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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind instituirea unui 
cadru comunitar pentru securitatea nucleară.
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0790),

– având în vedere articolele 31 şi 32 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat 
de către Consiliu (C6-0026/2009),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 119 
al doilea paragraf din Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Principiile fundamentale şi cerinţele 
stabilite de Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică (AIEA) constituie cadrul 
de practici pe care trebuie să se bazeze 
cerinţele naţionale în domeniul securităţii. 
Statele membre au contribuit în mod 
considerabil la îmbunătăţirea acestor 

(10) Principiile fundamentale, cerinţele şi 
orientările stabilite de Agenţia 
Internaţională pentru Energie Atomică 
(AIEA) constituie un set de norme şi 
cadrul de practici pe care trebuie să se 
bazeze cerinţele naţionale în domeniul 
securităţii. Statele membre au contribuit în 
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principii fundamentale şi cerinţe. mod considerabil la îmbunătăţirea acestor 
principii fundamentale, cerinţe şi orientări. 
Aceste norme ar trebui să reflecte cele 
mai bune practici internaţionale privind 
cerinţele de siguranţă şi, implicit, să 
constituie o bază solidă pentru legislaţia 
comunitară. Ele nu pot fi introduse în 
legislaţia comunitară prin simpla referire 
la IAEA Safety Standards Series No. SF-1 
(2006) în prezenta directivă. Prin urmare, 
la această directivă ar trebui să se adauge 
o anexă care să cuprindă Principiile 
fundamentale de securitate.

Or. en

Justificare

Ca atare, fiind doar recomandări fără caracter obligatoriu, principiile de securitate IAEA nu 
pot fi introduse în legislaţia comunitară prin simpla referire la IAEA Safety Standards Series 
în prezenta directivă. La această directivă ar trebui să se adauge o anexă care să cuprindă 
Principiile fundamentale de securitate. Această abordare prezintă avantajul clar al unei mai 
mari siguranţe a reglementării la nivel comunitar; în plus, ar aduce baza juridică pentru 
implementarea acestor principii.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura accesul la 
informaţie, participarea populaţiei şi 
transparenţă, statele membre ar trebui să 
ia toate măsurile corespunzătoare pentru 
a implementa obligaţiile prevăzute în 
convenţiile internaţionale care conţin deja 
cerinţele necesare în context naţional, 
internaţional sau transfrontalier, cum ar 
fi Convenţia privind accesul la informație, 
participarea publicului la procesul 
decizional și accesul la justiție în 
probleme de mediu (Convenţia de la 
Aarhus, 25 iunie 1998)1.
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---------------------------------------------------------------
1 JO L 124, 17.5.2005, p. 1; JO L 164, 16.6.2006, 
p. 17,  şi Regulamentul 1367/2006, JO L 264, 
25.09.2006, p. 13.

Or. en

Justificare

În legătură cu dispoziţiile privitoare la transparenţă de la articolul 5 din propunerea actuală.

Amendamentul 3

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

(15) În vederea asigurării unei 
reglementări eficiente pentru instalațiile 
nucleare, statele membre trebuie să 
instituie organismele de reglementare cu 
statut de autorităţi independente de interese 
care ar putea să afecteze în mod inadecvat 
deciziile privind chestiunile de securitate 
nucleară. Organismele de reglementare 
trebuie să aibă competenţele şi resursele 
adecvate pentru a-şi putea îndeplini 
misiunea.

Or. en

Justificare

În legătură cu amendamentul 20 la articolul 4 alineatul (1), introdus de raportor privind 
independenţa organismului de reglementare.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este necesar ca organismele de (19) Este necesar ca organismele de 
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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.

reglementare responsabile cu 
supravegherea instalaţiilor nucleare din 
statele membre să coopereze în principal 
prin intermediul Grupului european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară şi 
gestionarea deşeurilor. Grupul la nivel 
înalt a formulat zece principii de 
reglementare a securităţii nucleare care 
sunt importante pentru contextul 
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 5

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 şi de a consolida rolul 
organismelor de reglementare.

