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Amendamentul 44
Rebecca Harms

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Dacă Directiva nu asigură introducerea şi punerea în aplicare în mod eficient a celor mai 
înalte standarde tehnologice existente în domeniul siguranţei nucleare, atunci nu există 
valoare adăugată şi, prin urmare, nu este necesară reglementarea siguranţei nucleare printr-
o directivă separată.

Amendamentul 45
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Preamble

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Or. en

Justificare

Articolul 175 alineatul (1) TCE ar trebui adăugat ca temei juridic al prezentei directive. 
Procedura legislativă prevăzută la acest articol este codecizia, ceea ce permite implicarea 
completă a Parlamentului European în calitate de colegislator.
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Amendamentul 46
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere lipsa consultărilor cu 
grupul de experţi al căror aviz trebuie 
obţinut de Comisie înainte ca aceasta să-
şi prezinte propunerea în temeiul 
articolului 31,

Or. en

Justificare

Articolul 31 prevede ca un grup de experţi naţionali, aşa numitul Grup de experţi instituit în 
temeiul articolului 31, să fie consultat înainte ca Comisia Europeană să-şi prezinte 
propunerea legislativă. O astfel de consultare reprezintă o condiţie procedurală 
fundamentală şi, prin urmare, propunerea de directivă nu va fi prezentată Parlamentului 
European înainte ca aceste consultări să aibă loc.

Amendamentul 47
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice, 
în special articolele 31 şi 32,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice, 
în special articolele 31, 32 şi 203,

Or. en

Justificare

Directiva nu abordează doar aspecte legate de sănătate şi siguranţă, astfel cum sunt definite 
la articolul 30, care se limitează doar la protecţia lucrătorilor şi a publicului larg, abordând, 
de asemenea, protecţia mediului, în cazul căreia nu există niciun temei juridic precis în 
Tratatul Euratom. În ceea ce priveşte aspectele în cazul cărora Tratatul „nu a atribuit 
competenţele necesare”, articolul 203 va servi drept temei juridic.
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Amendamentul 48
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

Or. en

Justificare

Securitatea nucleară, astfel cum este definită în propunerea de directivă, urmăreşte un 
obiectiv dublu, şi anume protecţia sănătăţii umane („a lucrătorilor, a populaţiei”) şi 
protecţia mediului („a aerului, apei şi solului”). Cu toate acestea, Tratatul Euratom nu oferă 
niciun temei juridic pentru adoptarea legislaţiei în domeniul mediului. În schimb, articolul 
175 alineatul (1) TCE oferă un astfel de temei.

Amendamentul 49
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului 
European1,

Hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene,

Or. en

Justificare

Articolul 175 alineatul (1) TCE ar trebui adăugat ca temei juridic al prezentei directive. 
Procedura legislativă prevăzută la acest articol este codecizia, ceea ce permite implicarea 
completă a Parlamentului European în calitate de colegislator.
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Amendamentul 50
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 203 din Tratatul Euratom 
stipulează că în cazul în care o acţiune 
apare ca necesară pentru realizarea unuia 
dintre obiectivele Comunităţii, fără ca 
Tratatul Euratom să fi prevăzut atribuţiile 
de a acţiona necesare în acest scop, 
Consiliul, hotărând în unanimitate după 
consultarea Parlamentului European, 
adoptă dispoziţiile corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Directiva nu abordează doar aspecte legate de sănătate şi siguranţă, astfel cum sunt definite 
la articolul 30, care se limitează doar la protecţia lucrătorilor şi a publicului larg, abordând, 
de asemenea, protecţia mediului, în cazul căreia nu există niciun temei juridic precis în 
Tratatul Euratom. În ceea ce priveşte aspectele în cazul cărora Tratatul „nu a atribuit 
competenţele necesare”, articolul 203 va servi drept temei juridic.

Amendamentul 51
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Articolul 174 din Tratatul CE 
stipulează (1) că politica Comunităţii în 
domeniul mediului contribuie la 
conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului, la ocrotirea sănătăţii 
persoanelor, urmărind un nivel de 
protecţie ridicat.

Or. en
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Justificare

Prezenta directivă urmăreşte obiective în domeniul mediului, precum şi al sănătăţii şi 
siguranţei persoanelor. Articolul 175 alineatul (1) TCE, care permite adoptarea legislaţiei 
CE pentru a îndeplini obiectivele politicii de mediu prevăzute la articolul 174 TCE ar trebui 
adăugate ca temei juridic. Procedura legislativă prevăzută la acest articol este codecizia, 
ceea ce permite implicarea completă a Parlamentului European în calitate de colegislator.

Amendamentul 52
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu toate că sistemul de radioprotecţie 
instituit prin standardele existente de 
securitate, cu luarea în considerare a 
cunoştinţelor ştiinţifice la zi, asigură un 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
populaţiei, acesta trebuie completat în 
continuare pentru a se garanta că nivelul
înalt de securitate a instalaţiilor nucleare 
se menţine, se dezvoltă şi se optimizează 
în mod continuu. Menţinerea unui nivel 
ridicat de securitate, de la faza de 
proiectare la cea de dezafectare, reprezintă 
o condiţie sine qua non pentru atingerea 
deplină a obiectivelor de protecţie a 
sănătăţii stabilite la articolul 2 litera (b) din 
tratat. În acest scop, trebuie menţinut un 
sistem eficace de protecţie împotriva 
riscurilor radiologice şi trebuie prevenite 
accidentele care ar putea avea consecinţe 
radiologice.

(5) Cu toate că sistemul de radioprotecţie 
instituit prin standardele existente de 
securitate, cu luarea în considerare a 
cunoştinţelor ştiinţifice la zi, asigură un 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
populaţiei, acesta trebuie completat în 
continuare prin aplicarea strictă a 
standardelor de siguranţă de ultimă 
generaţie în materie de instalaţii nucleare 
proiectate astfel încât să se anticipeze şi să 
se controleze riscul de expunere a 
populației. Menţinerea unui nivel de 
ultimă generaţie de securitate în toate 
etapele, de la faza de proiectare la cea de 
dezafectare, reprezintă o condiţie sine qua 
non pentru atingerea deplină a obiectivelor 
de protecţie a sănătăţii stabilite la articolul 
2 litera (b) din Tratatul Euratom şi de 
protecţie a mediului prevăzute la articolul 
174 din Tratatul CE. În acest scop, trebuie 
menţinut un sistem eficace de protecţie 
împotriva riscurilor radiologice şi trebuie 
prevenite accidentele şi incidentele care ar 
putea avea consecinţe radiologice.

Or. en

Justificare

Securitatea nucleară, astfel cum este definită în propunerea de directivă, urmăreşte un 
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obiectiv dublu, şi anume protecţia sănătăţii umane („a lucrătorilor, a populaţiei”) şi 
protecţia mediului („a aerului, apei şi solului”). Cu toate acestea, Tratatul Euratom nu oferă 
niciun temei juridic pentru adoptarea de legislaţie în domeniul mediului. În schimb, articolul 
175 alineatul (1) TCE oferă un astfel de temei. Procedura legislativă prevăzută la acest 
articol este codecizia, ceea ce permite implicarea completă a Parlamentului European în 
calitate de colegislator.

Amendamentul 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În condiţiile în care toate statele 
membre sunt libere să decidă cu privire la 
mixul energetic, după o perioadă de 
reflecţie, interesul pentru construirea de 
noi centrale nuclearo-electrice a crescut şi 
unele state membre au decis să autorizeze 
construirea de noi centrale. Mai mult, se 
aşteaptă ca în anii următori să se solicite 
de către deţinătorii de autorizaţii 
extinderea duratelor de viaţă ale unor 
centrale nucleare.

(6) Fiecare stat membru este liber să 
decidă cu privire la mixul său energetic.

Or. en

Justificare

Este important să se menţină principiul conform căruia statele membre sunt libere să decidă 
în privinţa propriului mix energetic. Este, de asemenea, la fel de important să se sublinieze că 
prezenta directivă nu are ca scop introducerea de stimulente pentru statele membre care 
includ energia nucleară în mixul energetic. Prin urmare, textul părţilor eliminate de la 
considerentul (6) ar trebui transferate la considerentul (7) pentru a face această deosebire.
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Amendamentul 54
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În condiţiile în care toate statele 
membre sunt libere să decidă cu privire la 
mixul energetic, după o perioadă de 
reflecţie, interesul pentru construirea de 
noi centrale nuclearo-electrice a crescut şi
unele state membre au decis să autorizeze 
construirea de noi centrale. Mai mult, se 
aşteaptă ca în anii următori să se solicite de 
către deţinătorii de autorizaţii extinderea 
duratelor de viaţă ale unor centrale 
nucleare.

(6) În condiţiile în care toate statele 
membre sunt libere să decidă cu privire la 
mixul energetic, iar numărul total de 
centrale electrice a scăzut în UE din 1989, 
interesul pentru construirea de noi centrale 
nuclearo-electrice a crescut în unele state 
membre şi câteva dintre acestea au decis 
să autorizeze construirea de noi centrale 
sau să reînceapă construcţia centralelor
neterminate. Mai mult, se aşteaptă ca în 
anii următori să se solicite de către 
deţinătorii de autorizaţii extinderea 
duratelor de viaţă ale unor centrale 
nucleare ceea ce ar spori preocupările 
legate de siguranţă.

Or. en

Justificare

În 1998 în cele 27 de state membre funcţionau 177 de reactoare nucleare. Numărul respectiv 
se redusese la 146 la sfârşitul anului 2007.

Amendamentul 55
Lena Ek, Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În acest scop este necesar să se 
definească cele mai bune practici după care 
să se orienteze organismele de 
reglementare atunci când decid cu privire 
la extinderea duratelor de viaţă ale 
instalaţiilor nucleare.

(7) Securitatea nucleară este o problemă 
de interes comunitar de care ar trebui să 
se ţină seama în cazul în care se decide 
autorizarea construirii de noi centrale 
şi/sau extinderea duratei de viaţă a 
instalaţiilor nucleare. În acest scop este 
necesar să se definească cele mai bune 
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practici după care să se orienteze 
organismele de reglementare şi statele 
membre atunci când decid dacă să 
autorizeze construirea de noi centrale, 
precum şi când decid cu privire la 
extinderea duratelor de viaţă ale 
instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Securitatea nucleară este o problemă de interes comun în cadrul Comunităţii, prin urmare 
aceasta ar trebui să constituie temeiul definirii celei mai bune practici şi nu faptul că unele 
state membre doresc să autorizeze construirea de noi centrale. În plus, se cuvine să 
menţionăm că aceasta cea mai bună practică ar putea servi drept linie directoare şi pentru
statele membre, nu numai pentru organismele de reglementare.

Amendamentul 56
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În acest scop este necesar să se 
definească cele mai bune practici după 
care să se orienteze organismele de 
reglementare atunci când decid cu privire 
la extinderea duratelor de viaţă ale 
instalaţiilor nucleare.

(7) În acest scop este necesar să se 
definească standarde de ultimă oră în 
materie de securitate după care să se 
orienteze organismele de reglementare 
atunci când decid cu privire la extinderea 
duratelor de viaţă ale instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Standardele de securitate pentru instalaţiile nucleare existente şi noi trebuie să fie dintre cele 
mai înalte şi să corespundă ultimelor evoluţii din domeniul tehnicii, în materie de 
reglementare şi din punct de vedere operaţional din cadrul Uniunii. Prin urmare, aceste 
standarde trebuie să se aplice şi în cazul deciziilor autorităţilor de reglementare cu privire la 
extinderea duratelor de viaţă ale instalaţiilor nucleare.
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Amendamentul 57
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre au implementat deja 
măsuri care le permit atingerea unui nivel 
ridicat de securitate a instalaţiilor nucleare 
pe teritoriul Comunităţii.

(8) Unele dintre statele membre au 
implementat deja măsuri care le permit 
atingerea unui nivel ridicat de securitate a 
instalaţiilor nucleare pe teritoriul 
Comunităţii, în timp ce altele au standarde 
de securitate mult mai scăzute.

Or. en

Justificare

Există diferenţe evidente între statele membre în ceea ce priveşte standardele de securitate. 
Prin urmare nu se poate spune că toate statele membre oferă un nivel ridicat de securitate 
nucleară.

Amendamentul 58
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Optimizarea continuă a securităţii 
nucleare impune ca sistemele de gestionare 
instituite şi deţinătorii de autorizaţii să 
asigure un nivel ridicat de securitate 
pentru populaţie.

(9) Optimizarea continuă a securităţii 
nucleare impune ca sistemele de gestionare 
instituite şi deţinătorii de autorizaţii şi de 
responsabilii cu gestionarea deşeurilor să 
asigure cel mai ridicat nivel de securitate 
posibil pentru populaţie.

Or. en

Justificare

Standardele de securitate pentru instalaţiile nucleare existente şi noi trebuie să fie dintre cele 
mai înalte şi să corespundă ultimelor evoluţii din domeniul tehnicii, în materie de 
reglementare şi din punct de vedere operaţional din cadrul Uniunii. Acelaşi principiu de bază 
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ar trebui să se aplice şi în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor nucleare.

Amendamentul 59
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În pofida armonizării existente, 
procedurile şi practicile din domeniul 
securităţii nucleare variază încă de la un 
stat la altul. În prezent, diversitatea 
măsurilor nu garantează că, în Comunitate, 
cerinţele privind protecţia sănătăţii 
prevăzute la articolul 2 litera (b) din tratat 
se aplică în modul cel mai coerent cu 
putinţă. Devenind parte la Convenţia 
privind securitatea nucleară, care a intrat în 
vigoare la 24 octombrie 1996, Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice s-a angajat 
să respecte nivelurile de securitate nucleară 
recunoscute la nivel internaţional. În 
vederea garantării de către Comunitate a 
aplicării principiilor respectivei convenţii 
la nivel comunitar şi a standardelor de 
securitate uniforme, astfel cum se prevede 
la articolul 2 litera (b) din tratat, 
standardele de bază privind radioprotecţia 
trebuie completate de principii comune 
privind securitatea.

(12) În pofida tendinţei actuale de 
armonizare, procedurile, practicile, 
măsurile şi standardele din domeniul 
securităţii nucleare variază încă de la un 
stat la altul şi de la o instalaţie la alta. În 
prezent, diversitatea măsurilor şi a 
standardelor nu garantează că, în 
Comunitate, cerinţele privind protecţia 
sănătăţii prevăzute la articolul 2 litera (b) 
din tratat se aplică în modul cel mai 
coerent şi satisfăcător cu putinţă. 
Devenind parte la Convenţia privind 
securitatea nucleară, care a intrat în vigoare 
la 24 octombrie 1996, Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice s-a angajat 
să respecte principiile în ceea ce priveşte 
nivelurile ridicate de securitate nucleară 
recunoscute la nivel internaţional. În 
vederea garantării de către Comunitate a 
aplicării principiilor respectivei convenţii 
la nivel comunitar şi a standardelor de 
securitate uniforme, astfel cum se prevede 
la articolul 2 litera (b) din tratat, 
standardele de bază privind radioprotecţia 
trebuie completate de standarde comune 
privind securitatea pentru a elimina 
pericolele la adresa vieţii şi sănătăţii 
publice şi a mediului.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 60
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 12a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În vederea atingerii obiectivelor 
comunitare privind securitatea nucleară 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), este 
esenţial, într-o primă etapă, să se 
definească în prezenta directivă-cadru 
obligaţiile de bază şi principiile generale 
referitoare la securitatea instalaţiilor 
nucleare.
Ulterior, acestea ar trebui completate prin 
adoptarea unor standarde şi mecanisme 
de control comune, care să fie elaborate 
de Asociaţia autorităţilor de reglementare 
în domeniul nuclear din Europa 
Occidentală (WENRA) în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor, cu consultarea 
Parlamentului European, pentru a 
garanta cel mai înalt nivel de securitate, 
care să ţină seama de cele mai recente 
evoluţii tehnologice, care să poată fi 
definite drept „de ultimă generaţie”.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalaţiilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obligaţii de bază şi 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 în vigoare a acesteia.
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Amendamentul 61
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Referirea 12b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Dezafectarea instalaţiilor nucleare 
în condiţii de siguranţă, inclusiv 
gestionarea pe termen lung a deşeurilor 
radioactive şi a combustibilului nuclear 
uzat necesită resurse financiare 
substanţiale. Pentru a evita riscurile la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
este necesar să se garanteze la nivel 
comunitar că vor fi disponibile resurse 
financiare suficiente pentru a finaliza 
activităţile de dezafectare şi gestionare a 
deşeurilor din instalaţiile nucleare în 
conformitate cu standardele de securitate. 
În acest scop, ar trebui stabilite norme 
specifice pentru alocarea de fonduri 
pentru dezafectarea şi gestionarea 
deşeurilor la care operatorii instalaţiilor 
nucleare vor trebui să contribuie în mod 
regulat pe perioada de în care instalaţiile 
funcţionează în mod productiv. Pentru a 
garanta disponibilitatea şi nivelul de 
adecvare a fondurilor pentru operaţiunile 
de dezafectare şi de gestionare a 
deşeurilor este necesară stabilirea de 
fonduri cu personalitate juridică proprie, 
separată de cea a operatorul instalaţiei. În 
conformitate cu Tratatul CE, Comisia ar 
trebui, în termen de şase luni, să asigure 
disponibilitatea fondurilor pentru 
activităţile de dezafectare viitoare şi să 
evite crearea de obstacole în calea 
concurenţei loiale pe piaţa energiei. 
Statele membre ar trebui să adopte o 
contabilitate separată pentru finanţarea 
viitoarelor activităţi de dezafectare sau 
gestionare a deşeurilor. Aceste fonduri ar 
trebui revizuite sau verificate anual de un 
organism independent, cum ar fi o 
autoritate sau un organism de 
reglementare, care să verifice că
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veniturile şi dobânda asociată acumulată 
provenite din aceste activităţi sunt 
utilizate numai în acest scop, adică pentru 
activităţi de dezafectare sau gestionare a 
deşeurilor şi că acestea nu sunt utilizate 
în mod direct sau indirect pentru 
finanţarea activităţilor de pe piaţă.

