este un factor beta de emisii având perioada de
înjumãtãþire de 12,3 ani. Este eliberat în mediu în cantitãþi mari de orice reactor CANDU aflat în funcþiune;
emisiile de tritiu sunt o datã sau de douã ori mai mari la CANDU decât la reactoarele cu apã uºoarã.

Tritiul apare cel mai des sub forma HTO sau DTO ("apa tritiatã"), ambele identice din punct de vedere chimic cu
apa comunã. În consecinþã, tritiul este foarte greu de controlat; nu poate fi filtrat.

Este eliminat în aer ºi apã în mod regulat. Din când în când au loc emisii mari, în care zeci de mii de curii de tritiu
pot fi eliberate în mediu deodatã.

Mai mult, tritiul este produs în mod constant în apa grea care este folositã atât ca agent principal de rãcire cât
ºi ca moderator în modelul reactorului CANDU. În fiecare an, inventarul de tritiu din acest mare volum de apã
grea creºte ºi astfel cantitatea eliberatã în mediu de asemenea creºte în general an dupã an.

Spre exemplu, în Sumarul ICIM, urmãtoarele cifre sunt date ca emisii de tritiu în atmosferã de la Cernavodã 1
(Tabela III.2.5-1):

1997..........................25.57  terabecquereli
1998.........................50.67  terabecquereli
1999.........................84.89  terabecquereli
2000......................208.03  terabecquereli.

[Aceste cifre sunt obþinute prin înmulþirea emisiilor raportate în ultimele patru coloane ale tabelei cu un procent
din limita anualã a emisiilor derivate datã în coloana 1. A se observa cã 1 TBq = 1 terabecquerel = 1 milion de
milioane de becquereli]

A se observa cã emisiile atmosferice de tritiu din tabel aproape cã se dubleazã în fiecare an. Se preconizeazã
ca emisiile anuale de tritiu în atmosferã sã continue sã creascã pe toatã durata de viaþã a centralei, în cazul în
care nu se construieºte o costisitoare centralã pentru îndepãrtarea tritiului din moderatorul cu apã grea ºi agentul
de rãcire al reactorului. O astfel de centralã pentru îndepãrtarea tritiului a fost construitã în acest scop în Ontario.

În ciuda faptului cã tritiul este un foarte slab beta emitent ºi deci este greu de detectat, studiile de laborator au
arãtat cã este mai eficient în a cauza cancer, pe dozã, decât razele gamma sau razele x. Factorul calitativ (FC)
se situeazã între 2 ºi 3. Apa tritiatã este absorbitã uºor de animale, plante ºi sol, la fel ca apa normalã.18
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De asemenea, tritiul pãtrunde cu uºurinþã în toate moleculele organice, inclusiv ADN-ul. În Canada au fost multe
controverse pe marginea nivelurilor în creºtere ale tritiului în apa potabilã a comunitãþilor din jurul centralelor
nucleare CANDU. Au existat ºi discuþii pe plan internaþional - din partea Comisiei Marilor Lacuri, spre exemplu
- pe marginea nivelurilor în creºtere ale tritiului în Marile Lacuri. Acest fenomen se datoreazã aproape în
întregime centralelor nucleare CANDU care funcþioneazã în partea canadianã.

Ca toate materialele radioactive, tritiul este un agent cauzator de cancer. Cu toate acestea, tritiul a fost direct
implicat ºi în producerea de modificãri genetice ºi nu numai. Iatã un extract din Raportul EBRI-3 din 1980,
întocmit de Academia Naþionalã de ªtiinþe a SUA:

"Deoarece tritiul este un potenþial poluant de la producþia nuclearã de energie, efectul sãu asupra dezvoltãrii
[copiilor nenãscuþi] a fãcut subiectul a numeroase studii.

Apa tritiatã (HTO) este o stare chimicã normalã a tritiului ºi are acces rapid ºi uºor la celulele vii, inclusiv cele
ale unui embrion sau fetus. 

HTO administratã în apã potabilã ºobolanilor în perioada de gestaþie a avut ca rezultat reducerea semnificativã
în greutate relativã a creierului, a testiculelor ºi probabil a ovarelor, la doze de 10 microcurii la mililitru ºi a
produs scãderi în greutate ale unui numãr de organe la doze mai mari.

Daunele totale cauzate nu pot fi încã estimate. Greutatea relativã a creierului a fost redusã la numai o microcurie
la mililitrul de apã potabilã, atunci când expunerea a început la momentul concepþiei.

Chiar ºi expuneri mai puþin intense au indus modificãri comportamentale. Cu toate acestea, din cauza faptului
cã datele nu aratã o dependenþã clarã de doza administratã, existã incertitudini cu privire la validitatea acestei
afirmaþii".

Efectele asupra Populaþiei ale Expunerii la Nivele Reduse de Radiaþie Ionizantã
Effects on Populations of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, pf. 485-486,
Comitetul EBRI al Academiei Naþionale de ªtiinþe a SUA, 1980.

Efectele genetice ale tritiului au fost dezbãtute în Raportul din 1997 al Comitetului ªtiinþific al Naþiunilor Unite
asupra Efectelor Radiaþiei Atomice (CSNUERA):

[Paragraful 374]
"Cumming et al. (128) au încheiat prima serie de experimente cu mutaþii induse de tritiu pe ºoareci, furnizând
singurele informaþii disponibile despre asemenea mutaþii de gene la mamifere.

În vederea unor posibile nivele de emisii de tritiu, nu numai de la instalaþiile nucleare existente, dar ºi de la
reactoarele ce se întrevãd, aceste date prezintã mare importanþã.

... Rezultatele demonstreazã cã radiaþia beta din degradarea tritiului poate induce mutaþii punctuale atât în
stadiul de spermatogonie, cât ºi în stadiul post-meiotic: 16 mutaþii s-au vindecat dintr-un total de 20.626 de nou-
nãscuþi din celule iradiate în stadiul de spermatogonie ºi 11 din 7.943 de nou-nãscuþi din celule iradiate în stadii
post-meiotice.

[Paragraful 375]
Hori ºi Nakai (233) ºi Bocian et al. (39) au raportat despre inducerea aberaþiilor cromozomiale în limfocitele
umane expuse la apã tritiatã in vitro. Expunerile au fost fãcute prin introducerea sângelui sãnãtos în mediul de
culturã care conþinea apã tritatã...