Or. en

Justificare

Este mai indicat să se enunţe clar în primul articol obiectivul directivei care este acela de a 
institui un cadru legislativ pentru securitatea nucleară în Uniunea Europeană.
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Amendamentul 6

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) (Nu priveşte versiunea în limba 
română.)

Or. en

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 7

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 şi a deşeurilor 
radioactive, o uzină de îmbogăţire sau o 
instalaţie de reprocesare;

Or. en
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Amendamentul 8

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 o 
autoritate sau un sistem de autorităţi 
investit de un stat membru cu autoritatea 
legală de a conduce procesul de 
reglementare, inclusiv chestiunea emiterii 
de autorizaţii şi, implicit, a reglementării 
securităţii deşeurilor nucleare şi 
radioactive şi a siguranţei transportării 
acestora.

Or. en

Justificare

Responsabilităţile ar trebui să fie alocate în mod clar de către organismul de reglementare 
însărcinat cu reglementarea şi controlul aspectelor legate de securitatea instalaţiilor 
nucleare. Acest proces este diferit de mecanismele de acordare a autorizaţiilor ca atare, sub 
responsabilitatea autorităţilor naţionale sau guvernamentale competente.

Amendamentul 9

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 un guvern sau 
de o autoritate naţională aprobată de 
guvernul respectiv 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

A se vedea justificarea de la amendamentul 8 privind articolul 2 alineatul (8).

Amendamentul 10

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. „reactori de putere noi” înseamnă 
reactori de putere a căror construcţie se 
autorizează după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte dispoziţia de la articolul 6 alineatul (2), problema este să se determine 
când pot fi introduse noi cerinţe, îndeosebi în legătură cu aspectul proiectării sistemului de 
securitate.  Autorizarea de funcţionare se acordă la sfârşitul procesului de reglementare, 
după terminarea construcţiei, când dosarul referitor la securitate nu prea mai poate fi 
revizuit.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspunderea şi cadrul pentru securitatea 
instalaţiilor nucleare

Cadrul juridic pentru securitatea 
instalaţiilor nucleare

Or. en

Justificare

În forma actuală, articolul 3 modificat este o reorganizarea a articolelor 3, 4, 8 şi 10 din 
propunere şi se referă la obligaţiile statelor membre de a adopta un cadru legislativ şi de 
reglementare care să asigure reglementarea şi supravegherea instalaţiilor nucleare. Sunt 
cuprinse: (i) un cadru de reglementare adecvat, care cuprinde în special cerinţe naţionale de 
securitate, sistemul de acordare a autorizaţiilor şi inspecţiile de reglementare şi dreptul 
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statelor membre de a impune măsuri de securitate mai stricte; (ii) o prioritate pentru 
politicile din domeniul securităţii; (iii) o evaluare externă (peer review) a cadrului de 
reglementare şi a organismului de reglementare existent. 

Amendamentul 12

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 
decid exclusiv de către organismul de 
reglementare şi se aplică de către titularul 
autorizaţiei.

eliminat

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

A se vedea dispoziţiile introduse la amendamentul 33 la articolul 7 alineatul (1) (nou).

Amendamentul 13

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 

(1) Statele membre stabilesc şi menţin în 
vigoare un cadru legislativ şi de 
reglementare care să guverneze securitatea 
instalaţiilor nucleare. Acest cadru include 
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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.

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, prin 
intermediul suspendării, modificării sau 
revocării licenţelor care include măsurile 
necesare de punere în aplicare a cadrului 
respectiv.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 11 privind titlul articolului 3.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează 
introducerea unei legislaţii pentru 
retragerea autorizaţiei de funcţionare a 
unei instalaţii nucleare în cazul 
încălcărilor grave ale condiţiilor de 
acordare a autorizaţiei.

Or. en

(Amendament nou parţial reformulat după articolul 8 alineatul (2))

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 11 privind titlul articolului 3.