Or. en

Amendamentul 62
Edit Herczog

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Furnizarea de informaţii către 
populaţie în mod corect şi la timp cu 
privire la aspecte importante legate de 
securitatea nucleară trebuie să se bazeze pe 
un nivel ridicat de transparenţă în ceea ce 
priveşte chestiunile legate de securitatea 
instalaţiilor nucleare.

(13) Furnizarea de informaţii către 
lucrătorii din domeniul nuclear şi către 
populaţie în mod corect şi la timp cu 
privire la aspecte importante legate de 
securitatea nucleară trebuie să se bazeze pe 
un nivel ridicat de transparenţă în ceea ce 
priveşte chestiunile legate de securitatea 
instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde atât dispoziţiilor Directivelor UE privind informarea şi 
consultarea lucrătorilor, cât şi articolului 30 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice conform căruia se impune stabilirea unor standarde de bază în 
cadrul Comunităţii pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva 
pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.
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Amendamentul 63
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Furnizarea de informaţii către 
populaţie în mod corect şi la timp cu 
privire la aspecte importante legate de 
securitatea nucleară trebuie să se bazeze pe 
un nivel ridicat de transparenţă în ceea ce 
priveşte chestiunile legate de securitatea 
instalaţiilor nucleare.

(13) Furnizarea de informaţii către 
lucrători şi către populaţie în mod corect şi 
la timp cu privire la aspecte importante 
legate de securitatea nucleară trebuie să se 
bazeze pe un nivel ridicat de transparenţă 
în ceea ce priveşte chestiunile legate de 
securitatea instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament corespunde atât dispoziţiilor Directivelor UE privind informarea şi 
consultarea lucrătorilor, cât şi articolului 30 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice conform căruia se impune stabilirea unor standarde de bază în 
cadrul Comunităţii pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva 
pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.

Amendamentul 64
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea asigurării implementării
eficiente a cerinţelor în materie de 
securitate pentru instalaţiile nucleare, 
statele membre trebuie să instituie 
organismele de reglementare cu statut de 
autorităţi independente. Organismele de 
reglementare trebuie să aibă competenţele 
şi resursele adecvate pentru a-şi putea 
îndeplini misiunea.

(15) În vederea asigurării reglementării
eficiente a securităţii nucleare, statele 
membre trebuie să instituie organisme de 
reglementare independente de interese 
care ar putea să le afecteze în mod 
necorespunzător deciziile legate 
chestiunile de securitate nucleară.
Organismele de reglementare trebuie să 
aibă competenţe adecvate şi să beneficieze 
de resurse financiare şi umane suficiente 
pentru a-şi putea îndeplini misiunea.
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Or. lt

Amendamentul 65
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea asigurării implementării 
eficiente a cerințelor în materie de 
securitate pentru instalațiile nucleare, 
statele membre trebuie să instituie 
organismele de reglementare cu statut de 
autorități independente. Organismele de 
reglementare trebuie să aibă competențele 
și resursele adecvate pentru a-și putea 
îndeplini misiunea.

(15) În vederea asigurării implementării 
eficiente a cerințelor în materie de 
securitate pentru instalațiile nucleare, 
statele membre trebuie să instituie un 
singur organism, "Autoritatea natională 
de reglementare şi control pentru 
securitate nucleară", cu statut de 
autoritate independentă. Autoritatea 
nationala de reglementare si control 
pentru securitate nucleara trebuie să aibă 
competențele și resursele adecvate pentru 
a-și putea îndeplini misiunea.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.

Amendamentul 66
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea asigurării implementării 
eficiente a cerinţelor în materie de 
securitate pentru instalaţiile nucleare, 
statele membre trebuie să instituie 
organismele de reglementare cu statut de 

(15) În vederea asigurării reglementării
eficiente în materie de securitate pentru 
instalaţiile nucleare, statele membre trebuie 
să instituie organismele de reglementare cu 
statut de autorităţi independente. 
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autorităţi independente. Organismele de 
reglementare trebuie să aibă competenţele 
şi resursele adecvate pentru a-şi putea 
îndeplini misiunea.

Organismele de reglementare trebuie să 
aibă competenţele şi resursele adecvate 
pentru a-şi putea îndeplini misiunea.

Or. en

Amendamentul 67
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Grupul European la nivel înalt privind 
securitatea nucleară şi managementul 
deşeurilor a fost creat pentru a contribui la 
atingerea obiectivelor Comunităţii în 
domeniul securităţii nucleare. În acest sens, 
Grupul trebuie să susţină dezvoltarea 
instrumentelor necesare pentru menţinerea 
şi optimizarea continuă a securităţii 
nucleare şi trebuie aplicate proiectării, 
amplasării, exploatării şi dezafectării 
instalaţiilor nucleare, a căror conformitate 
cu cerinţele în materie de securitate este 
impusă de cadrul legislativ şi de 
reglementare al statului membru respectiv. 

(18) Grupul European la nivel înalt privind 
securitatea nucleară şi managementul 
deşeurilor a fost creat pentru a contribui la 
atingerea obiectivelor Comunităţii în 
domeniul securităţii nucleare. În acest sens, 
Grupul trebuie să susţină dezvoltarea 
instrumentelor necesare pentru menţinerea 
şi optimizarea continuă a securităţii 
nucleare şi trebuie aplicate proiectării, 
amplasării, exploatării şi dezafectării 
instalaţiilor nucleare, a căror conformitate 
cu cerinţele în materie de securitate este 
impusă de cadrul legislativ şi de 
reglementare al statului membru respectiv. 
Reprezentanţii lucrătorilor ar trebui să fie 
reprezentaţi într-un mod adecvat în cadrul 
Grupului la nivel înalt.

Or. en

Justificare

Lucrătorii sunt expuşi în mod direct la riscul de radiaţii în cadrul tuturor etapelor de 
funcţionare a instalaţiilor nucleare, inclusiv în timpul operaţiunilor de dezafectare, 
manipulare şi depozitare a deşeurilor. Lucrătorii cunosc în detaliu condiţiile de securitate în 
materie de instalaţii nucleare. Prin urmare, reprezentanţii lucrătorilor ar trebui să fie 
reprezentaţi în mod corespunzător în cadrul Grupului la nivel înalt, de exemplu de partenerii 
sociali europeni recunoscuţi.
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Amendamentul 68
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar ca organismele de 
reglementare responsabile cu securitatea
nucleară din statele membre să coopereze 
în principal prin intermediul Grupului 
european la nivel înalt pentru securitate 
nucleară şi gestionarea deşeurilor, care a 
formulat zece principii de reglementare a 
securităţii nucleare. Grupul european la 
nivel înalt pentru securitatea nucleară şi 
gestionarea deşeurilor trebuie să contribuie 
la cadrul comunitar pentru securitatea 
nucleară în sensul optimizării permanente a 
acestui cadru.

(19) Este necesar ca organismele de 
reglementare responsabile cu 
reglementarea în materie de securitate
nucleară din statele membre să coopereze 
în principal prin intermediul Grupului 
european la nivel înalt pentru securitate 
nucleară şi gestionarea deşeurilor, care a 
formulat zece principii de reglementare a 
securităţii nucleare. Aceste principii sunt 
importante pentru punerea în aplicare în 
mod corespunzător a prezentei directive. 
Grupul european la nivel înalt pentru 
securitatea nucleară şi gestionarea 
deşeurilor trebuie să contribuie la cadrul 
comunitar pentru securitatea nucleară în 
sensul optimizării permanente a acestui 
cadru.

Or. en

Amendamentul 69
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar ca organismele de 
reglementare responsabile cu securitatea 
nucleară din statele membre să coopereze 
în principal prin intermediul Grupului 
european la nivel înalt pentru securitate
nucleară și gestionarea deșeurilor, care a 
formulat zece principii de reglementare a 
securității nucleare. Grupul european la 
nivel înalt pentru securitatea nucleară și 
gestionarea deșeurilor trebuie să 

(19) Este necesar ca autoritatea nationala 
de reglementare si control pentru 
securitate nucleara responsabila cu 
securitatea nucleară din statele membre să 
coopereze în principal prin intermediul 
Grupului european la nivel înalt pentru 
securitate nucleară și gestionarea 
deșeurilor, care a formulat zece principii de 
reglementare a securității nucleare. Grupul 
european la nivel înalt pentru securitatea 
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contribuie la cadrul comunitar pentru 
securitatea nucleară în sensul optimizării 
permanente a acestui cadru.

nucleară și gestionarea deșeurilor trebuie să 
contribuie la cadrul comunitar pentru 
securitatea nucleară în sensul optimizării 
permanente a acestui cadru.

Or. ro

Justificare

 Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.

Amendamentul 70
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar ca organismele de 
reglementare responsabile cu securitatea 
nucleară din statele membre să coopereze 
în principal prin intermediul Grupului 
european la nivel înalt pentru securitate 
nucleară şi gestionarea deşeurilor, care a 
formulat zece principii de reglementare a 
securităţii nucleare. Grupul european la 
nivel înalt pentru securitatea nucleară şi 
gestionarea deşeurilor trebuie să contribuie 
la cadrul comunitar pentru securitatea 
nucleară în sensul optimizării permanente a 
acestui cadru.

(19) Este necesar ca organismele de 
reglementare responsabile cu 
supravegherea normativă a securităţii
nucleare din statele membre să coopereze 
în principal prin intermediul Grupului 
european la nivel înalt pentru securitate 
nucleară şi gestionarea deşeurilor, care a 
formulat zece principii de reglementare a 
securităţii nucleare. Grupul european la 
nivel înalt pentru securitatea nucleară şi 
gestionarea deşeurilor trebuie să contribuie 
la cadrul comunitar pentru securitatea 
nucleară în sensul optimizării permanente a 
acestui cadru.

Or. sl
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Amendamentul 71
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a institui un cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară în Uniunea 
Europeană. Stabileşte o bază pentru 
legislaţie şi pentru mecanismele de 
reglementare din statele membre 
referitoare la securitatea nucleară cu 
scopul de a atinge, menţine şi optimiza în 
mod continuu securitatea nucleară în 
Comunitate şi de a consolida rolul 
organismelor de reglementare.

Or. de

Justificare

Scopul directivei ar trebui definit cu mai multă claritate. Scopul ei este de a crea un cadru 
comunitar unic. Acest lucru este abordat în mod direct în amendament.

Amendamentul 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a institui un cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară în Uniunea 
Europeană. Aceasta stabileşte principiile 
care stau la baza cadrului legislativ şi de 
reglementare în domeniul securităţii 
nucleare din statele membre cu scopul de 
a atinge, menţine şi optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în 
Comunitate şi de a consolida rolul 
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organismelor de reglementare.

Or. en

Justificare

 Scopul prezentei directive ar trebui definit mai clar; obiectivul enunţat în mod clar este 
realizarea unui cadru de reglementare uniform.

Amendamentul 73
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a institui un cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară în Uniunea 
Europeană. Stabileşte principiile care 
stau la baza cadrului legislativ şi de 
reglementare în domeniul securităţii 
nucleare din statele membre cu scopul de 
a atinge, menţine şi optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în 
Comunitate şi de a consolida rolul 
organismelor de reglementare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament specifică mai clar scopul stabilirii unui cadru de reglementare 
uniform.
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Amendamentul 74
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul general al directivei este de 
a atinge şi optimiza în mod continuu 
securitatea nucleară în Comunitate şi de a 
consolida rolul organismelor de 
reglementare prin stabilirea obligaţiilor de 
bază şi a principiilor generale care să 
garanteze cel mai înalt nivel de securitate 
a instalaţiilor nucleare şi prin crearea 
cadrului necesar pentru adoptarea unor 
standarde de securitate comune la nivelul 
UE.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalaţiilor nucleare, prezenta 
directivă vizează stabilirea unor obligaţii de bază şi 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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 
stabili un cadru legislativ armonizat la 
nivelul UE astfel incit sa se optimizeze în 
mod continuu securitatea nucleară în 
Comunitate, sa se respecte nivelurile de 
securitate nucleara recunoscute la nivel 
international si pentru care Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice s-a 
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angajat.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se stabileasca un cadru legislativ clar  pentru a ne asigura ca  cerințele 
privind protecția sănătății prevăzute la articolul 2 litera (b) din tratat se aplică în modul cel 
mai coerent cu putință.

Amendamentul 76
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Obiectivul general al directivei este 
instituirea unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară al cărei scop este 
menţinerea şi optimizarea constantă a
securităţii instalaţiilor nucleare din statele 
membre şi consolidarea rolului
organismelor de reglementare.

Or. en

Amendamentul 77
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ şi de reglementare din statul 
membru respectiv impune luarea în 
considerare a securităţii nucleare.

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea, dezafectarea şi 
gestionarea deşeurilor în cadrul tuturor 
instalaţiilor nucleare.
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Or. en

Justificare

Toate instalaţiile nucleare, astfel cum sunt definite în temeiul articolului 2 intră în sfera de 
aplicare a directivei şi spre deosebire de „instalaţiile nucleare”. Astfel, nu se aduce atingere 
cadrului legislativ naţional adecvat, care specifică condiţiile de autorizare în fiecare etapă a 
construcţiei, exploatării sau dezafectării instalaţiilor nucleare.

Amendamentul 78
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ şi de reglementare din statul 
membru respectiv impune luarea în 
considerare a securităţii nucleare.

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, precum şi activitatea 
desfăşurată de subcontractanţii angajaţi 
de operatori pentru care cadrul legislativ şi 
de reglementare din statul membru 
respectiv impune luarea în considerare a 
securităţii nucleare.

Or. en

Justificare

Un grup de lucrători care reprezintă un posibil factor de risc sau care poate fi expus la 
riscuri în ceea ce priveşte sănătatea sau securitatea în cadrul instalaţiilor nucleare sunt acei 
lucrători care participă la activităţi ca reparaţiile, mentenanţa şi curăţarea instalaţiilor 
nucleare. Aceste activităţi sunt adeasea contractate sau subcontractate. Aceşti lucrători sunt 
informaţi şi formaţi cel mai puţin şi nu iau parte la procedurile operatorului privind 
sănătatea şi securitatea. Directiva trebuie să specifice în mod clar că toate persoanele 
implicate au o răspundere ridicată în ceea ce priveşte siguranţa şi cultura siguranţei.
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Amendamentul 79
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ şi de reglementare din statul 
membru respectiv impune luarea în 
considerare a securităţii nucleare.

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, precum şi activitatea 
desfăşurată de subcontractanţii angajaţi 
de operatori pentru care cadrul legislativ şi 
de reglementare din statul membru 
respectiv impune luarea în considerare a 
securităţii nucleare.

Or. en

Justificare

Un grup de lucrători care reprezintă un posibil factor de risc sau care poate fi expus la 
riscuri în ceea ce priveşte sănătatea sau securitatea în cadrul instalaţiilor nucleare sunt acei 
lucrători care participă la activităţi ca reparaţiile, mentenanţa sau curăţarea instalaţiilor 
nucleare. Aceste activităţi sunt adeasea contractate sau subcontractate. Aceşti lucrători 
informaţi şi formaţi sunt cel mai puţin şi nu iau parte la procedurile privind sănătatea şi 
securitatea ale operatorului. Directiva trebuie să specifice în mod clar că toate persoanele 
implicate au o răspundere ridicată în ceea ce priveşte siguranţa şi cultura siguranţei.