[Paragraful 376.] 
Rezultatele indicã faptul cã la expuneri prelungite (de la 48 la 53 de ore) aberaþiile [cromozomiale] produse
erau în majoritate de tip cromatidic, cum ar fi întreruperi, ºtergeri ºi fragmentãri ºi existau relativ puþine schimburi
cromatidice.

La paleta de concentraþii folositã de Hori ºi Nakai, curba dozã-efect pentru numãrul de întreruperi [în cromozomi] 19
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induse era destul de complexã la concentraþii scãzute. În lucrarea lui Bocian et al. ºi în paleta de concentraþii
folositã de ei, frecvenþa aberaþiilor cromatidice creºtea liniar cu doza...

[Paragraful 378]
Sumar ºi concluzii: de-a lungul ultimilor câþiva ani a crescut interesul în cercetarea efectelor biologice ale
izotopilor radioactivi, în special ale plutoniului-239 ºi tritiului.

Un numãr de studii genetice ºi citogenetice care au fost realizate asupra ºoarecilor pânã acum demonstreazã
cã aceºti izotopi sunt capabili sã producã dominante letale [adicã mutaþii letale], aberaþii cromozomiale ºi mutaþii
punctuale (pentru ultima categorie, numai efectele tritiului au fost studiate)".

Sursele ºi Efectele Radiaþiei Ionizante
Anexa H, Efectele Genetice ale Radiaþiei, Tema 2: Tritiul; Raportul UNSCEAR cãtre Adunarea Generalã a
Naþiunilor Unite, 1997.

Pentru toate aceste motive, contaminarea mediului nord-american cu tritiu ºi carbon -14 (alt beta-emiþãtor slab,
produs în cantitãþi deosebit de mari în reactoarele CANDU) a devenit o majorã preocupare transfrontalierã:

"Carbonul -14 ºi tritiul sunt motive de îngrijorare comparabilã ºi specialã din motive similare:

Mai întâi, ambii au perioade de înjumãtãþire mari: 5.730 de ani pentru carbon -14 ºi 12,3 ani pentru tritiu.
Perioadele mari de înjumãtãþire le permit sã se acumuleze în mediul din jurul unui reactor ºi în biosfera globalã. 

Apoi, sunt uºor încorporate în þesutul uman. Carbonul -14 este încorporat în carbonul care reprezintã aproximativ
18% din întreaga greutate corporalã, incluzând þesutul gras, proteinele ºi ADN-ul [molecule]. Tritiul este
încorporat în toate pãrþile corpului uman care conþin apã.

Astfel, semnificaþia radiologicã a ambelor elemente nu este legatã de toxicitatea lor inerentã, fiecare prezentând
o formã de radiaþie de energie foarte scãzutã, ci de asimilarea lor uºoarã în corp."

The Safety of Ontario's Nuclear Reactors,
Select Committee on Ontario Hydro Affairs, 1980.

Sumarul ICIM nu oferã informaþii utile cu privire la efectele emisiilor de tritiu de la Cernavodã 2 asupra sãnãtãþii
ºi mediului. Nu este discutatã acumularea treptatã a tritiului în mediu sau posibilitatea efectelor transfrontaliere.
Nu sunt discutate aspectele cancerigene sau mutagenice ale expunerii la tritiu - sau ale expunerii la radiaþii
ionizante în general.
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III Experienþa canadianã

Din:
Nuclear Monitor
A Publication of World Information Service on Energy (WISE) and the Nuclear Information & Resource Center
(NIRS), incorporating the former WISE News Communique
#588 June 13, 2003
Source and contact: Sierra Club of Canada Nuclear Campaign, 
Dave Martin, Policy Advisor, 
c/o P.O. Box 104 Uxbridge, Ontario, Canada L9P1M6
www.sierraclub.ca/national

Existã 22 de reactoare CANDU în Canada, dintre care 20 sunt în provincia Ontario, unul în Quebec ºi unul în
New Brunswick. Aceste reactoare CANDU îmbãtrânind, au apãrut tot mai multe probleme tehnice. Deºi durata
de viaþã a reactoarelor a fost estimatã ca fiind de 40 de ani, acestea se confruntã mult mai devreme cu probleme
operaþionale grave. La sfârºitul anului 1997 ºi începutul anului 1998 au fost închise temporar o serie de
reactoare. Închiderea a fost urmatã de retehnologizãri costisitoare, unul dintre reactoare urmând sã fie repornit
în cursul anului 2003.

Drept consecinþã a problemelor întâmpinate, Ontario Hydro (divizia de producþie a Ontario Power Generation)
a anunþat în luna august a anului 1997 cã va închide temporar 7 reactoare, cele mai vechi, datoritã funcþionãrii
defectuoase ºi problemelor de siguranþã. Aceastã operaþiune includea patru reactoare de 515 MW ale centralei
Pickering A ºi trei reactoare de 848 MW ale centralei Bruce A. Ontario Hydro închisese deja un reactor al
centralei Bruce A în octombrie 1995. Cele patru reactoare ale centralei Bruce A au avut o duratã de viaþã de
mai puþin de jumãtate din perioada estimatã de 40 de ani. Reactoarele de la Pickering A au avut o duratã de
viaþã de 25 de ani, în pofida faptului cã le-a fost înlocuitã tubulatura în 1983, la un cost de 1 miliard de CAD
(1 CAD = 0,75 USD) în urma unui accident la reactorul Pickering 2. Închiderile au lãsat Ontario Power
Generation cu 12 reactoare în funcþiune, la Pickering B, Bruce B ºi Darlington.

Combustibilul este plasat la reactoarele CANDU în tuburi, canale prin care apa de rãcire curge într-un container
de apã grea. Înlocuirea tubulaturii a fost comparatã cu transplantul cardiac, reactorul fiind practic reconstruit,
operaþiune cu costuri foarte ridicate.