PE418.351v01-00 14/40 PR\764148RO.doc

RO

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre garantează că toate 
organizaţiile angajate în activităţi direct 
asociate cu instalaţiile nucleare 
elaborează politici care acordă prioritatea 
cuvenită securităţii nucleare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 11 privind titlul articolului 3.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre se asigură că cel 
puţin la fiecare zece ani, organismul de 
reglementare şi sistemul naţional de 
reglementare sunt supuse unei evaluări 
inter pares la nivel internaţional, cu 
obiectivul de a îmbunătăţi în mod 
permanent infrastructura de 
reglementare.
Statele membre notifică Comisiei 
rezultatele evaluării internaţionale inter 
pares.

Or. en

(Amendament nou parţial reformulat după articolul 4 alineatul (5))

Justificare

Evaluările internaţionale inter pares permit statelor membre şi organismelor lor de 
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reglementare să facă un schimb de bune practici de reglementare şi să dobândească o 
înţelegere comună a cerinţelor internaţionale şi comunitare. Acest lucru va contribui la 
consolidarea armonizării cerinţelor de securitate la nivel comunitar şi la ameliorarea 
continuă a securităţii nucleare în Comunitate. În consecinţă, Comisia ar trebui să fie 
informată în legătură cu rezultatele evaluărilor inter pares.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Statele membre pot stabili măsuri de 
securitate mai restrictive decât cele 
stabilite în prezenta directivă.

Or. en

(Amendament nou extras în întregime de la articolul 10)

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 11 privind titlul articolului 3.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme de reglementare Desemnarea şi atribuţiile organismelor de 
reglementare

Or. en

Justificare

Versiunea reorganizată a articolului 4 este dedicată organismului de reglementare, precum şi 
sarcinilor, resurselor şi competenţelor sale. Ar trebui în mod special consolidată şi dezvoltată 
independenţa organismului de reglementare faţă de guverne şi politica sectorului nuclear.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre desemnează un 
organism de reglementare responsabil cu 
reglementarea, supravegherea şi 
evaluarea securităţii instalaţiilor 
nucleare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 18 privind titlul articolului 4.

Amendamentul 20

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, atunci când 
îşi efectuează sarcinile 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 neavenită care ar putea 
afecta deciziile privind chestiunile de 
securitate. În acest scop, statele membre 
se asigură că, în momentul îndeplinirii 
sarcinilor  care îi revin în temeiul 
prezentei directive, autoritatea de 
reglementare este distinctă din punct de 
vedere juridic şi independentă din punct 
de vedere funcţional de orice altă entitate 
publică sau privată, precum şi că 
personalul său şi persoanele responsabile 
de managementul acesteia acţionează în 
mod independent de orice interes de piaţă 
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şi nu solicită nici nu acceptă instrucţiuni 
din partea niciunui guvern ori a niciunei 
entităţi publice.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 18 privind titlul articolului 4.

Amendamentul 21

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) Statele membre garantează că 
organismul de reglementare dispune de
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 
îndeplinirea cerinţelor aplicabile de 
securitate şi de acordare a autorizaţiei.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 18 privind titlul articolului 4.

Amendamentul 22

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 

eliminat
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amplasamentul, proiectarea, construcţia, 
punerea în funcţiune, exploatarea sau 
dezafectarea instalaţiilor nucleare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 8 privind articolul 2 alineatul (8) şi dispoziţiile 
introduse la amendamentul 23 la articolul 4 alineatul (3a)(nou).

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
organismul de reglementare efectuează 
evaluări de securitate nucleară, 
investigaţii, controale şi, după caz, măsuri 
de punere în aplicare la instalaţiile 
nucleare pe întreaga durată de viaţă a 
acestora, inclusiv pe parcursul 
dezafectării.

Or. en

(Amendament nou parţial reformulat după articolul 8 alineatul (1))

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 18 privind titlul articolului 4.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre garantează că 
organismul de reglementare are 
competenţa de a dispune suspendarea 
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activităţii oricăror instalaţii nucleare în 
cazul în care consideră că securitatea nu 
este garantată.