Amendamentul 80
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, exploatarea şi dezafectarea 
instalaţiilor nucleare, pentru care cadrul 
legislativ şi de reglementare din statul 
membru respectiv impune luarea în 
considerare a securităţii nucleare.

(2) Domeniul său de aplicare cuprinde 
proiectarea, amplasarea, construcţia, 
mentenanţa, punerea în funcţiune,
exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor 
nucleare, pentru care cadrul legislativ şi de 
reglementare din statul membru respectiv 
impune luarea în considerare a securităţii 
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nucleare.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a directivei ar trebui să cuprindă punerea în funcţiune a instalaţiilor 
nucleare, fiind necesar ca acest proces să fie reglementat prin dispoziţii legislative clare în 
materie de autorizare.

Amendamentul 81
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „instalaţie nucleară” înseamnă o uzină 
de fabricare a combustibilului nuclear, un 
reactor de cercetare (inclusiv configuraţiile 
subcritice şi critice), o centrală nuclearo-
electrică, o instalaţie de depozitare a 
combustibilului uzat, o uzină de îmbogăţire 
sau o instalaţie de reprocesare;

(1) „instalaţie nucleară” înseamnă o uzină 
de fabricare a combustibilului nuclear, un 
reactor de cercetare (inclusiv configuraţiile 
subcritice şi critice), o centrală nuclearo-
electrică, o instalaţie de depozitare a 
combustibilului uzat, o uzină de îmbogăţire 
sau o instalaţie de reprocesare, inclusiv 
instalaţii pentru manipularea şi operarea 
substanţelor radioactive generate în 
timpul exploatării unei instalaţii;

Or. en

Amendamentul 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl
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Justificare

Amendamentul 83
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „securitate nucleară” înseamnă 
realizarea condiţiilor corespunzătoare de 
exploatare prin măsuri menite să prevină 
accidentele sau să contracareze 
consecinţele accidentelor, având drept 
rezultat protecţia lucrătorilor, a populaţiei
şi a aerului, apei şi solului contra 
riscurilor asociate radiaţiilor provenind de 
la instalaţiile nucleare;

(2) „securitate nucleară” înseamnă 
realizarea condiţiilor corespunzătoare de 
exploatare, prevenire a accidentelor sau
contracarare a consecinţelor accidentelor, 
având drept rezultat protecţia lucrătorilor şi
a populaţiei contra riscurilor asociate 
radiaţiilor ionizante provenite de la 
instalaţiile nucleare;

Or. en

Justificare

Propunem utilizarea definiţiei mai apropiate de cea sugerată în Glosarul privind securitatea 
nucleară (2007) al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Amendamentul 84
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „securitate nucleară” înseamnă 
realizarea condiţiilor corespunzătoare de 
exploatare prin măsuri menite să prevină 
accidentele sau să contracareze
consecinţele accidentelor, având drept 
rezultat protecţia lucrătorilor, a populaţiei
şi a aerului, apei şi solului contra 
riscurilor asociate radiaţiilor provenind de 
la instalaţiile nucleare;

(2) „securitate nucleară” înseamnă 
realizarea condiţiilor corespunzătoare de 
exploatare, prevenire a accidentelor sau
contracarare a consecinţelor accidentelor, 
având drept rezultat protecţia lucrătorilor, a 
populaţiei şi a mediului contra riscurilor 
asociate radiaţiilor;



AM\771348RO.doc 29/103 PE421.201v01-00

RO

Or. en

Justificare

În conformitate cu scopul prezentei directive, definiţia dată de CE a „securităţii nucleare” ar 
trebui să corespundă pe deplin definiţiei date aceluiaşi termen de AIEA (vezi Glosarul privind 
securitatea nucleară, ediţia 2007, p. 133). În legătură cu problema temeiului juridic această 
definiţie se referă în mod clar la protecţia „mediului”, ca element esenţial al noţiunii de 
„securitate nucleară”.

Amendamentul 85
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „standarde de ultimă oră” înseamnă 
sisteme tehnice, de reglementare şi 
operaţionale care respectă cele mai bune 
practici posibile la momentul actual, 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare în 
cadrul Uniunii. 

Or. en en

Justificare

Standardele de securitate şi posibilele instalaţii nucleare noi trebuie să fie de cel mai înalt 
nivel. Acestea trebuie să atingă un nivel care să corespundă ultimelor evoluţii din domeniul 
tehnicii, în materie de reglementare şi din punct de vedere operaţional din cadrul Uniunii. 
Cerinţe similare trebuie să reprezinte standardul comun pentru statele membre şi trebuie 
actualizate în mod constant.
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Amendamentul 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „material radioactiv” orice material 
care conţine unul sau mai mulţi 
radionuclizi cu un nivel de activitate sau 
concentraţie care nu pot fi neglijate din 
punct de vedere al radioprotecţiei;

(3) „material radioactiv” orice material 
care conţine unul sau mai mulţi 
radionuclizi cu un nivel de activitate sau 
concentraţie care nu face obiectul 
derogării stabilite în documentul 
International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation and 
for the Safety of Radiation Sources 
(Standardele internaţionale de bază 
pentru protecţia contra radiaţiilor 
ionizante şi securitatea surselor de radiaţii 
ionizante) (IAEA, Vienna, 1996, Safety 
Series No 115);

Or. pl

Justificare

Trimiterea la acest document este de preferat formulării „din punctul de vedere al 
radioprotecţiei” care este vagă. 

Amendamentul 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „material radioactiv” orice material 
care conţine unul sau mai mulţi 
radionuclizi cu un nivel de activitate sau 
concentraţie care nu pot fi neglijate din 
punct de vedere al radioprotecţiei;

(3) „substanţe radioactive” orice material 
care conţine unul sau mai mulţi 
radionuclizi cu un nivel de activitate sau 
concentraţie care nu pot fi neglijate din 
punct de vedere al radioprotecţiei;

Or. en
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Justificare

 Termenul „substanţe radioactive” este utilizat în Directiva 96/29/Euratom de stabilire a 
normelor de securitate pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a publicului larg împotriva 
pericolelor generate de radiaţiile ionizante.

Amendamentul 88
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) „fond pentru operaţiunile de 
dezafectare” înseamnă resurse financiare 
gestionate independent destinate în mod 
specific acoperirii costurilor necesare 
dezafectării instalaţiilor nucleare, inclusiv 
gestionării pe termen lung a deşeurilor 
radioactive şi a combustibilului uzat şi 
respectării standardelor în materie de 
securitate;

Or. en

Justificare

Este necesară definirea „fondului pentru operaţiunile de dezafectare” în prezenta directivă.

Amendamentul 89
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „deşeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă pentru care nu s-a 
prevăzut nicio întrebuinţare ulterioară de 
către statul membru în cauză şi care se află, 
ca materiale radioactive, sub controlul unui 

(5) „deşeuri radioactive” înseamnă 
combustibil uzat, materiale radioactive în 
stare gazoasă, lichidă sau solidă provenite 
din activităţi de reprocesare sau orice alte 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă pentru care nu s-a 
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organism de reglementare în temeiul 
cadrului legislativ şi de reglementare a 
unui stat membru;

prevăzut nicio întrebuinţare ulterioară de 
către statul membru în cauză sau de către o 
persoană fizică sau juridică a cărei 
decizie este acceptată de statele membre şi 
care se află, ca materiale radioactive, sub 
controlul unui organism de reglementare în 
temeiul cadrului legislativ şi de 
reglementare a unui stat membru;

Or. en

Justificare

În timpul funcţionării normale a unei instalaţii nucleare este necesară găsirea unui procedeu 
de evacuare a unor cantităţi mari de deşeuri de nivel scăzut sau intermediar, în stare lichidă 
sau solidă, şi barele de combustibilul uzat cu radioactivitate ridicată trebuie izolate de 
biosferă pentru sute de mii sau chiar milioane de ani. Acestea trebuie tratate în acelaşi mod 
ca deşeurile nucleare.

Amendamentul 90
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibilul nuclear care a fost iradiat şi 
eliminat permanent din miezul reactorului; 
combustibilul uzat poate fi fie considerat 
resursă utilizabilă care poate fi 
reprocesată, fie destinat depozitării 
definitive, fără să fie prevăzută o 
întrebuinţare ulterioară şi tratat ca deşeu 
radioactiv;

(6) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibilul nuclear care a fost iradiat şi 
eliminat permanent din miezul reactorului;

Or. en

Justificare

Unele dintre statele membre au ales metoda reprocesării, deşi reprocesarea creşte 
complexitatea gestionării deşeurilor nucleare, întrucât creează o serie de fluxuri de deșeuri 
diferite, atât solide, cât şi lichide, iar unele dintre acestea sunt eliberate în mediul 
înconjurător. Prin reprocesare se separă plutoniul utilizat în fabricarea armelor, care 
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prezintă un risc în ceea ce priveşte securitatea în viitorul îndepărtat. Depozitarea 
combustibilului uzat este fezabilă din punct de vedere tehnic, dăunează mai puţin mediului şi 
nu sporeşte complexitatea gestionării deşeurilor nucleare. Reprocesarea trebuie tratată, de 
asemenea, ca deşeuri nucleare.

Amendamentul 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „radiaţie ionizantă” înseamnă transferul 
de energie sub formă de particule sau unde 
electromagnetice cu o lungime de undă de 
maximum 100 nanometri şi o frecvenţă de 
minimum 3 x 1015 Hz, capabile să producă 
ioni direct sau indirect; 

(7) „radiaţie ionizantă” înseamnă transferul 
de energie sub formă de particule nucleare
sau unde electromagnetice cu o lungime de 
undă de maximum 100 nanometri şi o 
frecvenţă de minimum 3 x 1015 Hz, 
capabile să producă ioni direct sau indirect; 

Or. pl

Justificare

Precizează tipul de particule vizate. 

Amendamentul 92
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau organisme învestite de 
statul membru cu competența legală de a 
elibera autorizații și de a controla 
amplasarea, proiectarea, construcția, 
punerea în funcțiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalațiilor nucleare;

(8) "autoritate nationala de reglementare
si control pentru securitate nucleara"
înseamnă organismul învestit de statul 
membru cu competența legală de a elibera 
autorizații, de a controla amplasarea, 
proiectarea, construcția, punerea în 
funcțiune, exploatarea sau dezafectarea 
instalațiilor nucleare si de a lua masurile 
necesare in cazul in care securitatea nu 
este pe deplin garantata si este pusa in 
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pericol sanatatea si siguranta populatiei;

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control  
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia.

Amendamentul 93
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau organisme învestite de 
statul membru cu competenţa legală de a
elibera autorizaţii şi de a controla 
amplasarea, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare;

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau organisme care dispun 
în statul membru de competenţa legală de a 
reglementa securitatea prin intermediul 
unui proces de autorizare ce cuprinde
amplasarea, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare, inclusiv 
efectuarea inspecţiilor şi exercitarea 
competenţelor de executare;

Or. en

Justificare

Definiţia propusă de Comisie pentru „organism de reglementare” nu include toate atribuţiile 
pe care ar trebui să le aibă acesta. În acest sens, verbul „a controla” trebuie înlocuit, 
deoarece nu face referire la competenţa de a efectua inspecţii. „A elibera autorizaţii” este 
înlocuit cu „proces de autorizare” pentru a indica toate măsurile posibile care pot fi luate în 
materie de autorizare (de exemplu, amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în 
funcţiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare).
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Amendamentul 94
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau organisme învestite de 
statul membru cu competenţa legală de a 
elibera autorizaţii şi de a controla 
amplasarea, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare;

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau serie de organisme care 
dispun în statul membru de competenţa 
legală de a reglementa securitatea prin 
intermediul unui proces de autorizare ce 
cuprinde amplasarea, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune, 
exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor 
nucleare, inclusiv efectuarea inspecţiilor şi 
exercitarea competenţelor de executare;

Or. en

Amendamentul 95
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
orice organism sau organisme învestite de 
statul membru cu competenţa legală de a 
elibera autorizaţii şi de a controla 
amplasarea, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare;

(8) „organism de reglementare” înseamnă 
organismul de reglementare european 
învestit de Comisia Europeană cu 
autoritatea corespunzătoare, cu 
competenţa legală şi cu resursele 
financiare şi umane necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile de a elibera 
autorizaţii şi de a controla amplasarea, 
proiectarea, construcţia, punerea în 
funcţiune, exploatarea sau dezafectarea 
instalaţiilor nucleare;

Or. en
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Amendamentul 96
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „autorizație” înseamnă toate 
autorizațiile eliberate solicitantului de 
organismul de reglementare și care îi 
conferă responsabilitatea pentru alegerea 
amplasamentului, proiectarea, construcția, 
punerea în funcțiune, exploatarea sau 
dezafectarea unei instalații nucleare;

(9) „autorizație” înseamnă toate 
autorizațiile eliberate solicitantului de 
autoritatea nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara și care 
îi conferă responsabilitatea pentru alegerea 
amplasamentului, proiectarea, construcția, 
punerea în funcțiune, exploatarea sau 
dezafectarea unei instalații nucleare
conform politicilor statului membru pe 
teritoriu caruia se amplaseaza instalatia 
nucleara;

Or. ro

Justificare

Este important sa se respecte politicile statului membru si a UE  privind mixul de energie si 
amplasarea instalatiilor nucleare.

Amendamentul 97
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „autorizaţie” înseamnă toate 
autorizaţiile eliberate solicitantului de 
organismul de reglementare şi care îi 
conferă responsabilitatea pentru alegerea 
amplasamentului, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea unei instalaţii nucleare;

(9) „autorizaţie” înseamnă toate 
autorizaţiile eliberate solicitantului de 
organismul independent şi care îi conferă 
responsabilitatea pentru alegerea 
amplasamentului, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea unei instalaţii nucleare;

Or. en
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Justificare

Raportorul acordă guvernului fiecărui stat membru responsabilitatea de emitere a 
autorizaţiilo . Fiecare stat membru îşi asumă responsabilitatea utilizării energiei nucleare, 
dar decizia în privinţa condiţiilor de acordare a acestor autorizaţii ar trebui să fie de 
competenţa unui organism independent, a cărui activitate se desfăşoară în mod transparent, 
pentru a garanta eliminarea tuturor intereselor politice, criteriul de bază în luarea deciziei 
fiind securitatea instalaţiilor şi a populaţiei. 

Amendamentul 98
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „reactori de putere noi” înseamnă 
reactori de putere a căror exploatare se 
autorizează după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(10) „centrale electrice nucleare noi” 
înseamnă centrale electrice a căror 
construcţie se autorizează după intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 99
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „reactori de putere noi” înseamnă 
reactori de putere a căror exploatare se 
autorizează după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(10) „reactoare de putere noi” înseamnă 
reactoarele de putere a căror construcţie se 
autorizează după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

La articolul 2 alineatul (10) „reactoarele de putere noi” sunt definite ca reactoarele de 
putere a căror exploatare este autorizată după intrarea în vigoare a prezentei directive. 
Având în vedere că noile cerinţe, în special în ceea ce priveşte proiectarea, nu pot fi introduse 
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după ce construcţia a luat sfârşit, definiţia „reactoarelor de putere noi” ar trebui să fie 
reactoarele de putere a căror construcţie se autorizează după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Amendamentul 100
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „standarde în materie de securitate 
de ultimă oră” înseamnă standarde în 
materie de sisteme tehnice, de 
reglementare şi operaţionale care respectă 
cele mai bune practici posibile la 
momentul actual, dezvoltate sau în curs 
de dezvoltare în cadrul Uniunii. În plus, 
statele membre au obligaţia de a-şi 
îmbunătăţi în mod constant standardele în 
materie de securitate existente.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea „standardelor în materie de securitate de ultimă oră” în prezenta 
directivă.

Amendamentul 101
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Responsabilitatea primară pentru 
securitatea instalaţiilor nucleare revine 
titularului autorizaţiei, sub controlul 
organismului de reglementare. Măsurile 
de securitate şi control care trebuie 
implementate într-o instalaţie nucleară se 

(1) Statele membre se asigură că 
utilizarea energiei nucleare respectă 
principiile în materie de securitate 
acceptate la nivel internaţional, inclusiv 
faptul că responsabilitatea primară pentru 
securitatea instalaţiilor nucleare îi revine 
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decid exclusiv de către organismul de 
reglementare şi se aplică de către titularul 
autorizaţiei.

titularului autorizaţiei, această 
responsabilitate revenindu-i pe întreaga 
durată de viaţă a instalaţiilor nucleare, până 
la scoaterea de sub controlul de 
reglementare. Responsabilitatea titularului 
autorizaţiei nu poate fi delegată.