Pickering A
Cazul celor patru reactoare de la Pickering A este o lecþie în privinþa costurilor de întreþinere. În luna august a
anului 1983 a avut loc o rupturã dezastruoasã a tuburilor de presiune ºi toate cele patru reactoare ale centralei
Pickering A au fost închise. Tuburile de presiune au fost înlocuite între anii 1983 ºi 1993. Înlocuirea tuburilor celor
patru reactoare a costat aproximativ un miliard de CAD (la nivelul anilor '83-'93) - mai mult decât costul de
capital iniþial. În pofida acestor investiþii enorme, reactoarele au fost închise doar câþiva ani mai târziu, la 31
decembrie 1997, datoritã unor probleme tehnice ºi de operare.
Între anii 1999 ºi 2000, Comisia Canadianã de Siguranþã Nuclearã (Canadian Nuclear Safety Commission -
CNSC) a efectuat un studiu de impact asupra mediului, ce a fost aprobat în 2001. Acest studiu a fost criticat de
cãtre organizaþii de protecþie a mediului, neabordând probleme vitale, precum accidentele grave, necesitatea
repornirii, costurile ºi alternativele energetice.

La închiderea reactoarelor A de la Pickering, din 1997, s-a estimat repunerea în funcþiune a unuia dintre
reactoare pentru iunie 2000, celelalte trei urmând sã fie repornite la intervale de 6 luni (însemnând sã fie
complet operaþionale pânã în iunie 2002). Ulterior, repornirea reactorului 4 a fost reprogramatã pentru iulie
2003 ºi nu s-au mai fãcut angajamente publice pentru repornirea celorlalte reactoare.

Costul repunerii în funcþiune a Pickering A a crescut de la 800 de milioane CAD în 1999 la 1,022 miliarde CAD
la sfârºitul lunii septembrie 2002. Costul repunerii în funcþiune a reactorului 4 se estimeazã sã fie de încã 
230 milioane CAD, celelalte trei reactoare adãugând câte 300-400 milioane CAD fiecare. Astfel, costul
repornirii reactorului 4 (preconizatã a fi în luna septembrie 2003) este de 1,225 miliarde CAD, la aceastã sumã
adãugându-se 1,2 miliarde de CAD pentru celelalte trei reactoare, costul total al operaþiunilor fiind de 
2,445 miliarde de CAD. 23
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Bruce A
Cele opt reactoare ale complexului nuclear Bruce au fost date în leasing de cãtre OPG pentru o perioadã de
18 ani companiei Bruce Power în mai 2001. Complexul cuprinde patru reactoare de 769 MW în centrala Bruce A
ºi patru reactoare de 860 MW în centrala Bruce B. Reactoarele Bruce B sunt în funcþiune, însã reactorul 2 A a
fost închis în anul 1995 iar reactoarele 1, 3 ºi 4 A au fost închise în anul 1998 datoritã problemelor tehnice ºi
slabei funcþionãri.

În noiembrie 2000, Bruce Power a angajat Atomic Energy of Canada Limited (AECL) pentru a fi contractorul
general în desfãºurarea unei inspecþii ºi evaluãri a situaþiei pentru 70 de tuburi de combustibil ºi pentru
generatoarele de abur ale reactoarelor 3 ºi 4 A. Evaluarea a costat 30 de milioane CAD ºi a vizat eficienþa
economicã a retehnologizãrii reactoarelor.

În aprilie 2001, Bruce Power a anunþat cã intenþioneazã sã repunã în funcþiune reactoarele 3 ºi 4 ale centralei
Bruce A; repunerea în funcþiune a fost programatã pentru vara 2003, la un cost de 340 milioane CAD. Costul
a crescut la 550 de milioane CAD, iar programarea a fost modificatã pentru a putea reporni reactorul 4 în vara
acestui an ºi reactorul 3 la scurt timp dupã.

Existã motive serioase de îngrijorare privind siguranþa la repunerea în funcþiune a celor douã reactoare Bruce.
Au existat cel puþin douã cazuri de rupturi catastrofale ale tuburilor de presiune ale reactoarelor OPG: în august
1983 la Pickering 2 ºi martie 1986 la Bruce 2. Toate tuburile de combustibil ale reactoarelor centralei Pickering A
au fost înlocuite dupã accidentul din 1983. Reactoarele 1 ºi 2 ale centralei Bruce A necesitã înlocuirea tuturor
tuburilor dacã vor fi vreodatã repornite. 

În trecut au fost înlocuite câteva tuburi ale reactoarelor centralei Bruce însã Bruce Power îºi asumã un risc calculat,
lãsând siguranþa pe un loc inferior profitului, declarând cã nu este necesarã înlocuirea totalã a tuburilor pentru
combustibil la reactoarele 3 ºi 4. Aceastã declaraþie vine dupã inspectarea a doar 7% din tuburi. Înlocuirea
tuturor tuburilor ar duce la un cost mai mult decât dublu faþã de cel evaluat iniþial de 550 de milioane CAD ºi ar
extinde perioada de închidere. 

Alte reactoare
În afara reactoarelor din Ontario, mai existã doar 2 reactoare nucleare în Canada - unul operat de Hydro
Quebec (Gentilly-2) ºi unul de New Brunswick Power (Point Lepreau). Amândouã centralele au câte un singur
reactor CANDU 6, de 635 MW, proiectat de AECL. Amândouã au intrat în funcþiune în 1982 ºi necesitã înlocuiri
majore dupã mai puþin de 20 de ani de funcþionare.

Point Lepreau
Centrala nuclearã Point Lepreau este deþinutã ºi operatã de New Brunswick Power ºi a fost proiectata de AECL.
Ca ºi alte reactoare din aceeaºi perioadã, centrala Point Lepreau urma sã funcþioneze 40 de ani, dar dupã mai
puþin de 20 de ani, reactorul a avut probleme grave de siguranþã ºi operare.

În 1998, un consultant al NB Power a decis cã centrala va necesita înlocuirea tuturor celor 380 de tuburi de
combustibil în perioada 2006-2008. Drept primã fazã a planului de înlocuire a tubulaturii ºi de retehnologizare
a centralei Point Lepreau, NB Power a încheiat un contract cu AECL în ianuarie 2001 pe o perioadã de doi ani
pentru a efectua o evaluare a proiectului, la un cost de 40 de milioane CAD.

Conform planului original, conceput de AECL, lucrãrile ar fi trebuit sã înceapã în februarie 2003. Centrala urma
sã fie închisã pentru o perioadã de 18 luni, începând cu aprilie 2006, proiectul urmând sã fie finalizat în
septembrie 2007. Costul total estimat era de 845 de milioane CAD.

