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SHORT JUSTIFICATION

Propunerea de directivă publicată își afirmă obiectivul „de a atinge, menține și optimiza în 
mod continuu securitatea nucleară în Comunitatea Europeană și de a consolida rolul 
organismelor de reglementare”. Totuși, propunerea nu urmărește introducerea unor 
competențe care să-i permită să-și atingă obiectivul și nu va avea importanță suplimentară în 
ceea ce privește securitatea.

Propunerea Comisiei reprezintă cea de-a treia încercare, în decurs de zece ani, de a introduce 
noi norme privind securitatea nucleară.  Prima, în noiembrie 2002, afirma că:

„În vederea atingerii obiectivelor comunitare în ceea ce privește radioprotecția (...), este 
esențial, într-o primă etapă, să se definească obligațiile de bază și principiile generale privind 
securitatea instalațiilor nucleare (...). La aceasta se va adăuga, într-o etapă ulterioară, stabilirea 
unor standarde și mecanisme de control comune, pentru a garanta un nivel înalt de securitate 
(...)”.

Cu toate acestea, ceea ce părea esențial în 2002, acum pare neimportant. Modificările din 
2003 au dus la eliminarea cerinței privind introducerea unor obligații de bază și a unor 
standarde comune, aceasta fiind înlocuită cu mecanisme comunitare care să asigure 
respectarea unor principii comune privind securitatea nucleară, în special prin includerea unui 
program de verificare la nivel comunitar. 

Totuși, ultima propunere de directivă a exclus acest mecanism și nu va exista o verificare la 
nivel comunitar.  În schimb, propunerea de directivă nu va face decât să pună în aplicare 
cerințele Convenției privind securitatea nucleară a Agenției Internaționale pentru Energie 
Atomică (CSN).  Aceasta impune doar publicarea unui raport anual privind statutul sectorului 
nuclear și supunerea lui verificării de către celelalte părți semnatare ale convenției. Toate 
statele membre care dețin centrale nucleare sunt deja părți semnatare ale convenției.  Comisia 
nu a menționat niciun caz de nerespectare a convenției de către vreun stat membru al Uniunii 
Europene.

Principala critică adusă prezentei propuneri este că propune legislație doar de dragul de a 
legifera și că nu va introduce cerințe suplimentare privind securitatea.  Aceasta este și opinia 
Comitetului de evaluare a impactului din cadrul Comisiei, care și-a exprimat în două ocazii 
îngrijorarea privind lipsa de plus-valoare a directivei.

Există îngrijorări reale și justificate privind standardele și practicile de securitate nucleară 
aplicate în Uniunea Europeană.  Ca tendință generală, marjele de securitate ale instalațiilor 
nucleare scad pe măsură ce acestea se apropie de sfârșitul ciclului lor de viață. Așa cum s-a 
afirmat, „un număr mare de centrale nucleare aflate în prezent în funcțiune vor atinge sfârșitul 
ciclului lor de viață prevăzut înainte de 2030”1. Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru 
reducerea riscurilor nucleare.

                                               
1 Comisia Europeană 2008;  Documentul de lucru al Comisiei care însoțește propunerea de directivă a 
Consiliului (Euratom) de stabilire a cadrului comunitar pentru securitatea nucleară - Evaluarea impactului SEC 
(2008) 2892, 26 ianuarie 2008.
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În loc să introducă un mecanism de aplicare de importanță îndoielnică pentru o convenție 
internațională deja existentă, propunerea de directivă trebuie să prevadă un mecanism care să 
introducă și să asigure aplicarea unor standarde comune de securitate, care necesită 
introducerea celor mai performante tehnologii, practici și regimuri de securitate disponibile în 
cazul tuturor instalațiilor nucleare care funcționează pe teritoriul Uniunii Europene.   Doar 
astfel cetățenii Uniunii Europene pot fi încrezători că s-a făcut tot posibilul pentru a reduce 
riscul accidentelor nucleare. În cazul în care nu se realizează acest lucru, directiva nu ar trebui 
adoptată.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În vederea atingerii obiectivelor 
comunitare privind securitatea nucleară 
menționate la articolul 1 alineatul (1), 
este esențial, într-o primă etapă, să se 
definească în prezenta directivă-cadru 
obligațiile de bază și principiile generale 
referitoare la securitatea instalațiilor 
nucleare. Ulterior, acestea ar trebui 
completate de adoptarea unor standarde și 
mecanisme de control comune, care să fie 
elaborate de Asociația autorităților de 
reglementare în domeniul nuclear din 
Europa Occidentală (WENRA) în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară și 
gestionarea deșeurilor, după consultarea 
Parlamentului European, pentru a 
garanta cel mai înalt nivel de securitate, 
care să țină seama de cele mai recente 
evoluții tehnologice și să poată fi definite 
drept „de ultimă generație”.
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Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalațiilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obligații de bază și a unor principii generale, pe baza 
cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a atinge, menține și optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în 
Comunitate și de a consolida rolul 
organismelor de reglementare.