Titularului autorizaţiei îi revine 
responsabilitatea primară în materie de 
securitate pe întreaga durată de viaţă a 
instalaţiilor nucleare, până la scoaterea de 
sub controlul de reglementare. 
Responsabilitatea titularului autorizaţiei nu 
poate fi delegată.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este să furnizeze o definiţie mai cuprinzătoare şi mai clară a 
responsabilităţii şi a cadrului de securitate nucleară şi, de aceea, trebuie să se facă referire 
în mod explicit la principiile în materie de securitate acceptate la nivel internaţional. În plus, 
formularea propusă iniţial „sub controlul organismului de reglementare” nu este corectă, 
deoarece în acest caz responsabilitatea pentru securitatea instalaţiilor nucleare nu poate fi 
împărţită.

Amendamentul 102
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
utilizarea energiei nucleare respectă 
principiile în materie de securitate 
acceptate la nivel internaţional, inclusiv 
faptul că responsabilitatea primară pentru 
securitatea instalaţiilor nucleare revine 
titularului autorizaţiei. Măsurile de 
securitate şi control care trebuie 
implementate într-o instalaţie nucleară sunt 
propuse de titularul autorizaţiei şi sunt 
prezentate organismului de reglementare 
pentru aprobare. Aceste măsuri se aplică 
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ulterior de către titularul autorizaţiei, sub 
controlul organismului de reglementare, 
în conformitate cu dispoziţiile stabilite la 
articolele 4 şi 5 din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 103
Silvia-Adriana Ţicău

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
autoritate nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara. 
Măsurile de securitate și control care 
trebuie implementate într-o instalație 
nucleară se decid exclusiv de către 
autoritate nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara și se 
aplică de către titularul autorizației.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control  
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia.

Amendamentul 104
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
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reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizaţiilor şi de control al 
instalaţiilor şi interdicţia cu privire la 
exploatarea lor fără autorizaţie, precum şi 
un sistem de control de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizaţiilor şi de control al 
instalaţiilor şi interdicţia cu privire la 
exploatarea lor fără autorizaţie, precum şi 
un sistem de inspecţii de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv. Organismul 
de reglementare are autoritatea de a 
modifica, suspenda, retrage sau revoca 
autorizaţia de funcţionare a unei instalaţii 
nucleare în cazul încălcării grave a 
condiţiilor de acordare a autorizaţiei.

Or. en

Amendamentul 105
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizaţiilor şi de control al 
instalaţiilor şi interdicţia cu privire la 
exploatarea lor fără autorizaţie, precum şi 
un sistem de control de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizaţiilor şi de control al 
instalaţiilor şi interdicţia cu privire la 
exploatarea lor fără autorizaţie, precum şi 
un sistem de inspecţii de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

Or. en

Justificare

Formularea „inspecţii de reglementare” este mai corectă din punct de vedere legal în sensul 
legislaţiei europene în domeniul securităţii nucleare, deoarece oferă o definiţie mai 
cuprinzătoare şi mai clară a responsabilităţii şi a cadrului privind securitatea instalaţiilor 
nucleare, iar termenul iniţial, „control” nu include autoritatea de a efectua inspecţii.
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Amendamentul 106
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale de securitate, un sistem 
de acordare a autorizaţiilor şi de control al 
instalaţiilor şi interdicţia cu privire la 
exploatarea lor fără autorizaţie, precum şi 
un sistem de control de reglementare care 
include măsurile necesare de punere în 
aplicare a cadrului respectiv.

(2) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
cerinţele naţionale şi europene de 
securitate, un sistem de acordare a 
autorizaţiilor şi de control al instalaţiilor şi 
interdicţia cu privire la exploatarea lor fără 
autorizaţie, precum şi un sistem de control
de reglementare care include măsurile 
necesare de punere în aplicare a cadrului 
respectiv.

Or. en

Justificare

Cadrul naţional privind securitatea nucleară trebuie să ţină seama atât de legislaţia 
naţională, cât şi de cea europeană în materie de standarde de securitate, pentru a sporii 
gradul de armonizare în UE.

Amendamentul 107
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme de reglementare Autoritatea nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara

Or. ro
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Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control 
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia., de 
asemeni trebuie subliniat inca de la inceput atributiile de control pe care aceasta autoritate 
trebuie sa le exercite.

Amendamentul 108
Anni Podimata

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 organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă care ar putea afecta securitatea.

(1) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare este efectiv 
independent de toate organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă nefavorabilă care ar putea afecta 
deciziile privind aspectele legate de 
securitate. În acest scop, statele membre 
se asigură că, în momentul îndeplinirii 
sarcinilor care le revin în temeiul 
prezentei directive, organismul de 
reglementare este distinct din punct de 
vedere juridic şi independent din punct de 
vedere funcţional de orice altă entitate 
publică sau privată, precum şi că 
personalul său şi persoanele responsabile 
de gestionarea acestuia acţionează în mod 
independent de orice interes de piaţă şi nu 
solicită nici nu acceptă instrucţiuni din 
partea niciunui guvern ori a niciunei 
entităţi publice.

Or. en

Justificare

Se sprijină insistenţa raportorului asupra independenţei organismului de reglementare, 
aceasta asigurându-se pe parcursul întregii sale activităţi şi nu doar când desfăşoară 
„activităţi de reglementare”.
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Amendamentul 109
Vladimir Urutchev

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 organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă care ar putea afecta securitatea.

(1) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare este efectiv 
independent de toate organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă care ar putea afecta în mod 
negativ controlul de reglementare ale 
securităţii nucleare. În acest scop, statele 
membre se asigură că organismul de 
reglementare este independent din punct 
de vedere juridic şi funcţional şi că 
personalul său şi conducerea acestuia 
acţionează în mod independent la 
desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea 
sarcinilor de reglementare a securităţii 
nucleare.

Or. en

Amendamentul 110
Rebecca Harms

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 organizaţiile ale 
căror competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 

(1) Statele membre garantează 
independenţa efectivă a autorităţilor de 
reglementare şi se asigură că acestea îşi 
exercită competenţele în mod imparţial şi 
transparent. În acest scop, statul membru 
se asigură că, atunci când îşi îndeplinesc 
atribuţiile de reglementare care le revin în 



AM\771348RO.doc 45/103 PE421.201v01-00

RO

influenţă care ar putea afecta securitatea. temeiul prezentei directive şi al legislaţiei 
în domeniu, autoritatea de reglementare:
(a) este distinctă din punct de vedere 
juridic şi independentă din punct de 
vedere funcţional de orice altă entitate 
publică sau privată, în special de cele ale 
căror competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă care ar putea afecta securitatea;
(b) se asigură că personalul lor şi 
persoanele responsabile de gestionarea 
sa:
(i) acţionează în mod independent de 
orice interes de piaţă şi 
(ii) nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni 
directe din partea niciunui guvern sau a 
niciunei entităţi publice sau private în 
îndeplinirea atribuţiilor de reglementare 
care le revin.
Această cerinţă nu aduce atingere 
cooperării strânse cu alte autorităţi 
naţionale adecvate, după caz.

Or. en

Justificare

Statele membre garantează independenţa efectivă a autorităţilor de reglementare pentru a se 
asigura că acestea îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent. Prezentul 
amendament este în confromitate cu rolul şi obligaţiile care le revin autorităţilor naţionale de 
reglementare în temeiul instrumentelor cuprinse în cadrul pachetului privind piața internă a 
energiei.
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Amendamentul 111
Romana Jordan Cizelj

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 organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
exploatarea instalaţiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum şi libere de orice 
influenţă care ar putea afecta securitatea.

(1) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare este efectiv 
independent de toate organizaţiile ale căror 
competenţe includ promovarea, 
descurajarea sau exploatarea instalaţiilor 
nucleare. Organismul de reglementare nu 
este supus niciunei presiuni care ar putea 
afecta activităţile sale de reglementare.

Or. en

Amendamentul 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 
autoritatea nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara este 
efectiv independentă de toate organizațiile 
ale căror competențe includ promovarea, 
exploatarea instalațiilor nucleare sau 
demonstrarea beneficiilor acestora pentru 
societate, precum și liberă de orice 
influență care ar putea afecta securitatea.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control 
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia.
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Amendamentul 113
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competenţele şi 
resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin.
Organismul de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare şi asigură implementarea 
cerinţelor, condiţiilor şi normelor în 
materie de securitate.

(2) Pentru a proteja independenţa 
autorităţii de reglementare, statele 
membre se asigură în special 
căautoritatea de reglementare dispune de 
personalitatea juridică, autonomia 
financiară şi resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Autoritatea de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare şi asigură implementarea 
cerinţelor, condiţiilor şi normelor în 
materie de securitate, inclusiv suspendarea 
activităţii oricăror instalaţii nucleare în 
cazul în care consideră că securitatea nu 
este garantată şi retragerea autorizaţiei de 
funcţionare în cazul încălcărilor grave şi 
repetate ale condiţiilor de acordare a 
autorizaţiei.

Or. en

Justificare

Statele membre garantează independenţa efectivă a autorităţilor de reglementare şi se 
asigură că acestea îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent. Prezentul 
amendament respectă rolul şi îndatoririle acordate autorităţilor naţionale de reglementare cu 
ajutorul instrumentelor cuprinse în cadrul pachetului privind piața internă a energiei.
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Amendamentul 114
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competenţele şi 
resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Organismul de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare şi asigură implementarea
cerinţelor, condiţiilor şi normelor în 
materie de securitate.

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competenţele şi 
resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Organismul de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare şi se asigură că titularul licenţei 
respectă cerinţele în materie de securitate
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 115
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competențele și 
resursele umane și financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-și 
îndeplini responsabilitățile și pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Organismul de reglementare controlează și 
reglementează securitatea instalațiilor 
nucleare și asigură implementarea 
cerințelor, condițiilor și normelor în 
materie de securitate.

(2) Autoritatea nationala de reglementare
si control pentru securitate nucleara este 
învestita cu autoritatea, competențele și 
resursele umane și financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-și 
îndeplini responsabilitățile și pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Autoritatea nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara
controlează și reglementează securitatea 
instalațiilor nucleare și asigură 
implementarea cerințelor, condițiilor și 
normelor în materie de securitate.

Or. ro
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Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control 
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia.

Amendamentul 116
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competenţele şi 
resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Organismul de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare şi asigură implementarea 
cerinţelor, condiţiilor şi normelor în 
materie de securitate.

(2) Organismul de reglementare este 
învestit cu autoritatea, competenţele şi 
resursele umane şi financiare 
corespunzătoare, necesare pentru a-şi 
îndeplini responsabilităţile şi pentru a se 
achita de îndatoririle care îi revin. 
Organismul de reglementare controlează şi 
reglementează securitatea instalaţiilor 
nucleare, controlează deplasarea 
materialelor radioactive şi asigură 
implementarea cerinţelor, condiţiilor şi 
normelor în materie de securitate.

Or. en

Justificare

„Autoritatea independentă franceză pentru securitate nucleară (Autorité de sûreté nucléaire) 
arată în cel mai recent raport anual că, pentru a-şi asuma pe deplin responsabilităţile în 
domeniul securităţii instalaţiilor nucleare acestea ar trebui să îşi poată supraveghea fluxul 
materialelor radioactive”.

Amendamentul 117
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare acordă (3) Organismul de reglementare efectuează 
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autorizaţiile şi monitorizează aplicarea 
dispoziţiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare.

toate evaluările necesare cu privire la 
îndeplinirea cerinţelor în materie de
securitate pentru acordarea autorizaţiilor, 
astfel cum prevede legislaţia naţională în 
temeiul articolului 6, şi monitorizează 
aplicarea dispoziţiilor de acordare a 
autorizaţiilor cu privire la amplasamentul, 
proiectarea, construcţia, punerea în 
funcţiune, exploatarea sau dezafectarea 
instalaţiilor nucleare.

Or. en

Amendamentul 118
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare acordă 
autorizaţiile şi monitorizează aplicarea 
dispoziţiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare.

(3) Organismul de reglementare acordă 
autorizaţiile şi monitorizează aplicarea 
dispoziţiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare. 
Organismul de reglementare 
supraveghează subcontractanţii pe care îi 
folosesc operatorii pentru a se asigura că 
acestea îndeplinesc standardele necesare 
în materie de securitate şi competenţe.

Or. en

Justificare

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.
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Amendamentul 119
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare acordă 
autorizaţiile şi monitorizează aplicarea 
dispoziţiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare.

(3) Organismul de reglementare acordă 
autorizaţiile şi monitorizează aplicarea 
dispoziţiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare. 
Organismul de reglementare 
supraveghează subcontractanţii pe care îi 
folosesc operatorii pentru a se asigura că 
acestea îndeplinesc standardele necesare 
în materie de securitate şi competenţe.

Or. en

Justificare

Un factor de risc important, precum şi un grup de lucrători care pot fi expuşi la riscuri în 
ceea ce priveşte sănătatea sau securitatea în cadrul instalaţiilor nucleare sunt acei lucrători 
care participă la activităţi ca reparaţiile, mentenanţa sau curăţarea instalaţiilor nucleare. 
Aceste activităţi sunt adeasea contractate sau subcontractate. Aceşti lucrători sunt informaţi 
şi formaţi cel mai puţin şi nu sunt integraţi pe deplin în procedurile privind sănătatea şi 
securitatea ale operatorului.

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare acordă 
autorizațiile și monitorizează aplicarea 
dispozițiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcția, 
punerea în funcțiune, exploatarea sau 

(3) Autoritatea nationala de reglementare
si control pentru securitate nucleara
acordă autorizațiile și monitorizează 
aplicarea dispozițiilor lor cu privire la 
amplasamentul, proiectarea, construcția, 
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dezafectarea instalațiilor nucleare. punerea în funcțiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalațiilor nucleare, precum 
si transparenta privind informatiile legate 
de securitatea acestora.

Or. ro

Justificare

Este necesar ca autoritate nationala de reglementare si control pentru securitate nucleara sa 
poata fi in masura sa furnizeze informații către populație în mod corect și la timp cu privire 
la aspecte importante legate de securitatea nucleară.

Amendamentul 121
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele de reglementare se 
asigură că titularii autorizaţiilor dispun 
de personalul corespunzător sub raportul 
numărului şi calificării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele de reglementare se 
asigură că titularii autorizațiilor dispun 
de personalul corespunzător sub raportul 
numărului și calificării.

(4) Autoritatea nationala de reglementare
si control pentru securitate nucleara se 
asigură că titularii autorizațiilor dispun de 
personalul corespunzător sub raportul 
numărului și calificării.

Or. ro
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Justificare

Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control 
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia.

Amendamentul 123
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele de reglementare se 
asigură că titularii autorizaţiilor dispun de 
personalul corespunzător sub raportul 
numărului şi calificării.

(4) Organismele de reglementare verifică
că titularii autorizaţiilor dispun de 
personalul corespunzător sub raportul 
numărului şi calificării.

Or. sl

Amendamentul 124
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Gradul de suficienţă şi calificările 
personalului de care dispune titularul 
autorizaţiei care desfăşoară toate 
activităţile importante pentru securitatea 
nucleară sunt evaluate în mod regulat de 
către organismul de reglementare, aceasta 
fiind o cerinţă obligatorie pentru 
asigurarea securităţii nucleare.

Or. en
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Amendamentul 125
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La fiecare cel puţin zece ani, 
organismul de reglementare trebuie să se 
spună pe sine ţi sistemul naţional de 
reglementare unui evaluări inter pares la 
nivel internaţional, cu obiectivul de a 
îmbunătăţi în mod permanent 
infrastructura de reglementare.

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziţie nu adaugă niciun plus întrucât, anual, Convenția privind siguranța 
nucleară, statele membre şi Euratom trebuie să prezinte un raport privind sectorul nuclear, 
inclusiv privind cadrul legislativ şi de reglementare.

Amendamentul 126
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La fiecare cel puţin zece ani, 
organismul de reglementare trebuie să se 
spună pe sine ţi sistemul naţional de 
reglementare unui evaluări inter pares la 
nivel internaţional, cu obiectivul de a 
îmbunătăţi în mod permanent 
infrastructura de reglementare.