În ianuarie 2002, NB Power a înaintat o cerere Comisiei de Utilitãþi Publice a New Brunswick (New Brunswick
Board of Commissioners of Public Utilities) pentru a desfãºura consultãri publice în privinþa retehnologizãrii
centralei nucleare Point Lepreau. Comisia ºi-a comunicat decizia în septembrie 2002.
Comisia de Utilitãþi Publice a scos în evidenþã faptul cã analiza a fost fãcutã din punct de vedere economic,
prioritar fiind interesul public. Decizia a constat într-un uimitor refuz pentru propunerea AECL de retehnologizare
a centralei.24
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În noiembrie 2002, NB Power a angajat o firmã de consultanþã pentru a cãuta furnizori sau parteneri pentru
Point Lepreau. De asemenea, guvernarea New Brunswick ºi NB Power au încercat ºi accesarea unor fonduri
federale suplimentare pentru proiectul de retehnologizare. Pânã în prezent nu a fost luatã nici o decizie.

Gentilly-2
Hydro Quebec a încheiat în anul 1973 un acord cu guvernul federal pentru construirea centralei Gentilly-2, un
reactor CANDU 6 standard proiectat de AECL.

Guvernul federal a fost de acord cu finanþarea a 50% din costul total de capital de 302 de milioane CAD, la o
ratã preferenþialã a dobânzii.

Hydro Quebec a fost, însã, rãspunzãtoare de depãºirea de buget de 1 miliard CAD, costul total de capital
ajungând la 1,36 miliarde CAD pânã la punerea în funcþiune în septembrie 1982 - de patru ori costul estimat
iniþial. Astfel, nu reprezintã o surprizã cã guvernarea provinciei Quebec a lansat un moratoriu în privinþa
construcþiei de centrale nuclearo-electrice.

În anul fiscal 2001-2002, AECL a semnat contracte cu Hydro Quebec pentru lucrãrile preliminare de
retehnologizare a centralei Gentilly-2. În februarie 2002, Hydro Quebec a înaintat un "aviz de proiect" pentru
retehnologizarea centralei Gentilly-2 Ministerului Mediului din Quebec.

Acþiunile ar continua cu o decizie a Consiliului de Directori ai Hydro Quebec în 2003, urmatã de înaintarea unui
studiu de impact asupra mediului în acelaºi an, proiectarea ºi propunerea urmând sã fie finalizate pânã în anul
2005.

Extinderea depozitului de deºeuri radioactive ar avea loc în anii 2006 ºi 2007 ºi centrala ar fi închisã pentru o
perioadã de 18 luni pentru lucrãrile de retehnologizare din aprilie 2008 pânã în septembrie 2009.

Având în vedere opoziþia faþã de retehnologizarea centralei Point Lepreau a Comisiei de Utilitãþi Publice New
Brunswick, este logicã reevaluarea angajamentului Provinciei Quebec de retehnologizare a centralei Gentilly-2.
Cele douã centrale sunt practic gemene, fiind construite în aceeaºi perioadã ºi cu aceeaºi tehnologie.

25
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IV Energia Nuclearã în Lume - O Lungã Povarã, fãrã Viitor

Mycle Schneider - analist independent al politicilor energetice ºi nucleare, cu reºedinþa în Paris. În 1997 i-a fost
acordat Right Livelihood Award (echivalent al premiului Nobel) pentru activitatea sa în domeniul plutoniului.
Lucrarea de faþã este bazatã parþial pe o versiune prescurtatã ºi adusã la zi a unui articol publicat sub titlul
“Phase-out of Nuclear Power and Phase-In of Intelligent Energy Services in Europe”, Gekkan Hodanren, Japan,
august 2000, pp. 42-52.

Paris, octombrie 2003

La mulþi ani! Exact cu 30 de ani în urmã, în octombrie 1973 ºi la doar 20 de ani dupã lansarea programului
“Atomi pentru Pace”, industria nuclearã din Statele Unite a primit ultima comandã. Energia nuclearã implicã o
tehnologie a secolului XX ce este foarte probabil sã nu mai supravieþuiascã prea mult în secolul XXI, exceptând
deºeurile sale radioactive cu durata lor extraordinarã de viaþã. Tehnologia nuclearã nereuºind sã îºi
îndeplineascã promisiunile - de a furniza lumii o sursã de energie ieftinã, curatã, sigurã ºi durabilã - nu a atins
niciodatã nivelul de dezvoltare preconizat. În prezent, centralele nucleare furnizeazã aproximativ 7% din
energia primarã comercialã în lume ºi mai puþin de 3% din energia finalã. Iar tendinþa este de descreºtere.
Energia nuclearã este pe moarte.

“Prea ieftinã pentru a putea fi contorizatã” - la preþuri ridicate
Totul a început cu promisiunea de stãpâni puterea fenomenalã a fisiunii nucleare, ce fusese demonstratã -
termenul demonstratã este foarte potrivit - de efectele oribile ale bombardamentelor de la Hiroshima ºi Nagasaki
din 1945. Guvernul SUA este cel care a lansat primele bombe nucleare ºi apoi - complementar - programul
“Atomi pentru Pace”. În urmã cu 50 de ani, pe 8 decembrie 1953, discursul istoric al generalului Eisenhower de
la Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a reprezentat un prim pas spre crearea Agenþiei Internaþionale pentru
Energie Atomicã (International Atomic Energy Agency - IAEA4). În septembrie 1954, preºedintele Comisiei
pentru Energie Atomicã a SUA declara cã energia nuclearã va deveni “prea ieftinã pentru a putea fi
contorizatã”. Costul producerii energiei electrice în centralele nucleare ar fi atât de mic încât investiþiile în
contoare pentru electricitate nu s-ar justifica. Printr-o coincidenþã, profeþia SUA venea la trei luni înainte de anunþul
surprinzãtor cã prima centralã nuclearo-electricã fusese conectatã la sistem în ... Uniunea Sovieticã.