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a atinge, menține și optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în 
Comunitate și de a consolida rolul 
organismelor de reglementare prin 
stabilirea obligațiilor de bază și a 
principiilor generale care să garanteze un 
nivel înalt de securitate a instalațiilor 
nucleare și prin crearea cadrului necesar 
pentru adoptarea unor standarde de 
securitate comune.

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalațiilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obligații de bază și a unor principii generale, pe baza 
cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcția, 
mentenanța, exploatarea și dezafectarea 
instalațiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ și de reglementare din statul 
membru respectiv impune luarea în 

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcția, 
mentenanța, exploatarea și dezafectarea 
instalațiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ și de reglementare din statul 
membru respectiv, legislația UE și 
Convenția privind securitatea nucleară
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considerare a securității nucleare. impun luarea în considerare a securității 
nucleare.

Justificare

Se poate obține o securitate reală prin intermediul unor măsuri obligatorii și a unor 
standarde de securitate armonizate.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Responsabilitatea primară pentru 
securitatea instalațiilor nucleare revine 
titularului autorizației, sub controlul 
organismului de reglementare. Măsurile de 
securitate și control care trebuie 
implementate într-o instalație nucleară se 
decid exclusiv de către organismul de 
reglementare și se aplică de către titularul 
autorizației.

(1) Responsabilitatea primară pentru 
securitatea instalațiilor nucleare revine 
titularului autorizației, sub controlul 
organismului de reglementare. Măsurile de 
securitate și control care trebuie 
implementate într-o instalație nucleară se 
decid pe baza standardelor europene și 
internaționale și a celei mai bune 
tehnologii disponibile de către organismul 
de reglementare și se aplică de către 
titularul autorizației.

Justificare

Se poate obține o securitate reală prin intermediul unor măsuri obligatorii și a unor 
standarde de securitate armonizate și fiecare stat membru trebuie să aplice cea mai bună 
tehnologie disponibilă.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc și mențin în 
vigoare un cadru legislativ și de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalațiilor nucleare. Acest cadru include 
cerințele naționale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizațiilor și de control al 

(2) Statele membre stabilesc și mențin în 
vigoare un cadru legislativ și de 
reglementare, bazat pe cele mai bune 
practici europene și internaționale 
disponibile, care să guverneze securitatea 
instalațiilor nucleare. Acest cadru include 
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instalațiilor și interdicția cu privire la 
exploatarea lor fără autorizație, precum și 
un sistem de control de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

cerințele naționale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizațiilor și de control al 
instalațiilor și interdicția cu privire la 
exploatarea lor fără autorizație, precum și 
un sistem de control de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

Justificare

Pentru a obține o securitate reală în întreaga Europă, cerințele și măsurile pentru 
respectarea lor trebuie armonizate și fiecare stat membru trebuie să aplice cele mai bune 
practici.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare este efectiv 
independent de toate organizațiile ale căror 
competențe includ promovarea, 
exploatarea instalațiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum și libere de orice 
influență care ar putea afecta securitatea.

(1) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare este efectiv 
independent de toate organizațiile ale căror 
competențe includ promovarea, 
proiectarea, construirea, exploatarea 
instalațiilor nucleare sau îmbogățirea 
combustibilului, depozitarea sau 
reprocesarea combustibilului uzat, sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum și libere de orice 
influență care ar putea afecta securitatea.

Justificare

Trebuie asigurate toate condițiile pentru luarea unor decizii independente.

Amendamentul 7
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La fiecare cel puțin zece ani, 
organismul de reglementare trebuie să se 
spună pe sine ți sistemul național de 
reglementare unui evaluări inter pares la 
nivel internațional, cu obiectivul de a 
îmbunătăți în mod permanent infrastructura 
de reglementare.

(5) La fiecare cel puțin cinci ani, 
organismul de reglementare trebuie să se 
spună pe sine și sistemul național de 
reglementare unui evaluări inter pares la 
nivel internațional, cu obiectivul de a 
îmbunătăți în mod permanent infrastructura 
de reglementare.