(5) În scopul îmbunătăţirii continue a 
infrastructurii de reglementare, în fiecare 
stat membru se efectuează, cel puţin la 
fiecare zece ani, o evaluare inter pares a 
sistemului de control de reglementare în 
domeniul nuclear la nivel internaţional.
Caracteristicile şi domeniul de aplicare a 
evaluării sunt hotărâte de către 
autoritatea destinatară şi de către 
organismele de acelaşi tip, după caz, în 
conformitate cu normele stabilite în 
temeiul prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 127
Silvia-Adriana Ţicău

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 zece ani, autoritatea 
nationala de reglementare si control 
pentru securitate nucleara trebuie să se 
supuna pe sine si sistemul național de 
reglementare unui evaluări inter pares la 
nivel internațional, cu obiectivul de a 
îmbunătăți în mod permanent infrastructura 
de reglementare.

Or. ro

Justificare

Termenul "cel putin" zece ani este mult prea larg tinind cont de evolutiile rapide din domeniu 
energiei. Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se 
asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.

Amendamentul 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Organismele de reglementare din 
statele membre fac schimb de cele mai 
bune practici în domeniul reglementării şi 
ajung la o înţelegere uniformă a 
cerinţelor în materie de securitate 
nucleară acceptate la nivel internaţional.

Or. en
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Justificare

Astfel ar trebui să se obţină armonizarea cerinţelor în materie de securitate şi a cadrului 
proceselor de reglementare în cadrul Uniunii Europene.

Amendamentul 129
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

# (5a) Organismele de reglementare din 
statele membre fac schimb de cele mai 
bune practici în domeniul reglementării şi 
ajung la o înţelegere uniformă a 
cerinţelor  în materie de securitate 
nucleară acceptate la nivel internaţional.

Or. en

Justificare

Schimbul frecvent de cele mai bune practici între organismele de reglementare contribuie la 
armonizarea cerinţelor în materie de securitate şi a cadrului proceselor de reglementare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 130
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează populația cu 
privire la procedurile și rezultatele 
activităților de supraveghere în ceea ce 
privește securitatea nucleară. Totodată, 
ele se asigură că organismele de 
reglementare informează eficient publicul 
în domeniile care țin de competența lor. 
Accesul la informație se asigură în 

Statele membre informează populația si 
autoritatile locale implicate cu privire la 
procedurile și rezultatele activităților de 
supraveghere în ceea ce privește securitatea 
nucleară. Totodată, ele se asigură că 
autoritatea nationala de reglementare si 
control pentru securitate nucleara
informează eficient publicul si autoritatile 
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conformitate cu obligațiile pertinente, 
naționale și internaționale.

locale implicate în domeniile care țin de 
competența ei. Accesul la informație se 
asigură în conformitate cu obligațiile 
pertinente, naționale și internaționale.

Or. ro

Justificare

 Este necesar sa se defineasca clar o singura autoritate nationala de reglementare si control 
responsabila pentru a se asigura coerenta in actiuni si a se consolida rolul acesteia. 
Autoritatile locale implicate trebuie sa fie informate atit pentru a contribui la procesul 
decizional cit si pentru a sustine masurile dispuse de autoritate.

Amendamentul 131
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează populaţia cu 
privire la procedurile şi rezultatele 
activităţilor de supraveghere în ceea ce 
priveşte securitatea nucleară. Totodată, ele 
se asigură că organismele de reglementare 
informează eficient publicul în domeniile 
care ţin de competenţa lor. Accesul la 
informaţie se asigură în conformitate cu 
obligaţiile pertinente, naţionale şi 
internaţionale.

Statele membre informează populaţia şi 
Comisia cu privire la procedurile şi 
rezultatele activităţilor de supraveghere în 
ceea ce priveşte securitatea nucleară şi 
informează populaţia imediat în 
eventualitatea oricărui incident.. 
Totodată, ele se asigură că organismele de 
reglementare informează eficient publicul 
în domeniile care ţin de competenţa lor. 
Accesul la informaţie se asigură în 
conformitate cu obligaţiile pertinente, 
naţionale şi internaţionale.

Or. de
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Amendamentul 132
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

(1) Statele membre pun în aplicare 
principiile de siguranţă menţionate în 
anexa la prezenta directivă care respectă
principiile fundamentale de securitate ale 
AIEA [: Fundamental safety principles 
(Elemente fundamentale de securitate ale 
AIEA: Principii fundamentale de 
securitate), IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)] în ceea ce priveşte
alegerea amplasamentului, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune, 
exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor 
nucleare. Ele aplică obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară.

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 
instalaţiile nucleare, care să cuprindă, 
între altele, măsuri eficace împotriva 
riscurilor potenţiale asociate radiaţiilor, 
prevenirea accidentelor şi măsurile în caz 
de accident, gestionarea instalaţiilor care 
îmbătrânesc, gestionarea pe termen lung 
a tuturor materialelor radioactive produse 
şi informarea populaţiei şi a autorităţilor 
statelor vecine.

Or. en
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Amendamentul 133
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [ 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [ 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

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 
instalaţiile nucleare, care să cuprindă, între 
altele, măsuri eficace împotriva riscurilor 
potenţiale asociate radiaţiilor, prevenirea 
accidentelor şi măsurile în caz de accident, 
gestionarea instalaţiilor care îmbătrânesc, 
gestionarea pe termen lung a tuturor 
materialelor radioactive produse şi 
informarea populaţiei şi a autorităţilor 
statelor vecine.

Statele membre asigură în special că 
principiile aplicabile definite prin 
elementele fundamentale de securitate ale 
AIEA sunt implementate şi că se iau 
măsurile necesare astfel încât să se 
garanteze cel mai înalt nivel de securitate 
în instalaţiile nucleare, care să cuprindă, 
între altele, operarea instalaţiilor nucleare 
la un standard care să reflecte cele mai 
avansate practici din UE în domeniile 
tehnic, normativ şi operativ, măsuri 
eficace împotriva riscurilor potenţiale 
asociate radiaţiilor, prevenirea accidentelor 
şi incidentelor şi măsurile de răspuns în 
cazul producerii acestora, gestionarea 
instalaţiilor care îmbătrânesc, gestionarea 
pe termen lung a tuturor materialelor 
radioactive produse şi informarea 
populaţiei şi a autorităţilor statelor vecine.

Or. en

Justificare

Este important să se evite chiar şi accidentele minore, clasificate drept incidente, mai ales 
dacă există efecte radiologice.
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Amendamentul 134
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi 
cerinţele Convenţiei privind securitatea 
nucleară (IAEA INFCIRC 449 din 
5 iulie 1994).

(1) Statele membre adoptă dispoziţii 
privind securitatea nucleară ţinând cont 
în mod corespunzător de toate practicile 
internaţionale recomandate relevante, 
cum ar fi principiile fundamentale, 
standardele şi orientările AIEA. 

Or. en

Justificare

Temeiul juridic al directivei, articolele 31-32 din Tratatul EURATOM, nu susţine în totalitate 
Principiile fundamentale de securitate (PFS) ale AIEA nici principiile fundamentale 
individuale din prezentul document. Se impune modificarea acestora, pentru a se adapta 
directivei. Ar putea surveni probleme de interpretare în momentul implementării principiilor 
fundamentale în statele membre, ceea ce ar genera, de asemenea, riscul de contestaţii inutile 
în faţa CEJ. Trimiterile la Convenţia privind securitatea nucleară (CSN) ar avea ca rezultat 
acelaşi tip de problemă, întrucât Euratom nu a ratificat toate articolele Convenţiei.

Amendamentul 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA:
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 

1. Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [ 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
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Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994) şi 
Convenţia comună privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat şi 
securitatea gestionării deşeurilor 
radioactive (IAEA INFCIRC 546 din 24 
decembrie 1997). 

Or. pl

Justificare

Convenţia comună privind securitatea gestionării combustibilului uzat şi securitatea 
gestionării deşeurilor radioactive (IAEA INFCIRC 546 din 24 decembrie 1997) este unul din 
documentele de bază din acest domeniu pe care se aplică prezentei directive. 

Amendamentul 136
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

(1) Pentru amplasarea, proiectarea, 
construcţia, punerea în funcţiune, 
exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor 
nucleare, statele membre aplică principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [ 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)], în conformitate cu specificaţiile 
din anexă. Ele aplică obligaţiile şi 
cerinţele Convenţiei privind securitatea 
nucleară1 (IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 
1994).
_________________________________________ 
1JO L 318, 11.12.1999, p. 20 şi JO L 172, 6.5.2004, 
p. 7.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 28 la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf din 
proiectul de raport. Mai mult, toate măsurile referitoare la autorizaţii ar trebui menţionate în 
mod explicit (amplasamentul, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea şi 
dezafectarea instalaţiilor nucleare).

Amendamentul 137
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

(1) Statele membre respectă conform 
indicaţiilor detaliate din anexă, acele părţi 
din principiile fundamentale de securitate 
ale AIEA [: Fundamental safety principles 
(Elemente fundamentale de securitate ale 
AIEA: Principii fundamentale de 
securitate), IAEA Safety Standard Series 
No. SF-1 (2006)] care sunt relevante 
pentru crearea unui cadru comunitar 
pentru securitatea nucleară şi respectă 
obligaţiile şi cerinţele Convenţiei privind 
securitatea nucleară (IAEA INFCIRC 449 
din 5 iulie 1994).

Or. de

Justificare

Principiile fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN acoperă, de asemenea, diverse tipuri 
de activităţi şi instalaţii neincluse în propunerea de directivă. Acele părţi ale principiilor 
fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN care prezintă relevanţă pentru prezenta directivă 
şi trebuie incluse într-un cadru comunitar sunt enumerate în anexă.
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Amendamentul 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre respectă principiile 
fundamentale de securitate ale AIEA [: 
Fundamental safety principles (Elemente 
fundamentale de securitate ale AIEA: 
Principii fundamentale de securitate), 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)]. Ele respectă obligaţiile şi cerinţele 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

(1) Statele membre respectă:

- părţile din principiile fundamentale de 
securitate ale AIEA [: Fundamental safety 
principles (Elemente fundamentale de 
securitate ale AIEA: Principii 
fundamentale de securitate), IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006)] care 
prezintă relevanţă pentru instalaţiile 
nucleare, conform listei complete din 
anexă; precum şi
- obligaţiile şi cerinţele aplicabile ale 
Convenţiei privind securitatea nucleară 
(IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).

Or. en

Justificare

Principiile fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN acoperă, de asemenea, o gamă de 
activităţi/instalaţii diferită de cele incluse în propunerea de directivă. Părţile din PFS AIEA şi 
din Convenţia privind securitatea nucleară care prezintă relevanţă pentru prezenta directivă 
şi adaptate la contextul UE sunt precizat în detaliu în anexă.
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Amendamentul 139
Anni Podimata

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 
instalaţiile nucleare, care să cuprindă, între 
altele, măsuri eficace împotriva riscurilor 
potenţiale asociate radiaţiilor, prevenirea 
accidentelor şi măsurile în caz de accident, 
gestionarea instalaţiilor care îmbătrânesc, 
gestionarea pe termen lung a tuturor 
materialelor radioactive produse şi 
informarea populaţiei şi a autorităţilor 
statelor vecine.

Statele membre asigură în special că 
principiile aplicabile, menţionate în anexă 
şi definite prin elementele fundamentale de 
securitate ale AIEA sunt implementate 
astfel încât să se garanteze cel mai înalt
nivel de securitate în instalaţiile nucleare, 
care să cuprindă, între altele, măsuri 
eficace împotriva riscurilor potenţiale 
asociate radiaţiilor, prevenirea accidentelor 
şi măsurile în caz de accident, gestionarea 
instalaţiilor care îmbătrânesc, gestionarea 
pe termen lung a tuturor materialelor 
radioactive produse şi informarea 
populaţiei şi a autorităţilor statelor vecine.

Or. en

Justificare

Faptul că principiile specifice fac parte din directivă prin intermediul anexei nu face 
redundantă menţionarea lor aici. Mai ales că ele pot fi respectate şi pentru exploatarea 
instalaţiilor mai vechi, unde problema securităţii este mult mai gravă.

Amendamentul 140
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 

eliminat
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Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

Or. de

Justificare

O directivă nu poate impune statelor membre obligaţii cu privire la rezultate viitoare care nu 
au fost încă definite din punct de vedere al conţinutului sau al duratei. În plus, securitatea 
noilor reactoare este tratată la articolul 6 alineatul (1) care stabileşte norme generale privind 
securitatea noilor reactoare.

Amendamentul 141
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
centralelor electrice nucleare noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare care să permită 
îmbunătăţirea continuă a securităţii în 
strânsă colaborare cu Grupul european la 
nivel înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor. Baza pentru aceste 
cerinţe de creştere a securităţii este 
preluată din normele Autorităţilor de 
reglementare în domeniile industrial şi 
nuclear privitoare la noile centrale, 
precum şi din experienţa în exploatare, 
bunele practici şi evaluările de securitate 
ale centralelor eletrice nucleare aflate în 
funcţiune, tehnicile şi metodele moderne 
de analiză a securităţii reactoarelor, 
progresele tehnologiei nucleare şi 
cercetările în domeniul securităţii.

Or. en
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Amendamentul 142
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactoarelor nucleare de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare în pas cu progresele continue 
în domeniul securităţii pe baza nivelurilor 
de securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor. Reprezentanţii 
lucrătorilor sunt reprezentaţi în mod 
corespunzător pe lângă organismele 
europene, precum Grupul european la 
nivel înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

Or. en

Justificare

Lucrătorii sunt expuşi în mod direct la riscul de radiaţii în cadrul tuturor etapelor de 
exploatare a instalaţiilor nucleare, inclusiv în timpul activităţilor de dezafectare şi în timpul 
manipulării şi depozitării deşeurilor. Lucrătorii cunosc îndeaproape riscurile şi aspectele 
legate de securitate. În consecinţă, reprezentanţii lucrătorilor ar trebui să fie reprezentaţi 
într-un mod adecvat în cadrul Grupului la nivel înalt. Reprezentarea se poate face prin 
intermediul partenerilor sociali europeni recunoscuţi. Prezentul amendament ar trebui, de 
asemenea, menţinut în eventualitatea adoptării amendamentului 30 al raportorului.
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Amendamentul 143
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactoarelor nucleare de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare în pas cu progresele continue 
în domeniul securităţii pe baza nivelurilor 
de securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor. Reprezentanţii 
lucrătorilor sunt reprezentaţi în mod 
corespunzător pe lângă organismele 
europene constituite de Comisia 
Europeană pentru a trata chestiunile 
privind securitatea nucleară şi deşeurile 
nucleare.

Or. en

Justificare

Lucrătorii sunt expuşi în mod direct la riscul de radiaţii în cadrul tuturor etapelor de 
exploatare a instalaţiilor nucleare în timpul activităţilor de dezafectare şi în timpul 
manipulării şi depozitării deşeurilor. Lucrătorii cunosc îndeaproape riscurile şi aspectele 
legate de securitate. În consecinţă, reprezentanţii lucrătorilor ar trebui să fie reprezentaţi 
într-un mod adecvat.

Amendamentul 144
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea (2) În ceea ce priveşte securitatea 
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reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

reactoarelor nucleare de putere noi şi 
până la adoptarea de norme de securitate 
nucleară la nivel UE, statele membre 
formulează cerinţe de securitate 
suplimentare în pas cu progresele continue 
în domeniul securităţii pe baza nivelurilor 
de securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

Or. en

Justificare

Introducerea de norme de securitate nucleară la nivel UE impune atât suplimentarea 
cerinţelor de securitate existente, cât şi introducerea de norme de securitate obligatorii. 
Aceste două procese pot avea loc simultan.

Amendamentul 145
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactoarelor nucleare de putere, statele 
membre dezvoltă şi menţin sistemul de
cerinţe de securitate în pas cu progresele 
continue în domeniul securităţii pe baza 
nivelurilor de securitate elaborate de 
Asociaţia Autorităţilor de Reglementare 
din Europa Occidentală (WENRA) şi în 
strânsă colaborare cu Grupul european la 
nivel înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

Or. en
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Amendamentul 146
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactorilor nucleari de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare pe baza nivelurilor de 
securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor.

(2) În ceea ce priveşte securitatea 
reactoarelor nucleare de putere noi, statele 
membre trebuie să îşi fixeze drept obiectiv 
dezvoltarea unor cerinţe de securitate 
suplimentare în pas cu progresele continue 
în domeniul securităţii pe baza nivelurilor 
de securitate elaborate de Asociaţia 
Autorităţilor de Reglementare din Europa 
Occidentală (WENRA) şi în strânsă 
colaborare cu Organismul european de 
reglementare.