De atunci, rãzboiul rece a fost purtat pe douã fronturi nucleare, unul militar ºi unul civil. Preþul este dificil de
mãsurat. Primul accident major a avut loc la trei ani de la lansarea proiectului nuclear civil. În 1957, un depozit
de deºeuri înalt radioactive din Kyshtym, în Ural, a explodat. Consecinþele sunt dificil de imaginat. Unii oameni
de ºtiinþã spun cã sunt mult mai grave decât cele ale dezastrului de la Cernobîl. Doar o micã parte din populaþie
a fost evacuatã, într-un târziu. În unele zone încã se mai înregistreazã nivele de radiaþii de 5 curii pe km2,
echivalente zonei de excludere de la Cernobîl. Potrivit unui oficial din administraþia regiunii Cheliabinsk, cel puþin
8.000 de oameni trãiesc într-o zonã contaminatã la nivele de 0,1 - 1 Ci/km2. Efectele asupra sãnãtãþii ale
accidentului din 1957 - ºi ale altor emisii radioactive - par teribile. La o conferinþã din Ekaterinburg, în iunie 2000,
un savant fãcea publice o serie de date epidemiologice incredibile: între 1990 ºi 1998 doar, rata morbiditãþii a
crescut în regiunea Sverdlovsk cu 17% la adulþi, 22% la adolescenþi ºi 133% la copii.

Tot în 1957, un incendiu major a devastat unul dintre reactoarele Windscale, în Marea Britanie. În mod curios,
oamenii par a fi uitat de cantitãþile importante de lapte contaminat ce au trebuit distruse atunci în zonã. Reputaþia
“Spãlãtoriei Nucleare” (titlul unui celebru documentar BBC despre Windscale) a fost afectatã îndeajuns pentru
a provoca schimbarea numelui în Sellafield. Problemele, însã, continuã sã poarte acelaºi nume: poluarea
mediului, practici manageriale iresponsabile ºi lipsa practicilor democratice de luare a deciziilor.

Ultimele scandaluri nucleare includ falsificarea, pe parcursul mai multor ani, dezvãluitã în 1999, a unor date
foarte relevante asupra siguranþei ºi controlului la o instalaþie de producere a combustibilului de plutoniu (MOX)
la Sellafield.

4 De fapt, denumirea “International Atomic Energy Agency” era deja conþinutã de discursul lui Eisenhower. Textul se aflã încã pe site-ul IAEA,
www.iaea.org
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Un scandal similar la instalaþii nucleare japoneze, legat de falsificarea controlului calitãþii, a dus la un fapt fãrã
precedent, închiderea temporarã simultanã a 19 reactoare, întreaga capacitate de producþie a TEPCO, una din
cele mai mari utilitãþi din lume, cu o treime din centralele nucleare ale þãrii5.

În Statele Unite, era nuclearã “civilã” a luat sfârºit înainte ca cea francezã sã înceapã cu adevãrat. Ultima
comandã în Statele Unite pentru un reactor, care sã nu fie ulterior anulatã, dateazã din octombrie 1973, exact
cu 30 de ani în urmã. Câteva luni mai târziu, IAEA, cu statut oficial de agenþie a Naþiunilor Unite (UN), a publicat
previziunea pentru capacitatea nuclearã instalatã în lume în anul 2000 - zilele noastre. Agenþia prognoza o
capacitate instalatã ameþitoare, de 4.450 GW. Aceastã capacitate corespunde unui acelaºi numãr de reactoare
de 1.000 MW. Accidentul de la Three Mile Island din 1979 a zguduit industria nuclearã vesticã, instituþiile
politice ºi opinia publicã, dar a avut loc într-un moment în care industria nuclearã americanã era deja în declin.
Un singur fapt a reuºit sã ascundã sfârºitul timpuriu al expansiunii nucleare americane ºi anume o perioadã de
23 de ani pentru finalizarea ultimului reactor în construcþie în Statele Unite.

Pentru multe þãri, catastrofa de la Cernobîl, din 1986, a însemnat un moment public decisiv pentru viitorul energiei
nucleare. De fapt, dimensiunea realã a dezastrului nu a intrat nici pânã în ziua de azi în conºtiinþa colectivã. Peste
400.000 de oameni au fost evacuaþi. În prezent ºi pentru mult timp de acum înainte, circa 20 de procente din
bugetele naþionale ale Ucrainei ºi Bielorusiei sunt mobilizate spre a face faþã costurilor urmãrilor dezastrului. 
Cel puþin 9 milioane de oameni sunt încã expuºi la nivele semnificative de radiaþii. Adolescentele din oraºele mari
precum Minsk ºi Kiev îºi pun întrebarea dacã sã aibã un copil sau nu. În acelaºi timp, în Marea Britanie, la 
17 ani dupã dezastru, sute de crescãtori de oi, cu mii de animale, sunt încã supuºi restricþiilor de sacrificare din
cauza nivelelor ridicate de cesiu în carne. Directorul Adjunct al WISE - Paris, Yves Marignac, a vizitat Cernobîl
la începutul acestui an la invitaþia UN. A fost ºocat de lipsa finanþãrii pentru cele mai elementare programe de
ajutor umanitar ale UN în Ucraina ºi Bielorusia - sunt imposibil de gãsit 9 milioane de dolari, în comparaþie cu
cele peste 2.000 de milioane USD cheltuite în aºa-zise programe de asistenþã nuclearã - deºi acele 
9 milioane USD au fost aprobate de mai multe rezoluþii ale UN6. Dar s-a descoperit ºi cã oficiali de rang înalt
din cadrul agenþiei franceze de protecþie radioactivã, OPRI, nu auziserã de restricþiile în creºterea oilor în Marea
Britanie. În Franþa, mãsurile de precauþie post - accident fuseserã limitate la retragerea a câteva tone de spanac,
în timp ce de partea cealaltã a frontierei, fermierii germani au trebuit sã îºi are terenurile cu tot cu culturi.

5 Crizã energeticã în Japonia? Nu. Se demonstreazã astfel imensa supracapacitate a majoritãþii þãrilor.
6 vezi Yves Marignac, “Les populations oubliées de Tchernobyl”, Le Monde Diplomatique, iulie 2000.28
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Energia Nuclearã în Prezent - Realitatea Internaþionalã
Numãrul oficial de reactoare nucleare în funcþiune a atins un vârf istoric de 442 unitãþi în 1996. Realitatea în
2003 este foarte diferitã de previziunile IAEA: potrivit datelor IAEA actuale, la sfârºitul anului 2002 erau în
funcþiune la nivel mondial 441 reactoare, cu o capacitate însumatã de 360 GW, doar 8% din capacitatea
nuclearã preconizatã. Acestea produceau în anul 2002 circa 16% din consumul global de energie electricã (cu
tendinþã de scãdere), sau circa 6,5% din consumul comercial de energie primarã7 (cu tendinþã de scãdere), mult
mai puþin decât ramurile bazate pe petrol (37,5%), cãrbune ºi gaze naturale (cu câte 25%) ºi cu puþin mai mult
decât hidroenergia (6,3%).