Justificare

Tehnologia nucleară se dezvoltă rapid, iar zece ani sunt o perioadă prea lungă pentru 
asigurarea securității nucleare.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură în special că 
principiile aplicabile definite prin 
elementele fundamentale de securitate ale 
AIEA sunt implementate astfel încât să se 
garanteze un nivel ridicat de securitate în 
instalațiile nucleare, care să cuprindă, între 
altele, măsuri eficace împotriva riscurilor 
potențiale asociate radiațiilor, prevenirea 
accidentelor și măsurile în caz de accident, 
gestionarea instalațiilor care îmbătrânesc, 
gestionarea pe termen lung a tuturor 
materialelor radioactive produse și 
informarea populației și a autorităților 
statelor vecine.

Statele membre asigură în special că 
principiile aplicabile definite prin 
elementele fundamentale de securitate ale 
AIEA sunt implementate astfel încât să se 
garanteze un nivel ridicat de securitate în 
instalațiile nucleare, care să cuprindă, între 
altele, măsuri eficace împotriva riscurilor 
potențiale asociate radiațiilor, prevenirea 
accidentelor și măsurile în caz de accident, 
gestionarea instalațiilor care îmbătrânesc, 
gestionarea pe termen lung a tuturor 
materialelor radioactive produse și 
informarea populației și a autorităților 
statelor vecine și ale altor state aflate într-
un potențial pericol.

Justificare

Statele care se întâmplă să se afle în raza de acțiune a unui nor radioactiv sau a unui curs de 
apă rezultat dintr-o situație de risc tehnologic se pot afla într-un mai mare pericol (în funcție 
de condițiile meteorologice) decât țările vecine.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să își fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerințe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociația 
Autorităților de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) și în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară și 
gestionarea deșeurilor.

(2) În ceea ce privește securitatea 
reactoarelor nucleare de putere în 
funcțiune, a celor cu o durată de viață 
extinsă și a reactoarelor noi, statele 
membre trebuie să își fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerințe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociația 
Autorităților de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) și în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară și 
gestionarea deșeurilor.

Justificare

Măsurile de securitate trebuie să fie obligatorii nu numai pentru centralele nucleare noi, ci și, 
în primul rând, pentru centralele existente și cele cu o durată de viață extinsă, de vreme ce 
acestea funcționează în mod normal pe baza unor tehnologii mai vechi.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor alocă resursele 
financiare și umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligațiilor lor.

(3) Titularii autorizațiilor alocă resursele 
financiare, tehnice și umane adecvate 
pentru îndeplinirea obligațiilor lor.

Justificare

Resursele tehnice sunt importante pentru obținerea unei securități nucleare reale.

Amendamentul 11
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare trebuie să 
aibă competența de a retragere a 
autorizației de funcționare în caz de 
încălcare gravă sau repetată a normelor de 
securitate în instalațiile nucleare.

(2) Organismul de reglementare trebuie să 
aibă competența de a retragere a 
autorizației de funcționare în caz de 
încălcare gravă (astfel cum a fost definită 
în regulamentele AIEA) sau repetată de 
peste trei ori a normelor de securitate în 
instalațiile nucleare.

Justificare

Pentru obținerea unei securități reale, trebuie stabilite norme clare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziție, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaționale, oportunități de educație și 
calificare pentru pregătirea teoretică și 
practică continuă în domeniul securității 
nucleare.

Statele membre pun la dispoziție, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaționale, oportunități de educație și 
calificare, obligatorii pentru titularii de 
autorizații, pentru pregătirea teoretică și 
practică continuă în domeniul celor mai 
bune practici existente în domeniul
securității nucleare.

Justificare

Trebuie adoptate măsuri în vederea evitării erorilor umane.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la implementarea prezentei

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la măsurile luate pentru a-și 
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directive cel târziu [trei ani de la intrarea 
în vigoare] și, ulterior, la fiecare trei ani.
Pe baza primului raport, Comisia prezintă 
un raport Consiliului cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
prezentei directive, însoți, după caz, de 
propuneri legislative.

îndeplini obligațiile care le revin în 
conformitate cu prezenta directivă și cu 
privire la situația securității instalațiilor 
nucleare situate pe teritoriul lor la un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive și, ulterior, în fiecare an. 

Din doi în doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la aplicarea prezentei 
directive și la situația securității nucleare 
din Comunitate, pe baza rapoartelor 
prezentate de statele membre. 

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalațiilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obligații de bază și a unor principii generale, pe baza 
cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [doi ani de la data 
prevăzută la articolul 13] cel mai târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [18 luni de la data 
prevăzută la articolul 13] cel mai târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

Justificare

Doi ani pentru transpunere și doar un an pentru pregătirea raportului referitor la progresele 
înregistrate reprezintă un calendar dezechilibrat, întrucât nu se acordă timp suficient pentru 
evaluarea progreselor în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.
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