Or. en

Amendamentul 147
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia garantează că toate ţările 
terţe care doresc să adere sau sunt în 
procesul de negociere pentru aderare la 
UE vor respecta, ca o condiţie minimă, 
normele menţionate în prezenta directivă 
şi principiile din anexă stabilite de AIEA.

Or. en

Justificare

Este imperativ să se garanteze că ţările învecinate cu UE respectă cel puţin aceleaşi norme 
de securitate nucleară, deoarece accidentele nucleare au întotdeauna efecte transnaţionale.
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Amendamentul 148
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează, în 
vederea limitării consecinţelor grave ale 
accidentelor survenite în instalaţiile 
nucleare, respectarea consecventă a 
următoarelor criterii de limitare a 
impactului:
- nicio măsură de protecţie în caz de 
urgenţă sau pe termen lung mai departe 
de 800 m de instalaţia nucleară. 
- nicio măsură întârziată niciodată la mai 
mult de 3000 m de instalaţia nucleară.

Or. en

Justificare

Limitarea consecinţelor accidentelor grave reprezintă un aspect de securitate major pentru 
cetăţenii europeni. Cantitatea maximă de emisii de la instalaţiile nucleare ar trebui limitată. 
Acest lucru poate fi realizat prin limitarea consecinţelor posibile ale accidentelor. Dacă se 
aplică toate normele de securitate tehnică, intervenţiile ar trebui limitate şi în cazul unui 
accident grav, pentru a evita neplăcerile inutile pentru toată lumea. Aceste criterii ar trebui 
să se aplice atât la reactoarele existente, cât şi la cele noi.

Amendamentul 149
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Prioritate pentru securitate

(1) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta că în 
cursul tuturor activităţilor aferente 
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instalaţiilor nucleare se acordă prioritate 
absolută securităţii nucleare.
(2) Statele membre garantează că 
măsurile de protecţie operativă a 
populaţiei în conformitate cu articolul 44 
din Directiva 96/29/Euratom ţin cont de 
aspectele de securitate nucleară în toate 
etapele ciclului combustibilului nucleare 
şi, mai ales că: 
(a) examinarea şi aprobarea planurilor 
pentru instalaţiile nucleare şi 
amplasamentul propus pentru astfel de 
instalaţii ţin cont de aspectele de 
securitate nucleară; şi 
(b) acceptarea punerii în funcţiune a unor 
asemenea instalaţii noi este condiţionată 
de aspectele de securitate nucleară;
(c) autorizaţia de funcţionare pentru 
instalaţiile nucleare este condiţionată, de 
asemenea, de aspectele de securitate 
nucleară;
Statele membre garantează că expunerea 
populaţiei şi a lucrătorilor la radiaţiile 
ionizante în timpul construirii, exploatării 
şi dezafectării este limitată la cel mai mic 
nivel posibil din punct de vedere tehnic.

Or. en

Justificare

Acest articol este intitulat Prioritate pentru securitate şi ca atare este necesar să se asigure 
transmiterea unui mesaj puternic către populaţie, autorităţile de reglementare şi operatorii 
instalaţiilor nucleare, şi anume că securitatea nucleară este prioritatea primordială.
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Amendamentul 150
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Prin prezenta se instituie un Organism 
european de reglementare cu rolul de a 
oferi consultanţă şi asistenţă statelor 
membre în domeniile menţionate la 
articolul 6. În special, acesta 
monitorizează implementarea corectă de 
către statele membre a obligaţiilor şi 
cerinţelor de securitate menţionate la 
articolul 6 alineatul (1).
Organismul european de reglementare 
este alcătuit din şefii organismelor de 
reglementare din statele membre şi din 
reprezentanţi ai Comisiei.

Or. en

Amendamentul 151
Atanas Paparizov

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 4a
Statele membre se asigură că:

(1) Titularii autorizaţiilor proiectează, 
construiesc, exploatează şi dezafectează
instalaţiile nucleare în conformitate cu 
prevederile articolului 6 alineatele (1) 
şi (2).

(1) Titularii autorizaţiilor sunt responsabili 
pentru securitatea instalaţiilor nucleare în 
conformitate cu prevederile articolului 6 
alineatele (1) şi (2). 

(2) Titularii autorizaţiilor stabilesc şi 
implementează sisteme de gestionare care 
sunt verificate periodic de organismul de 
reglementare.

(2) Titularii autorizaţiilor stabilesc şi 
implementează sisteme de gestionare care 
sunt verificate periodic de organismul de 
reglementare, în conformitate cu articolul 
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4.
(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

(4a) Titularii autorizaţiilor respectă 
celelalte obligaţii stipulate de legislaţia 
naţională.

Or. en

(A se plasa după articolul 4, cu numele de articolul 4a)

Justificare

Directiva ar trebui să se adreseze statelor membre, nu titularilor de autorizaţii. Cele trei 
dispoziţii de la articolul 7, care devine articolul 4a (nou) nu sunt exhaustive, pentru 
clarificarea şi completarea legislaţiei în domeniul securităţii nucleare fiind necesar să se 
adauge „alte obligaţii, stipulate de legislaţia naţională” la alineatul (4) (nou).

Amendamentul 152
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularii autorizaţiilor proiectează, 
construiesc, exploatează şi dezafectează 
instalaţiile nucleare în conformitate cu 
prevederile articolului 6 alineatele (1) 
şi (2).

(1) Statele membre se asigură că titularii 
autorizaţiilor proiectează, construiesc, 
exploatează şi dezafectează instalaţiile 
nucleare în conformitate cu prevederile 
articolului 6 alineatele (1) şi (2).

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să se adreseze statelor membre, nu titularilor de autorizaţii.
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Amendamentul 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Titularii autorizaţiilor proiectează, 
construiesc, exploatează şi dezafectează 
instalaţiile nucleare în conformitate cu 
prevederile articolului 6 alineatele (1) 
şi (2).

(1) Statele membre se asigură că titularii 
autorizaţiilor sunt responsabili pentru 
proiectarea, construirea, exploatarea şi 
dezafectarea instalaţiilor lor  nucleare, în 
conformitate cu prevederile articolului 6.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se adreseze statelor membre, nu titularilor de autorizaţii.

Amendamentul 154
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularii autorizațiilor stabilesc și 
implementează sisteme de gestionare care 
sunt verificate periodic de organismul de 
reglementare.

(2) Titularii autorizațiilor stabilesc și 
implementează sisteme de gestionare care 
sunt verificate periodic de autoritatea 
nationala de reglementare si control 
pentru securitate nucleara.

Or. ro

Justificare

 Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.
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Amendamentul 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Aspecte privitoare la resursele umane sunt acoperite anexa propusă. De asemenea, în 
conformitate cu articolele 31 şi 32 din Tratatul EURATOM, UE nu are autoritatea de a 
reglementa chestiunile financiare. De aceea, UE nu a aprobat articolul 11 din Convenţia 
privind securitatea nucleară, care reglementează asemenea aspecte. Acelaşi argument este 
valabil şi în cazul resurselor umane. În plus, nu este nevoie de o altă reglementare a 
chestiunilor financiare, întrucât pe această temă a fost adoptată Recomandarea din 
octombrie 2006.

Amendamentul 156
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

eliminat

Or. de

Justificare

Aspecte privitoare la resursele umane sunt acoperite de recomandările din anexa propusă. În 
temeiul articolelor 31 şi 32 din Tratatul EURATOM, UE nu are competenţa de a elabora 
norme privind aspectele financiare. De aceea, UE nu a aprobat articolul 11 din Convenţia 
privind securitatea nucleară, care tratează asemenea aspecte. Acelaşi argument este valabil 
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şi în cazul utilizării resurselor umane.

Amendamentul 157
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor. Titularul 
autorizaţiei prezintă periodic autorităţii de 
reglementare competente o evaluare a 
problemelor de personal, cum ar fi 
sănătatea şi securitatea şi cultura 
securităţii muncii, calificările şi formarea 
profesională, numărul persoanelor 
angajate şi situaţia subcontractanţilor.

Or. en

Justificare

Este în general recunoscut faptul că factorul uman reprezintă un risc important în 
operaţiunile nucleare. Responsabilitatea titularului autorizaţiei este clară, în schimb se pot 
îmbunătăţi raportările privind cultura securităţii muncii în rândul lucrătorilor. Prezentarea 
unor rapoarte periodice poate duce la îmbunătăţiri. Prezentul amendament este pe aceeaşi 
linie cu amendamentul 35 al raportorului şi complementar cu acesta.

Amendamentul 158
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor. Titularul 
autorizaţiei prezintă periodic autorităţii de 
reglementare competente o evaluare a 
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problemelor de personal, cum ar fi 
sănătatea şi securitatea şi cultura 
securităţii muncii, calificările şi formarea 
profesională, numărul persoanelor 
angajate şi situaţia subcontractanţilor.

Or. en

Justificare

Este în general recunoscut faptul că factorul uman reprezintă un risc important în 
operaţiunile nucleare. Responsabilitatea titularului autorizaţiei este clară, în schimb se pot 
îmbunătăţi raportările privind cultura securităţii muncii în rândul lucrătorilor. Prezentarea 
unor rapoarte periodice poate duce la îmbunătăţiri.

Amendamentul 159
Eugenijus Maldeikis

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor.

(3) Titularii autorizaţiilor alocă resursele 
financiare şi umane adecvate pentru 
îndeplinirea obligaţiilor lor şi se asigură că 
personalul angajat dispune de calificările 
necesare.

Or. en

Amendamentul 160
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autorităţile de reglementare 
relevante prezintă din trei în trei ani 
Comisiei şi partenerilor sociali europeni 
un raport privind securitatea nucleară şi 
cultura securităţii. Comisia, cu 
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consultarea partnerilor sociali europeni, 
poate propune îmbunătăţiri pentru a 
asigura securitatea nucleară, inclusiv 
protecţia sănătăţii la cel mai înalt nivel în 
UE.

Or. en

Justificare

Principiile fundamentale de securitate la care face referire Comisia, precum şi amendamentul 
43 al raportorului, dacă va fi adoptat, nu precizează modul de optimizare a securităţii 
nucleare, în special aspectele legate de sănătate şi securitate. Statele membre, autorităţile de 
reglementare, Comisia şi reprezentanţii operatorilor şi lucrătorilor ar beneficia cu toţii de pe 
urma unui schimb regulat de informaţii şi experienţă care să permită îmbunătăţiri şi 
constituirea unei culturi a securităţii la nivel UE. Partenerii sociali vizaţi sunt cei implicaţi în 
dialogul social sectorial şi intersectorial din domeniul electricităţii.

Amendamentul 161
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autorităţile de reglementare 
relevante prezintă din trei în trei ani 
Comisiei şi partenerilor sociali europeni 
un raport privind securitatea nucleară şi 
cultura securităţii. Comisia, cu 
consultarea partnerilor sociali europeni, 
poate propune îmbunătăţiri pentru a 
asigura securitatea nucleară, inclusiv 
protecţia sănătăţii la cel mai înalt nivel în 
UE.

Or. en

Justificare

Principiile fundamentale de securitate la care face referire Comisia, precum şi amendamentul 
43 al raportorului, dacă va fi adoptat, nu precizează modul de optimizare a securităţii 
nucleare, în special aspectele legate de sănătate şi securitate. Statele membre, autorităţile de 
reglementare, Comisia şi reprezentanţii operatorilor şi lucrătorilor ar beneficia cu toţii de pe 
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urma unui schimb regulat de informaţii şi experienţă care să permită îmbunătăţiri şi 
constituirea unei culturi a securităţii la nivel UE. Partenerii sociali vizaţi sunt cei implicaţi în 
dialogul social sectorial şi intersectorial din domeniul electricităţii.

Amendamentul 162
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Titularii autorizaţiilor respectă toate 
celelalte obligaţii stipulate de legislaţia 
naţională.

Or. en

Amendamentul 163
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările de securitate nucleară, 
investigațiile, controalele și, după caz, 
măsurile de punere în aplicare sunt 
asigurate de către organismul de 
reglementare pe întreaga durată de viață 
a instalațiilor nucleare, inclusiv pe 
parcursul dezafectării.

(1) Evaluările de securitate nucleară, 
investigațiile, controalele și, după caz, 
măsurile de punere în aplicare sunt 
asigurate de către autoritatea nationala de 
reglementare si control pentru securitate 
nucleara pe întreaga durată de viață a 
instalațiilor nucleare, inclusiv pe parcursul 
dezafectării.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.
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Amendamentul 164
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările de securitate nucleară, 
investigaţiile, controalele şi, după caz, 
măsurile de punere în aplicare sunt 
asigurate de către organismul de 
reglementare pe întreaga durată de viaţă a 
instalaţiilor nucleare, inclusiv pe parcursul 
dezafectării.

(1) Evaluările de securitate nucleară, 
investigaţiile, inspecţiile periodice şi, după 
caz, măsurile de punere în aplicare sunt 
asigurate de către organismul de 
reglementare pe întreaga durată de viaţă a 
instalaţiilor nucleare, inclusiv pe parcursul 
dezafectării.

Or. en

Amendamentul 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de reglementare trebuie 
să aibă competenţa de a retragere a 
autorizaţiei de funcţionare în caz de 
încălcare gravă sau repetată a normelor de
securitate în instalaţiile nucleare.

(2) În caz de încălcare gravă sau repetată a 
normelor de securitate în instalaţiile 
nucleare, organismul de reglementare are 
obligaţia de a exercita suficientă presiune 
asupra titularului autorizaţiei pentru a se 
asigura că instalaţia nucleară este adusă 
la standardul cerut.

Or. pl

Justificare

Nu este posibil să se retragă autorizaţia de funcţionare unei instalaţii de stocare a 
combustibilului uzat, unei uzine de producere a combustibilului nuclear, unei uzine de 
îmbogăţire, unei instalaţii de reprocesare sau chiar unui reactor (nu unei centrale electrice 
nucleare), nici chiar după ce acestea au fost închise (nu suspendate). Instalaţiile de stocare a 
combustibilului uzat, uzinele de producere a combustibilului nuclear, uzinele de îmbogăţire, 
instalaţiile de reprocesare şi reactoarele aferente sunt instalaţii nucleare care trebuie 
supravegheate iar securitatea lor trebuie garantată la modul absolut.  
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Amendamentul 166
Silvia-Adriana Ţicău

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) Autoritatea nationala de reglementare
si control pentru securitate nucleara
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.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.

Amendamentul 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare trebuie să 
aibă competenţa de a suspenda activitatea 
oricărei centrale nucleare în cazul în care 
consideră că securitatea nu este pe deplin 
garantată.

(3) Organismul de reglementare trebuie să 
aibă competenţa de a dispune închiderea 
oricărui reactor nuclear, al unei 
configuraţii critice sau subcritice în cazul 
în care consideră că securitatea nu este pe 
deplin garantată.

Or. pl

Justificare

Domeniul de aplicare al regulamentului acoperă toate instalaţiile nucleare, inclusiv 
reactoarele de putere, reactoarele de cercetare şi configuraţiile critice. Dacă se încalcă 
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normele de securitate nucleară, instalaţiile în cauză trebuie închise. Acest lucru însă nu face 
decât să reducă riscurile, de aceea instalaţiile trebuie ţinute sub supraveghere. 

Amendamentul 168
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de reglementare trebuie 
să aibă competența de a suspenda 
activitatea oricărei centrale nucleare în 
cazul în care consideră că securitatea nu 
este pe deplin garantată.

(3) Autoritatea nationala de reglementare 
si control pentru securitate nucleara
trebuie să aibă competența de a suspenda 
activitatea oricărei centrale nucleare în 
cazul în care consideră că securitatea nu 
este pe deplin garantată.

Or. ro

Justificare

Este necesar sa se defineasca clar un singur organism responsabil pentru a se asigura 
coerenta in actiuni si a se consolida rolul acestuia.