Figura 1. Reactoare în funcþiune în lume între 1956 ºi 2002

Una din problemele cu statisticile industriei energetice este cã nu iau în considerare sursele de energie non-
comerciale precum lemnul, turba ºi deºeurile zootehnice, ce sunt semnificative pentru o mare parte a societãþii
umane, dar sunt considerate “nesigur documentate”. Nimeni nu calculeazã energia necesarã uscãrii rufelor atât
timp cât aceastã energie este furnizatã de vânt. Consumul de energie este mãsurat doar din momentul în care
folosim o maºinã. Cealaltã problemã priveºte consumul de energie primarã, ce nu reflectã în mod corespunzãtor
serviciul oferit consumatorului. Energia electricã pe care o primim în gospodãrie nu indicã nivelul de eficienþã al
centralei ce a transformat energia primarã în energie electricã. Consumul final de energie este singurul indicator
în privinþa a cât de mare consumatoare de energie este o anume societate. Energia nuclearã reprezintã,
probabil, 2-3% din consumul energetic final comercial în lume.

Energia nuclearã rãmâne limitatã la un numãr restrâns de þãri ale lumii. Doar 32 de þãri, abia 17% din cele 191
de state membre ale Naþiunilor Unite, opereazã centrale nuclearo-electrice. “Cei ºase” - SUA, Franþa, Japonia,
Germania, Rusia, Coreea de Sud - din care jumãtate deþin armament nuclear, produc trei pãtrimi din energia
electricã nuclearã în lume. Jumãtate din þãrile ce folosesc energia nuclearã sunt în Europa de Vest ºi Centralã ºi
deþin peste o treime din producþia nuclearã mondialã.

7 BP, Statistical Review, 2003. 29
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Punctul istoric de vârf de 294 reactoare în funcþiune în Europa de Vest ºi America de Nord fusese atins în 1989.
Declinul industriei nucleare, nesesizat de public, a început cu mulþi ani în urmã.

Figura 2. Producerea de energie electricã pe baza energiei nucleare la nivel mondial în 2002.

În Europa de Vest, excluzând Franþa, ultimul reactor a fost comandat în 1980 ºi chiar ºi în Franþa, nu a fost iniþiatã
nici o construcþie din 1993. Aceastã ultimã centralã nuclearã construitã în Franþa a fost conectatã la sistemul
energetic naþional în 1999, în Ajunul Crãciunului. Aceasta înseamnã cã, în prezent, nu existã nici o unitate în
construcþie în Europa de Vest ºi America de Nord. Planuri ferme pentru un proiect nou existã doar în Finlanda ºi
existã vagi planuri în Franþa. Zece reactoare erau afiºate de IAEA ca fiind “în construcþie” în Europa Centralã ºi
de Est la sfârºitul anului 2002, în România (1), Rusia (3), Slovacia (2) ºi Ucraina (4). Finalizarea acestora
depinde foarte mult de asistenþa financiarã din partea occidentului. Iar despre China, des menþionatã ca fiind
“viitoarea piaþã” a industriei nucleare? Ei bine, IAEA afiºeazã patru unitãþi în construcþie. Însã energia nuclearã
nu este ºi nici nu va fi semnificativã în China. Contribuþia energiei nucleare la producþia de energie electricã în
China de-abia depãºind 1% în 2002 iar majoritatea investiþiilor fãcându-se în termocentrale pe cãrbune sau gaz,
China nu va schimba în nici un caz soarta energiei nucleare. Corporaþia Nuclearã Naþionalã Chinezã
prognozeazã operarea a 20 GWe pânã în 2010 (aproximativ capacitatea nuclearã instalatã a Germaniei), în
comparaþie cu 5,3 GW în 2002, ceea ce corespunde intrãrii în funcþiune a unei centrale nucleare pe an. Nu se
comparã cu închiderea reactoarelor nucleare la nivel mondial aºteptatã în aceeaºi perioadã. 

În alte cuvinte, realizarea acestor proiecte nu va avea nici un impact asupra declinului general al industriei
nucleare ºi a rolului marginal al acesteia în producþia de energie electricã la nivel mondial. Orice s-ar crede
despre energia nuclearã, sunt închise mai multe reactoare decât sunt construite. Tendinþa este descendentã.
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Politica europeanã ºi viitorul energiei nucleare
Sã fim clari: trebuie fãcutã diferenþa între reactoarele existente ºi proiecte viitoare. În prezent sunt doar douã
proiecte în Europa de Vest, mai mult sau mai puþin vagi, în Finlanda ºi în Franþa. O “testare a pieþei” lansatã de
compania francezã EDF acum câþiva ani a eºuat jalnic: 20.000 de oameni s-au adunat la o potenþialã locaþie
de construcþie a unei centrale nucleare, Le Carnet, în apropiere de Nantes, în vestul Franþei. Nu aþi auzit de o
demonstraþie anti-nuclearã de aºa mãrime în Franþa în anii ‘90? Evenimentul nu a avut loc în Paris, astfel a trecut
în mare parte neobservat de media naþionalã ºi internaþionalã.

Industria europeanã constructoare de reactoare este într-un proces rapid de diversificare. Singurul constructor
german, Siemens, obþine mai puþin de 5% din profitul sãu din domeniul nuclear8. Mândria naþionalã a Franþei,
Framatome, a înregistrat mai puþin de 50% din profit din domeniul nuclear încã din anul 2000.

Existã multe motive pentru declinul industriei nucleare europene. Principalele sunt lipsa acceptãrii publice,
costurile mari de investiþii ºi pur ºi simplu o foarte mare supracapacitate instalatã de producþie a energiei
electrice. Trebuie, de asemenea, menþionat cã cele ºapte þãri non-nucleare membre ale UE (Austria, Danemarca,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg ºi Portugalia) joacã un rol important în definirea politicii energetice a UE.