Or. en

(Amendament nou parţial reformulat după articolul 8 alineatul (3))

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 18 privind titlul articolului 4.

Amendamentul 25

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

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 35 la articolul 7 alineatul (3) (nou).

Amendamentul 26

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
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Or. en

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 16 la articolul 3 alineatul (2) (nou), 
privind cadrul juridic stabilit de statele membre.

Amendamentul 27

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 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 
legislaţia naţională pertinentă şi 
obligaţiile internaţionale.

Or. en

Amendamentul 28

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, funcţionarea 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). SF-1 
(2006)), conform specificaţiilor din anexă. 
Ele aplică obligaţiile şi cerinţele 
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Convenţiei privind securitatea nucleară 
(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

Justificare

A se vedea considerentul (10). Trimiterea la un act fără caracter obligatoriu în directivă nu îi 
conferă acestuia caracter obligatoriu. Pentru a conferi un caracter obligatoriu prevederilor 
Principiilor fundamentale de securitate, acestea trebuie să facă parte dintr-un act cu caracter 
obligatoriu. O anexă care să conţină dispoziţiile Principiilor fundamentale de securitate ar 
permite: ( i) consecvenţa cu Ghidul practic comun al Parlamentului European, al Consiliului 
și al Comisiei pentru persoanele implicate în redactarea textelor legislative în cadrul 
instituțiilor comunitare; (ii) asigurarea certitudinii juridice a textului printr-o referinţă 
“statică” la principiile AIEA, ca mai sus.

Amendamentul 29

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 28 la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul 30

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 acordarea de licenţă 
pentru construcţia reactorilor nucleari de 
putere noi, statele membre trebuie să îşi 
fixeze drept obiectiv dezvoltarea unor 
cerinţe de securitate suplimentare care să 
reflecte îmbunătăţirea constantă a 
experienţei în funcţionarea reactoarelor 
existente, cunoştinţele dobândite din 
analizele de securitate ale uzinelor care 
funcţionează, metodologii de ultimă oră, 
precum şi tehnologii şi rezultate ale 
cercetării în domeniul siguranţei.

Or. en

Justificare

Pe măsură ce se îmbunătăţesc tehnologiile şi standardele de siguranţă, trebuie să se 
optimizeze şi cerinţele în materie de siguranţă ale instalaţiilor nucleare. Nivelul de securitate 
al instalaţiilor nucleare trebui să funcţioneze ca o cursă ascendentă pentru a putea obţine 
oricând cea mai bună securitate posibilă. Referinţa la nivelurile de securitate dezvoltate de 
WENRA, în ceea ce priveşte reactorul nuclear, nu pot fi incluse în conţinutul acestei directive 
deoarece nivelurile de securitate de referinţă pentru viitoarele reactoare nu sunt încă gata. 
CE nu poate obliga statele membre să le implementeze.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligaţiile titularului autorizaţiei Responsabilităţile titularului autorizaţiei

Or. en
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Justificare

Acest articol, reformulat şi reorganizat are drept temă responsabilităţile titularului de 
licenţă:  Statele membre se asigură că responsabilitatea primară pentru securitatea unei 
instalaţii nucleare revine titularului autorizaţiei corespunzătoare şi ia măsurile necesare 
pentru ca fiecare titular al unei autorizaţii să îşi asume responsabilitatea.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre se asigură că 
siguranţa instalaţiilor nucleare pe toata 
perioada lor de funcţionare, reprezintă 
responsabilitatea principală a titularului 
licenţei. Responsabilitatea titularului 
autorizaţiei nu poate fi delegată.