Amendamentul 169
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Financial resources

(1) Fiecare stat membru ia măsurile 
corespunzătoare pentru ca resursele 
financiare adecvate să fie disponibile 
pentru nevoile de securitate ale fiecărei 
instalaţii nucleare pe toată durata de viaţă 
a acesteia şi după terminarea acesteia.
(2) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile suficiente resurse financiare 
sub formă de fonduri pentru a acoperi 
costurile de dezafectare şi gestionare a 



AM\771348RO.doc 83/103 PE421.201v01-00

RO

deşeurilor pentru fiecare instalaţie 
nucleară, luând în considerare perioada 
de timp necesară. Aceste fonduri trebuie 
să îndeplinească criteriile minime stabilite 
în anexă şi în legislaţia comunitară 
aplicabilă. În plus, în conformitate cu 
Tratatul CE,  în termen de şase luni, 
Comisia trebuie să asigure 
disponibilitatea fondurilor pentru 
activităţile de dezafectare viitoare şi să 
evite crearea de obstacole în calea 
concurenţei loiale pe piaţa energiei. 
Statele membre trebuie să adopte o 
contabilitate separată pentru finanţarea 
viitoarelor activităţi de dezafectare sau 
gestionare a deşeurilor. Aceste fonduri 
trebuie revizuite şi auditate anual de un 
organism independent, cum ar fi o 
autoritate sau un organism de 
reglementare, care să verifice că 
veniturile şi dobânda asociată acumulată 
provenite din aceste activităţi sunt 
utilizate numai în mod corespunzător, 
adică pentru activităţi de dezafectare sau 
gestionare a deşeurilor şi că aceastea nu 
sunt utilizate în mod direct sau indirect 
pentru finanţarea activităţilor pe piaţă.

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, în martie 2002, Parlamentul constatat, în prima lectură a Directivei privind 
piaţa energiei electrice că gestionarea fondurilor destinate dezafectării şi gestionării 
deşeurilor are un impact asupra funcţionării pieţei energiei electrice, datorită potenţialelor 
avantaje financiare pentru furnizorii de utilităţi care au acces la fondurile destinate 
dezafectării şi gestionării deşeurilor şi care le folosesc pentru achiziţii pe piaţă. În 
consecinţă, ar trebui, în temeiul Tratatului CE, să se elaboreze orientări şi mecanisme de 
conformitate mai clare.
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Amendamentul 170
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale, oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru pregătirea teoretică şi 
practică continuă în domeniul securităţii 
nucleare.

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale, oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru a pregăti resurse umane 
corespunzătoare care să se ocupe de 
securitatea instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei pare să se ocupe exclusiv de educaţia şi formarea profesională a 
lucrătorilor actuali, fără a lua în considerare necesitatea unor generaţii viitoare de experţi 
care să se ocupe de securitatea nucleară în statele membre.

Amendamentul 171
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale, oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru pregătirea teoretică şi 
practică continuă în domeniul securităţii 
nucleare.

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale obligatorii, oportunităţi de 
educaţie şi calificare pentru pregătirea 
teoretică şi practică continuă în domeniul 
securităţii nucleare, inclusiv programe de 
schimb.

Or. fr

Justificare

Cooperarea transnaţională este esenţială pentru a asigura nivele de expertiză suficiente, în 
special în domeniul securităţii nucleare. Introducerea sistematică a programelor de schimb 
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este o bună modalitate de a asigura expertiza practică şi schimbul de bune practici.

Amendamentul 172
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale, oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru pregătirea teoretică şi 
practică continuă în domeniul securităţii 
nucleare.

Statele membre pun la dispoziţie, 
individual sau în cadrul cooperării 
transnaţionale, oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru pregătirea teoretică şi 
practică continuă în domeniul securităţii 
nucleare şi pentru conservarea 
cunoştinţelor din domeniul nuclear.

Or. en

Amendamentul 173
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la măsurile luate pentru a-şi 
îndeplini obligaţiile care le revin în 
conformitate cu prezenta directivă şi cu 
privire la situaţia securităţii instalaţiilor 
nucleare situate pe teritoriul lor la un an 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive şi, ulterior, în fiecare an. 

Din doi în doi ani Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport cu privire la aplicarea prezentei 
directive şi la situaţia securităţii nucleare 
din Comunitate, pe baza rapoartelor 
prezentate de statele membre.
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Or. en

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instalaţiilor nucleare, prezenta 
directivă vizează stabilirea unor obligaţii minime şi 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 174
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 11

Text propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre raportează Comisiei cu 
privire la implementarea prezentei 
directive în acelaşi timp cu rapoartele 
naţionale analizate la Convenţia privind 
securitatea nucleară. Pe baza acestor 
rapoarte, Comisia prezintă periodic un 
raport Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea prezentei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. en

Amendamentul 175
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la implementarea prezentei 
directive cel târziu [trei ani de la intrarea în 
vigoare] şi, ulterior, la fiecare trei ani. Pe 
baza primului raport, Comisia prezintă un 

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la implementarea prezentei 
directive cel târziu [trei ani de la intrarea în 
vigoare] şi, ulterior, în fiecare an. Pe baza 
primului raport, Comisia prezintă un raport 
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raport Consiliului cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea prezentei 
directive, însoţi, după caz, de propuneri 
legislative.

Consiliului cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea prezentei 
directive, însoţi, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. de

Amendamentul 176
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Revizuire

Pe baza primului raport prezentat de 
statele membre în conformitate cu 
articolul 11, în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
adoptare a unor standarde de securitate 
obligatorii.

Aceste standarde de securitate obligatorii 
se bazează pe nivelurile de securitate 
stabilite de WENRA în strânsă colaborare 
cu Grupul european la nivel înalt pentru 
securitate nucleară şi gestionarea 
deşeurilor şi sunt completate prin 
instituirea unor mecanisme de control la 
nivelul întregii Uniuni Europene. Aceste 
cerinţe şi mecanisme garantează un nivel 
înalt de securitate, în conformitate cu cele 
mai recente evoluţii tehnologice.

Or. en

Justificare

În loc să introducă un mecanism de aplicare de importanţă îndoielnică pentru o convenţie 
internaţională deja existentă, directiva trebuie să prevadă un mecanism care să introducă şi 
să asigure în mod eficace aplicarea unor standarde comune de securitate, care necesită 
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introducerea celor mai performante tehnologii, practici şi regimuri de funcţionare şi 
reglementare disponibile în cazul tuturor instalaţiilor nucleare care funcţionează pe teritoriul 
Uniunii Europene, astfel cum s-a solicitat în noiembrie 1998 şi de către Consiliul pentru 
justiţie şi afaceri interne şi în Recomandarea PARCOM 91/4 privind emisiile radioactive, în 
temeiul Convenţiei OSPAR.

Amendamentul 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă
OBIECTIVUL ÎN MATERIE DE 

SECURITATE
Obiectivul fundamental în materie de 
securitate este protejarea lucrătorilor şi a 
populaţiei în general împotriva efectelor 
nocive ale readiaţiilor ionizante care pot fi 
generate de instalaţiile nucleare.
1. Pentru a asigura protecţia lucrătorilor 
şi a populaţiei în general, instalaţiile 
nucleare sunt exploatate astfel încât să se 
îndeplinească cele mai ridicate standarde 
de securitate care pot fi îndeplinite în mod 
rezonabil, luând în considerare factorii 
economici şi sociali.
Pe lângă măsurile de protecţie a sănătăţii, 
enunţate în Standardele minime Euratom 
(Directiva 96/29/Euratom), se adoptă 
următoarele măsuri:
- restrângerea probabilităţii producerii 
unor evenimente care ar putea duce la 
pierderea controlului asupra miezului 
reactorului nuclear, reacţiei nucleare în 
lanţ, sursei radioactive şi
- atenuarea consecinţelor unor astfel de 
evenimente, în eventualitatea producerii 
lor.
2. Obiectivul principal în materie de 
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securitate este luat în considerare de către 
toate instalaţiile nucleare şi în toate 
etapele duratei de viaţă a instalaţiei 
nucleare.
PRINCIPII DE SECURITATE
Principiul 1: Responsabilitatea pentru 
securitate
Fiecare stat membru face ceea ce este 
necesar pentru ca responsabilitatea 
principală pentru securitatea unei 
instalaţii nucleare să revină titularului 
autorizaţiei în cauză şi ia măsurile 
necesare pentru ca toţi titularii de astfel 
de autorizaţii să îşi asume 
responsabilitatea.
1.1 Fiecare stat membru se asigură că 
titularul autorizaţiei a implementat 
măsuri în vederea:
- stabilirii şi menţinerii competenţelor 
necesare;
- oferirii unei pregătirii profesionale şi a 
unei informări adecvate;
- întocmirii procedurilor şi mecanismelor 
de menţinere a securităţii în orice situaţie;
- verificării proiectării corespunzătoare şi 
a calităţii corespunzătoare a instalaţiilor 
nucleare;
- asigurării controlului în condiţii de 
siguranţă al tuturor materialelor 
radioactive folosite, produse sau 
depozitate;
- asigurării controlului în condiţii de 
siguranţă al tuturor deşeurilor radioactive 
produse;
pentru a-şi îndeplini responsabilităţile 
care îi revin în legătură cu securitatea 
unei instalaţii nucleare.
Aceste responsabilităţi sunt îndeplinite în 
conformitate cu obiectivele şi cerinţele de 
securitate aplicabile, după cum au fost 
acestea stabilite sau aprobate de către 
organismul de reglementare, iar 
îndeplinirea lor urmează să fie asigurată 
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prin implementarea unui sistem de 
gestionare.
Principiul 2: Conducerea şi gestionarea 
securităţii
Trebuie instituită o conducere şi o 
gestionare eficientă a securităţii, susţinută 
la nivelul tuturor organizaţiilor implicate 
în securitatea nucleară.
2.1 Conducerea în ceea ce priveşte 
chestiunile de securitate trebuie 
demonstrată la cel mai înalt nivel al unei 
organizaţii. Trebuie implementat şi 
menţinut un sistem eficient de gestionare 
a securităţii care să integreze toate 
elementele de gestionare, astfel încât 
cerinţele de securitate să fie stabilite şi 
aplicate în mod coerent cu alte cerinţe, 
inclusiv cu cele referitoare la activităţile 
umane, la calitate şi securitate, şi astfel 
încât securitatea să nu fie compromisă de 
către alte cerinţe sau solicitări.
Sistemul de gestionare asigură, de 
asemenea, promovarea unei culturi a 
securităţii, o evaluare periodică a 
performanţelor în materie de securitate şi 
aplicarea învăţămintelor rezultate din 
experienţă.
2.2. În sistemul de gestionare se 
integrează o cultură a securităţii care 
determină atitudinile şi comportamentele 
în ceea ce priveşte securitatea la nivelul 
tuturor organizaţiilor şi indivizilor 
implicaţi. Cultura securităţii include:
- angajamentul individual şi colectiv în 
favoarea securităţii din partea conducerii, 
a administraţiei şi a personalului la toate 
nivelurile;
- responsabilitatea pentru securitate a 
organizaţiilor şi a indivizilor la toate 
nivelurile;
- măsuri de încurajare a unei atitudini 
active şi deschise şi de descurajare a 
comodităţii în ceea ce priveşte securitatea.
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2.3 Sistemul de gestionare ţine cont de 
întreaga gamă de interacţiuni a indivizilor 
la toate nivelurile, cu tehnologia şi cu 
organizaţiile. Pentru a preveni 
disfuncţionalităţile umane sau 
organizaţionale în domeniul securităţii, 
trebuie luaţi în considerare şi factorii 
umani, iar realizările şi bunele practici 
trebuie sprijinite.
Principiul 3: Evaluarea securităţii
Se efectuează evaluări aprofundate şi 
sistematice ale securităţii înainte de 
construirea şi punerea în funcţiune a unei 
instalaţii nucleare şi pe toată durata de 
viaţă a acesteia. Trebuie aplicată o 
abordare graduală care să ţină cont de 
gravitatea potenţialelor riscuri aferente 
instalaţiei nucleare.
3.1 Organismul de reglementare solicită o 
evaluare a securităţii nucleare pentru 
toate instalaţiile nucleare, în conformitate 
cu o abordare graduală. Evaluarea 
securităţii presupune analiza sistematică 
a funcţionării normale şi a efectelor 
acesteia, a modalităţilor de apariţie a 
disfuncţionalităţilor şi a consecinţelor 
acestora. Evaluările de securitate cuprind 
măsurile de securitate necesare pentru a 
controla neprevăzutul, iar proiectarea şi 
construcţia elementelor de securitate sunt 
evaluate pentru a demonstra că 
îndeplinesc funcţiile de securitate cerute. 
Acolo unde în vederea menţinerii 
securităţii, sunt necesare măsuri de 
control sau acţiuni din partea 
operatorului, trebuie făcută mai întâi o 
evaluare iniţială a securităţii pentru a 
demonstra că mecanimele aranjamentele 
utilizate sunt solide şi fiabile. Un stat 
membru poate acorda o autorizaţie pentru 
o instalaţie nucleară numai după ce s-a 
demonstrat în mod satisfăcător 
organismului de reglementare că 
măsurile de securitate propuse de către 
solicitantul autorizaţiei sunt 
corespunzătoare.
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3.2 Procesul de evaluare a securităţii se 
repetă în întregime sau parţial, după 
necesităţile ulterioare aferente 
desfăşurării operaţiilor pentru a se ţine 
seama de circumstanţele care s-au 
schimbat (cum ar fi aplicarea de noi 
standarde sau de descoperiri ştiinţifice şi 
tehnologice),de feedback-ul primit în 
cursul experienţei de exploatare, de 
modificări şi de efectele îmbătrânirii. 
Pentru operaţiuni care se întind pe 
perioade lungi de timp, evaluările se 
revizuiesc şi se repetă dacă este necesar. 
Continuarea acestor operaţiuni depinde 
de rezultatul reevaluărilor, acestea 
trebuind să demonstreze că măsurile de 
securitate sunt în continuare 
corespunzătoare.
3.3 În cursul evaluării de securitate cerute 
se identifică şi se analizează precursorii 
accidentelor (evenimente declanşatoare 
care pot genera condiţii de producere a 
accidentelor) şi se iau măsuri pentru a 
preveni producerea accidentelor. 
3.4 Pentru a consolida şi mai mult 
securitatea, se introduc proceduri pentru 
feedback şi analizarea experienţei de 
exploatare în propriile instalaţii şi alte 
instalaţii, inclusiv evenimente 
declanşatoare, precursori de accidente, 
„rateuri evitate în ultimul moment”, 
accidente şi acte neautorizate, astfel încât 
să se tragă învăţăminte, să se comunice şi 
altora şi să se acţioneze în consecinţă.
Principiul 4: Optimizarea securităţii
Statele membre asigură optimizarea 
instalaţiilor nucleare în vederea oferirii 
celui mai ridicat nivel de securitate care 
se poate realiza în mod rezonabil fără a 
limita inutil exploatarea.
4.1 Optimizare securităţii necesită luarea 
de hotărâri referitoare la semnificaţia a 
diferiţi factori, inclusiv:
- iminenţa producerii unor evenimente 
previzibile şi consecinţele acestora;
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- cantitatea şi distribuţia dozelor de 
radiaţii primite;
- factori economici, sociali şi de mediu 
legaţi de riscurile de iradiere.
- optimizarea securităţii înseamnă. de 
asemenea, utilizarea de bune practici şi a 
bunului simţ practic în activităţile 
cotidiene;
Principiul 5: Prevenire şi limitarea 
consecinţelor 
Statele membre se asigură că se depun 
toate eforturile practice pentru prevenirea 
şi limitarea consecinţelor incidentelor şi 
accidentelor nucleare în instalaţiile 
nucleare.
5,1 Fiecare stat membru se asigură că 
titularul autorizaţiei depune toate 
eforturile pentru:
- a preveni apariţia sau condiţiilor 
anormale sau a incidentelor care ar putea 
determina pierderea controlului;
- a preveni amplificarea unor asemenea 
condiţii anormale sau incidente care 
apar; şi
- pentru a limita toate consecinţele nocive 
ale unui accident
prin implementarea „apărării în 
adâncime”.
5.2 Apărarea în adâncime garantează că 
nicio defecţiune tehnică, umană sau 
organizaţională nu poate avea efecte 
dăunătoare, iar combinaţia mai multor 
defecţiuni care ar putea avea consecinţe 
dăunătoare are o foarte mică probabilitate 
de apariţie.
5.3 Apărarea în adâncime se 
implementează în principal prin 
combinaţia dintre un număr de niveluri 
consecutive şi independente de protecţie, 
care ar trebui să nu funcţioneze înainte de 
producerea posibilă a unor efecte
dăunătoare asupra oamenilor sau 
mediului. Nivelurile de apărare în 
adâncime cuprind:
- o selectare corespunzătoare a 
amplasamentului
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- proiectarea corespunzătoare a instalaţiei 
şi anume
Proiect şi construcţie de înaltă calitate
Fiabilitate mare a componentelor şi 
echipamentelor
Sisteme de control, limitare şi protecţie şi 
elemente de supraveghere;
- o organizaţie corespunzătoare cu
sistem eficient de gestionare cu o 
conducere care se angajează ferm în 
favoarea culturii securităţii.
Proceduri şi practici de exploatare 
cuprinzătoare
Proceduri detaliate de gestionare a 
accidentelor
Mecanisme de răspuns prompt în situaţii 
de urgenţă
Principiul 6: Pregătirea pentru situaţiile 
de urgenţă şi capacitatea de reacţie în 
astfel de situaţii
Statele membre se asigură că există 
mecanisme de răspuns prompt în situaţii 
de urgenţă în caz de accidente la 
instalaţiile nucleare, în conformitate cu 
Directiva 96/29/Euratom.