Austria a organizat un referendum în noiembrie 1978 - patru luni înainte de accidentul de la Three Mile Island
- prin care s-a hotãrât sã nu se deschidã o centralã nuclearã deja construitã. O lunã mai târziu, Austria a adoptat
o lege care efectiv interzice producerea energiei electrice în reactoare nucleare. Din 1999, constituþia Austriei
interzice centralele nuclearo-electrice.

Italia - în 1987, zdruncinatã de dezastrul de la Cernobîl, populaþia a decis închiderea imediatã a celor patru
centrale nucleare în funcþiune ºi oprirea construcþiei a încã cinci reactoare. Italia este singura þarã fostã
“nuclearã” ce nu a mai utilizat energia nuclearã dupã coºmarul de la Cernobîl.

Situaþia este diferitã în fiecare dintre cele nouã þãri “nucleare” din Europa de Vest. Însã în nici una din aceste þãri
nu existã planuri de construcþie a unei noi centrale nucleare. Politicile de retragere a energiei nucleare variazã
foarte mult.

Belgia a adoptat mãsuri legislative ce limiteazã durata de viaþã a celor ºapte reactoare nucleare ale sale la 
40 de ani (închiderea celor ºapte reactoare între 2014 ºi 2025 cel târziu) ºi interzic orice nouã construcþie. 

În Finlanda discuþiile în privinþa unui al cincilea reactor se desfãºoarã de mai bine de un deceniu. Însã aceastã
þarã are un aport ridicat al centralelor cu cogenerare (circa 40% din energia electricã este produsã în instalaþii
cu cogenerare) ºi deþine în balanþa energeticã un procent însemnat de utilizare a surselor regenerabile de
energie (în special biomasa ºi hidroenergia). Opoziþia faþã de cel de-al cincilea reactor a fost întotdeauna foarte
activã. Realizarea acestuia este însã mai probabilã acum, compania TVO anunþând cã “va continua negocierile
cu ofertantul preferat, consorþiul Framatome - Siemens AG”9.

Franþa opereazã 58 de reactoare cu apã uºoarã ºi un reactor regenerativ rapid, vechi de 30 de ani. 
Se confruntã cu o supracapacitate giganticã, având în vedere cã o capacitate instalatã de 115 GW trebuie
comparatã cu o sarcinã maximã de 80 GW. Discuþiile recente în privinþa unei potenþiale comenzi pentru un
prototip Franco-German EPR (European Pressurised Reactor) nu au nimic de a face cu o relansare a industriei
nucleare constructoare în þarã. Nu existã scenarii serioase care sã prevadã necesitãþi adiþionale pentru
capacitatea de sarcinã de bazã înainte de 2020. Participarea energiei nucleare la producþia energeticã totalã
a fost împinsã prea sus (75-80%), fiind astfel clar cã mult timp de acum înainte vor fi favorizate capacitãþile non-
nucleare. Cei doi factori combinaþi, supracapacitatea globalã ºi contribuþia nuclearã, împing potenþiala
“necesitate” pentru energie nuclearã adiþionalã ºi mai mult în viitor. Motivul pentru care Franþa ar putea comanda
o nouã unitate este diferit: Franþa ºi în special Germania10, se confruntã cu o problemã gravã în a menþine
competenþa în domeniul nuclear ºi sperã sã convingã tinerii sã urmeze studii în domeniul nuclear, dacã este sã
continue sã descrie un viitor roz pentru acest tip de energie. În timp ce tinerii nu sunt neapãrat bine educaþi în
privinþa energie nucleare, nu trebuie mult pentru a înþelege cã nu existã un viitor pentru industria nuclearã 

8 Unul din directorii Siemens a declarat la un moment dat: “Energia nuclearã, este vorba de 5% afaceri ºi 95% necazuri”.
9 TVO, Comunicat de presã, 16 octombrie 2003.
10 Nici un student nu a mai urmat studii în domeniul nuclear ca primã specializare în Germania din 1998. Multe alte þãri nucleare se confruntã cu
probleme similare. 31
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constructoare. Totuºi, în special Franþa va avea o nevoie mare de experþi în domeniul nuclear ºi al protecþiei
radioactive pentru a demonta uriaºul complex nuclear.

Germania a adoptat mãsuri legislative ce limiteazã durata de viaþã a celor 19 unitãþi nucleare la o medie de
32 de ani. Însã calculul perioadei operaþionale reale a reactoarelor este bazat pe producþia energeticã ºi nu pe
durata de viaþã11. 

În Olanda, singurul reactor ce a mai rãmas în funcþiune fusese planificat pentru închidere în 2004 dar decizia
a fost amânatã. Totuºi, nu existã perspective pentru noi centrale nucleare. O retragere “naturalã”.

Spania a adoptat un moratoriu în privinþa construcþiei de noi reactoare nucleare în afara celor nouã unitãþi
instalate de mulþi ani. Noua capacitate de producþie este construitã în special pe gaze naturale. Spania are ºi
unul din cele mai mari programe eoliene din lume.

Suedia a organizat un referendum în 1980 ce a limitat programul nuclear la 12 unitãþi ºi o duratã de viaþã de
30 de ani. Nu a fost un referendum de retragere, cum s-a crezut, construcþia a jumãtate din reactoare nefiind
finalizatã în momentul consultãrii. În 2010 toate unitãþile urmau sã fie închise. Între timp, un compromis al unei
coaliþii guvernamentale a eliminat termenul limitã de 2010, însã a convenit asupra unei retrageri timpurii a
energiei nucleare. Astfel, primul reactor a fost scos din sistem înainte de sfârºitul anului 1999. Viitoarea
planificare depinde de demonstrarea unei capacitãþi suficiente ºi a plãþii compensatorii pentru operatori.