Or. en

Justificare

Principiile fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN acoperă, de asemenea, o gamă de 
activităţi/instalaţii diferită de cele incluse în propunerea de directivă. Prezenta anexă include 
principiile aplicabile AIEA şi CNS, adaptate la contextul UE, care sunt cuprinse în prezenta 
propunere. Datorită adaptării Principiilor fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN, 
clarificarea de la articolul 6.1, propusă în alt amendament, trebuie să fie asociată anexei.
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Amendamentul 178
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă
OBIECTIVUL ÎN MATERIE DE 

SECURITATE
Obiectivul fundamental în materie de 
securitate este protejarea lucrătorilor şi a 
populaţiei în general împotriva efectelor 
nocive ale readiaţiilor ionizante care pot fi 
generate de instalaţiile nucleare.
1. Pentru a asigura protecţia lucrătorilor 
şi a populaţiei în general, instalaţiile 
nucleare sunt exploatate astfel încât să se 
îndeplinească cele mai ridicate standarde 
de securitate care pot fi îndeplinite în mod 
rezonabil, luând în considerare factorii 
economici şi sociali.
Pe lângă măsurile de protecţie a 
populaţiei, enunţate în Standardele 
minime Euratom (Directiva 
96/29/Euratom), se adoptă următoarele 
măsuri:
- restrângerea probabilităţii producerii 
unor evenimente care ar putea duce la 
pierderea controlului asupra miezului 
reactorului nuclear, reacţiei nucleare în 
lanţ, sursei radioactive şi
- atenuarea consecinţelor unor astfel de 
evenimente, în eventualitatea producerii 
lor.
2. Obiectivul principal în materie de 
securitate este luat în considerare de către 
toate instalaţiile nucleare şi în toate 
etapele duratei de viaţă a instalaţiei 
nucleare.
PRINCIPII DE SECURITATE

Principiul 1: Responsabilitatea pentru 
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securitate
Fiecare stat membru face ceea ce este 
necesar pentru ca responsabilitatea 
principală pentru securitatea unei 
instalaţii nucleare să revină titularului 
autorizaţiei în cauză şi ia măsurile 
necesare pentru ca toţi titularii de astfel 
de autorizaţii să îşi asume 
responsabilitatea.
1.1 Fiecare stat membru se asigură că 
titularul autorizaţiei a implementat 
măsuri în vederea:
- stabilirii şi menţinerii competenţelor 
necesare;
- oferirii unei pregătirii profesionale şi a 
unei informări adecvate;
- întocmirii procedurilor şi mecanismelor 
de menţinere a securităţii în orice situaţie;
- verificării proiectării corespunzătoare şi 
a calităţii corespunzătoare a instalaţiilor 
nucleare;
- asigurării controlului în condiţii de 
siguranţă al tuturor materialelor 
radioactive folosite, produse sau 
depozitate;
- asigurării controlului în condiţii de 
siguranţă al tuturor deşeurilor radioactive 
produse;
pentru a-şi îndeplini responsabilităţile 
care îi revin în legătură cu securitatea 
unei instalaţii nucleare.
Aceste responsabilităţi sunt îndeplinite în 
conformitate cu obiectivele şi cerinţele de 
securitate aplicabile, după cum au fost 
acestea stabilite sau aprobate de către 
organismul de reglementare, iar 
îndeplinirea lor urmează să fie asigurată 
prin implementarea unui sistem de 
gestionare.
Principiul 2: Conducerea şi gestionarea 
securităţii
Trebuie instituită o conducere şi o 
gestionare eficientă a securităţii, susţinută 
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la nivelul tuturor organizaţiilor implicate 
în securitatea nucleară.
2.1 Conducerea în ceea ce priveşte 
chestiunile de securitate trebuie 
demonstrată la cel mai înalt nivel al unei 
organizaţii. Trebuie implementat şi 
menţinut un sistem eficient de gestionare 
a securităţii care să integreze toate 
elementele de gestionare, astfel încât 
cerinţele de securitate să fie stabilite şi 
aplicate în mod coerent cu alte cerinţe, 
inclusiv cu cele referitoare la activităţile 
umane, la calitate şi securitate, şi astfel 
încât securitatea să nu fie compromisă de 
către alte cerinţe sau solicitări.
Sistemul de gestionare asigură, de 
asemenea, promovarea unei culturi a 
securităţii, o evaluare periodică a 
performanţelor în materie de securitate şi 
aplicarea învăţămintelor rezultate din 
experienţă.
2.2. În sistemul de gestionare se 
integrează o cultură a securităţii care 
determină atitudinile şi comportamentele 
în ceea ce priveşte securitatea la nivelul 
tuturor organizaţiilor şi indivizilor 
implicaţi. Cultura securităţii include:
- angajamentul individual şi colectiv în 
favoarea securităţii din partea conducerii, 
a administraţiei şi a personalului la toate 
nivelurile;
- responsabilitatea pentru securitate a 
organizaţiilor şi a indivizilor la toate 
nivelurile;
- măsuri de încurajare a unei atitudini 
active şi deschise şi de descurajare a 
comodităţii în ceea ce priveşte securitatea.
2.3 Sistemul de gestionare ţine cont de 
întreaga gamă de interacţiuni a indivizilor 
la toate nivelurile, cu tehnologia şi cu 
organizaţiile. Pentru a preveni 
disfuncţionalităţile umane sau 
organizaţionale în domeniul securităţii, 
trebuie luaţi în considerare şi factorii 
umani, iar realizările şi bunele practici 
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trebuie sprijinite.
Principiul 3: Evaluarea securităţii

Se efectuează evaluări aprofundate şi 
sistematice ale securităţii înainte de 
construirea şi punerea în funcţiune a unei 
instalaţii nucleare şi pe toată durata de 
viaţă a acesteia. Trebuie aplicată o 
abordare graduală care să ţină cont de 
gravitatea potenţialelor riscuri aferente 
instalaţiei nucleare.
3.1 Organismul de reglementare solicită o 
evaluare a securităţii nucleare pentru 
toate instalaţiile nucleare, în conformitate 
cu o abordare graduală. Evaluarea 
securităţii presupune analiza sistematică 
a funcţionării normale şi a efectelor 
acesteia, a modalităţilor de apariţie a 
disfuncţionalităţilor şi a consecinţelor 
acestora. Evaluările de securitate cuprind 
măsurile de securitate necesare pentru a 
controla neprevăzutul, iar proiectarea şi 
construcţia elementelor de securitate sunt 
evaluate pentru a demonstra că 
îndeplinesc funcţiile de securitate cerute. 
Acolo unde în vederea menţinerii 
securităţii, sunt necesare măsuri de 
control sau acţiuni din partea 
operatorului, trebuie făcută mai întâi o 
evaluare iniţială a securităţii pentru a 
demonstra că mecanimele aranjamentele 
utilizate sunt solide şi fiabile. Un stat 
membru poate acorda o autorizaţie pentru 
o instalaţie nucleară numai după ce s-a 
demonstrat în mod satisfăcător 
organismului de reglementare că 
măsurile de securitate propuse de către 
solicitantul autorizaţiei sunt 
corespunzătoare.
3.2 Procesul de evaluare a securităţii se 
repetă în întregime sau parţial, după 
necesităţile ulterioare aferente 
desfăşurării operaţiilor pentru a se ţine 
seama de circumstanţele care s-au 
schimbat (cum ar fi aplicarea de noi 
standarde sau de descoperiri ştiinţifice şi 
tehnologice),de feedback-ul primit în 
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cursul experienţei de exploatare, de 
modificări şi de efectele îmbătrânirii. 
Pentru operaţiuni care se întind pe 
perioade lungi de timp, evaluările se 
revizuiesc şi se repetă dacă este necesar. 
Continuarea acestor operaţiuni depinde 
de rezultatul reevaluărilor, acestea 
trebuind să demonstreze că măsurile de 
securitate sunt în continuare 
corespunzătoare.
3.3 În cursul evaluării de securitate cerute 
se identifică şi se analizează precursorii 
accidentelor (evenimente declanşatoare 
care pot genera condiţii de producere a 
accidentelor) şi se iau măsuri pentru a 
preveni producerea accidentelor. 
3.4 Pentru a consolida şi mai mult 
securitatea, se introduc proceduri pentru 
feedback şi analizarea experienţei de 
exploatare în propriile instalaţii şi alte 
instalaţii, inclusiv evenimente 
declanşatoare, precursori de accidente, 
„rateuri evitate în ultimul moment”, 
accidente şi acte neautorizate, astfel încât 
să se tragă învăţăminte, să se comunice şi 
altora şi să se acţioneze în consecinţă.
Principiul 4: Optimizarea securităţii

Statele membre asigură optimizarea 
instalaţiilor nucleare în vederea oferirii 
celui mai ridicat nivel de securitate care 
se poate realiza în mod rezonabil fără a
limita inutil exploatarea.
4.1 Optimizare securităţii necesită luarea 
de hotărâri referitoare la semnificaţia a 
diferiţi factori, inclusiv:
- iminenţa producerii unor evenimente 
previzibile şi consecinţele acestora;
- cantitatea şi distribuţia dozelor de 
radiaţii primite;
- factori economici, sociali şi de mediu 
legaţi de riscurile de iradiere.
- optimizarea securităţii înseamnă. de 
asemenea, utilizarea de bune practici şi a 
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bunului simţ practic în activităţile 
cotidiene;
Principiul 5: Prevenire şi limitarea 
consecinţelor 
Statele membre se asigură că se depun 
toate eforturile practice pentru prevenirea 
şi limitarea consecinţelor incidentelor şi 
accidentelor nucleare în instalaţiile 
nucleare.
5,1 Fiecare stat membru se asigură că 
titularul autorizaţiei depune toate 
eforturile pentru:
- a preveni apariţia sau condiţiilor 
anormale sau a incidentelor care ar putea 
determina pierderea controlului;
- a preveni amplificarea unor asemenea 
condiţii anormale sau incidente care 
apar; şi
- pentru a limita toate consecinţele nocive 
ale unui accident
prin implementarea „apărării în 
adâncime”.
5.2 „Apărarea în adâncime” garantează 
că nicio defecţiune tehnică, umană sau 
organizaţională nu poate avea efecte 
dăunătoare, iar combinaţia mai multor 
defecţiuni care ar putea avea consecinţe 
dăunătoare are o foarte mică probabilitate 
de apariţie.
5.3 Apărarea în adâncime se 
implementează în principal prin 
combinaţia dintre un număr de niveluri 
consecutive şi independente de protecţie, 
care ar trebui să nu funcţioneze înainte de 
producerea posibilă a unor efecte 
dăunătoare asupra oamenilor sau 
mediului. Nivelurile de apărare în 
adâncime cuprind:
- o selectare corespunzătoare a 
amplasamentului
- proiectarea corespunzătoare a instalaţiei 
şi anume
Proiect şi construcţie de înaltă calitate

Fiabilitate mare a componentelor şi 
echipamentelor
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Sisteme de control, limitare şi protecţie şi 
elemente de supraveghere;
- o organizaţie corespunzătoare cu

sistem eficient de gestionare cu o 
conducere care se angajează ferm în 
favoarea culturii securităţii.
Proceduri şi practici de exploatare 
cuprinzătoare
Proceduri detaliate de gestionare a 
accidentelor
Mecanisme de răspuns prompt în situaţii 
de urgenţă
Principiul 6: Pregătirea pentru situaţiile 
de urgenţă şi capacitatea de reacţie în 
astfel de situaţii
Statele membre se asigură că există 
mecanisme de răspuns prompt în situaţii 
de urgenţă în caz de accidente la 
instalaţiile nucleare, în conformitate cu 
Directiva 96/29/Euratom.

Or. xm

Justificare

Principiile fundamentale de securitate ale AIEA şi CSN acoperă, de asemenea, diverse tipuri 
de activităţi şi instalaţii neincluse în propunerea de directivă. Prezenta anexă încorporează 
principiile de securitate ale AIEA şi ale CSN relevante pentru prezenta directivă şi sunt 
incluse în cadrul comunitar. Pentru a adera la principiile de aplicare ale AIEA şi le 
principiile fundamentale în materie de securitate ale CSN, este necesară aplicarea explicaţiei 
de la articolul 6 alineatul (1) al anexei, astfel cum se menţionează şi în alte amendamente.

Amendamentul 179
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă
FONDURI PENTRU DEZAFECTARE

Fondurile pentru dezafectare menţionate 
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la articolul 8a din prezenta directică fac 
obiectul următoarelor criterii minime:
1. Fondurile sunt create din contribuţiile 
operatorilor instalaţiilor nucleare în 
timpul funcţionării acestora pentru a 
atinge un nivel de resurse, în momentul 
închiderii definitive, suficient pentru a 
acoperi toate cheltuielile aferente 
dezafectării şi gestionării deşeurilor, în 
conformitate cu definiţia de la alineatul 
(2).
2. Contribuţiile la fond se fac în funcţie de 
durata de funcţionare estimată a 
instalaţiei şi de strategiile de dezafectare 
şi de gestionare a deşeurilor radioactive 
alese, astfel încât să acopere, mai ales, 
dezafectarea instalaţiei; gestionarea în 
condiţii de siguranţă a deşeurilor 
convenţionale şi radioactive rezultate în 
urma dezafectării instalaţiei; şi 
gestionarea în condiţii de siguranţă, pe 
termen lung a combustibilului uzat 
utilizat de centralele electrice şi a 
deşeurilor rezultate în urma operaţiunilor 
de reprocesare care nu au fost deja 
incluse în totalitate în costurile operative.
3. Activele fondurilor sunt gestionate de o 
manieră care să asigure o lichiditate 
compatibilă cu calendarul aferent 
obligaţiilor de dezafectare şi gestionare a 
deşeurilor şi cu costurile specificate la 
punctul 2.
4. Activele fondurilor se utilizează numai 
pentru a acoperi costurile specificate la 
punctul 2 în conformitate cu strategia de 
dezafectare, neputând fi folosite pentru 
alte scopuri. În acest scop, fondurile
pentru dezafectare sunt înfiinţate în mod 
corespunzător, având personalitate 
juridică proprie, diferită de cea a 
operatorului instalaţiei.
5. În cazul unei instalaţii nucleare a cărei 
funcţionare va înceta înainte de intrarea 
în vigoare a dispoziţiilor legislative, 
normative şi administrative stabilite la 
articolul 14 din prezenta directivă; sau în 
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termen de… [perioada urmează să fie 
stabilită] de la intrarea în vigoare a acelor 
dispoziţii, se poate recurge la alte mijloace 
decât crearea fondurilor de dezafectare 
impuse de prezenta directivă. În cazul 
unei instalaţii nucleare a cărei 
funcţionare va înceta înainte de intrarea 
în vigoare a dispoziţiilor legislative, 
normative şi administrative stabilite la 
articolul 14 din prezenta directivă; sau în 
termen de… [perioada urmează să fie 
stabilită] de la intrarea în vigoare a acelor 
dispoziţii, se poate recurge la alte mijloace 
decât crearea fondurilor de dezafectare şi 
gestionare a deşeurilor impuse de 
prezenta directivă.
6. Statele membre definesc metodele prin 
care se transferă resursele necesare 
pentru dezafectarea şi gestionarea 
deşeurilor deja acumulate de operator 
înainte de intrarea în vigoare a măsurilor 
de implementare a prezentei directive. 
Aceste transferuri trebuie să aibă loc în 
termen de cel puţin trei ani de la data 
stabilită la articolul 12.

Or. en

Justificare

Cu toate acestea, în martie 2002, Parlamentul a constatat, în prima lectură a Directivei 
privind piaţa energiei electrice că gestionarea fondurilor destinate dezafectării şi gestionării 
deşeurilor are un impact asupra funcţionării pieţei energiei electrice, datorită potenţialelor 
avantaje financiare pentru furnizorii de utilităţi care au acces la fondurile destinate 
dezafectării şi gestionării deşeurilor şi care le folosesc pentru achiziţii pe piaţă. În 
consecinţă, ar trebui, în temeiul Tratatului CE, să se elaboreze orientări şi mecanisme de 
conformitate mai clare.
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