Schimbãrile Climatice ºi Energia Nuclearã?
În primul rând, sã vedem criteriile ce par a fi în favoarea energie nucleare. Argumentul - cheie îl reprezintã
schimbãrile climatice. Energia nuclearã este consideratã de mulþi unica sursã de energie cu un mare potenþial de
dezvoltare ºi fãrã emisii de gaze cu efect de serã. O privire mai atentã ne aratã cã acest argument este fals:

• Analiza ciclului de viaþã12 a emisiilor de gaze cu efect de serã aratã cã în timp ce energia nuclearã presupune
emisii aproximativ egale cu ale hidrocentralelor mari sau ale turbinelor eoliene, acestea sunt semnificativ mai
ridicate decât ale instalaþiilor pe gaz cu cogenerare, ce produc energie electricã ºi cãldurã în acelaºi timp, cu
un raport de emisii foarte scãzut13.

• În timp ce ar putea fi purtate discuþii în privinþa unei pãrþi din centralele nucleare existente, nu existã nici o
îndoialã cã noile reactoare sunt pur ºi simplu necompetitive din punct de vedere economic cu alte strategii de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã ºi în special cu strategiile avansate de eficienþã energeticã. 
O analizã a trei scenarii pentru 2002 realizatã pentru Comisia Naþionalã Francezã de Planificare aratã clar cã
- pânã ºi în Franþa - cele mai mici emisii de CO2 sunt de departe în scenariul de consum scãzut.

• Utilizarea unilateralã a energiei nucleare este departe de a fi o abordare durabilã a reducerii emisiilor de
CO2. Franþa a înregistrat într-un singur an (1998) o creºtere a emisiilor naþionale de CO2 cu un ameþitor 5%.
Slaba funcþionare a centralelor nucleare, utilizarea intensã a combustibililor fosili, creºterea emisiilor în
transporturi au fost îndeajuns pentru a “clãtina” buna performanþã a Franþei în privinþa emisiilor de CO2. Cu alte
cuvinte: sistemul francez este foarte fragil ºi expus evenimentelor cu implicaþii globale. Seceta din 2003 a arãtat
de asemenea cã uriaºul consum de apã al centralelor nucleare poate deveni un serios factor limitativ.

• Este interesantã ipoteza conform cãreia strategiile nucleare au dus de fapt la, sau cel puþin sunt însoþite de,
modele de consum ridicat, ce duc la emisii ridicate de CO2. Este frapant faptul cã regiunile ºi statele care sunt
mari producãtoare de energie electricã pe baza energiei nucleare sunt în general ºi mari emiþãtori de CO2.

11 Baza este media celor mai productivi 5 ani dintre 1990 ºi 1999 pentru fiecare reactor. Se adaugã 5,5% cantitãþii corespunzãtoare de energie
electricã, luându-se în considerare potenþiale îmbunãtãþiri viitoare iar totalul este înmulþit cu o duratã de viaþã de 32 de ani pe reactor. Utilitãþile au totuºi
dreptul sã transfere credite de producþie de la o unitate la alta.
12 Analiza nu numai a emisiilor directe ale capacitãþii de producþie ci ºi a emisiilor indirecte cauzate de consumul energetic al producþiei de materiale,
proceselor industriale ºi transportului.
13 Pentru o analizã mai detaliatã, vezi Mycle Schneider, “Climate Change and Nuclear Power”, pentru WWF, aprilie 2000.
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Ipoteza implicã existenþa unui model de dezvoltare, creºtere industrialã ºi a consumului ce duce la sisteme
energetice favorabile energiei nucleare ºi utilizãrii risipitoare a energie în acelaºi timp.

• În sfârºit, o analizã pur tehnico - economicã nu prezintã interes atât timp cât se neglijeazã faptul cã populaþia
nu acceptã în general energia nuclearã. Industria nuclearã trebuie sã se hotãrascã dacã va trece peste voinþa
oamenilor sau va accepta în final procesele democratice de luare a deciziilor.

• Drept consecinþã, la întâlnirea Consiliului UE din 22-23 iunie 2000, miniºtrii mediului “au convenit cã
eligibilitatea Mecanismului de Dezvoltare Curatã trebuie sã fie pe baza unei liste pozitive de proiecte sigure,
nepoluante pentru mediu, care au exclus proiectele nucleare (...)14”. O loviturã finalã pentru orice speranþe cã
energia nuclearã ar putea avea beneficii din urma negocierilor pe schimbãri climatice post - Kyoto.

Cheia cãtre o Politicã Energeticã Durabilã: Servicii Inteligente de Eficienþã ºi Energie
Centrul dezbaterilor viitoare în domeniul energiei îl constituie eficienþa energeticã. Nu va exista un sistem sigur
pe termen lung bazat pe surse regenerabile de energie dacã nu va fi ancorat temeinic într-o abordare de
eficienþã energeticã. Potenþialul eficienþei este enorm în majoritatea statelor, dar în special în þãrile fostului bloc
estic.

Trebuie finalizatã etapa de studiere a potenþialului ºi trecut la definirea modului în care poate fi exploatat. Care
sunt mecanismele de implementare care funcþioneazã? Care sunt barierele acolo unde nu funcþioneazã? Cum
trebuie organizatã disponibilitatea capitalului pentru investiþii în eficienþã?

Populaþia are nevoie de cãldurã, luminã, comunicaþii ºi mobilitate, nu de uraniu, cãrbune sau energie electricã.
O campanie recentã de contorizare pe o perioadã de doi ani a Agenþiei Internaþionale pentru Energie a OECD
desfãºuratã în sectorul rezidenþial în Franþa a ajuns la urmãtorul rezultat: simpla înlocuire a echipamentelor
electrice cu echipamentul cel mai eficient energetic disponibil pe piaþã în prezent ar permite economii de 40%
sau 26 TWh sau echivalentul producþiei a patru centrale nucleare. Dar cine va implementa aºa ceva?

Dinamica actualã în politicile privind sursele regenerabile de energie sunt încurajatoare ºi problematice în acelaºi
timp. Dacã guvernul sprijinã instalarea de celule solare pe un acoperiº ... care nu este izolat, atunci avem o
problemã. La urma urmei, nu este vorba de tehnologie ºi nici de economie, ci de simplã inteligenþã umanã. 
O treime din populaþia globului nu are acces la servicii energetice comerciale, în timp ce noi risipim resursele
primare în autovehiculele noastre supradimensionate ºi pe coºurile caselor prost concepute.

Ce aºteptãm?

14 Ministrul Mediului al Marii Britanii, redând guvernului Marii Britanii interpretarea acordului UE în rãspuns la o întrebare adresatã în scris din 4 iulie
2000.
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