Or. en

(Amendament nou parţial reformulat după articolul 3 alineatul (2))

Amendamentul 33

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. en
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Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că titularii 
autorizaţiilor stabilesc şi implementează 
sisteme de gestionare care sunt verificate 
periodic de organismul de reglementare

Or. en

Amendamentul 35

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) Statele membre se asigură că titularii 
autorizaţiilor alocă resursele financiare şi 
umane adecvate pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor. Personalul angajat de 
către titularul autorizaţiilor deţine 
calificările necesare pentru toate 
activităţile importante care ţin de
securitatea nucleară.

Or. en

Amendamentul 36

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 

eliminat
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parcursul dezafectării.

Or. en

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 23 la articolul 4 alineatul (3)a (nou).

Amendamentul 37

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.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 14 la articolul 3 alineatul (1) (nou).

Amendamentul 38

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.

eliminat

Or. en



PE418.351v01-00 26/40 PR\764148RO.doc

RO

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 24 la articolul 4 alineatul (3) (nou).

Amendamentul 39

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 se asigură că sunt puse la 
dispoziţie oportunităţi de educaţie şi 
calificare pentru pregătirea de bază şi cea
teoretică şi practică continuă în domeniul 
securităţii nucleare la nivel naţional de
către statele membre şi dacă este necesar 
în cadrul cooperării transnaţionale.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili măsuri de 
securitate mai restrictive decât cele 
stabilite în prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea dispoziţiile reintroduse la amendamentul 17 la articolul 3 alineatul (2) d (nou) cu 
privire la cadrul legislativ stabilit de statele membre, inclusiv dreptul statelor membre de a 
impune cerinţe mai stricte.
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Amendamentul 41

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 raportează Comisiei cu 
privire la implementarea prezentei 
directive în acelaşi timp şi ce aceeaşi 
regularitate ca şi rapoartele naţionale 
analizate la Convenţia privind securitatea 
nucleară. Pe baza acestui raport, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea prezentei 
directive, însoţi, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

(i) Trebuie asigurată o bună coordonare între rapoartele întocmite de statele membre în baza 
dispoziţiilor corespunzătoare ale Convenţiei CNS.
(ii) Pentru implementarea acestei directive sunt extrem de importante monitorizarea, 
raportarea şi transparenţa.  Este fundamentală asocierea PE în aspectele la care se referă 
Capitolul III al Tratatului Euratom, şi mai ales, informarea strictă a PE.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la [doi ani de la data 
prevăzută la articolul 13] cel mai târziu. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul dispoziţiilor respective.
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Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Anexă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa
PRINCIPII DE SECURITATE1

Principiul 1: Responsabilitatea pentru 
securitate - Statele membre se asigură că 
siguranţa instalaţiilor nucleare reprezintă 
responsabilitatea principală a titularului 
licenţei.
Fiecare stat membru se asigură că 
titularul de licenţă a adoptat măsuri în 
vederea: 
- stabilirii şi menţinerii competenţelor 
necesare;
- oferirea unei pregătirii profesionale şi 
informări adecvate;
- stabilirea procedurilor şi aranjamentelor 
de menţinere a securităţii în toate 
condiţiile;
- verificarea proiectării corespunzătoare 
şi a calităţii corespunzătoare a facilităţilor 
şi activităţilor, precum şi a 
echipamentului auxiliar;
- asigurarea controlului de siguranţă a 
tuturor materialului radioactiv care este 
folosit, produs, înmagazinat sau 
transportat;
- asigurarea controlului securităţii tuturor 
deşeurilor radioactive produse;
Aceste responsabilităţi urmează să fie 
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 sistemului de 
gestionare. 
Deoarece gestionarea deşeurilor 
radioactive reprezintă o activitate care 
durează timp de mai multe generaţii, 
trebui să se acorde atenţie îndeplinirii 
responsabilităţilor celui care are licenţa 
(şi celui care reglementează) în ceea ce 
priveşte operaţiile prezente şi cele viitoare 
posibile. Trebuie să se asigure, de 
asemenea, continuitatea 
responsabilităţilor şi îndeplinirea 
cerinţelor de finanţare pe termen lung.
Principiul 2 
Principiul 3: Conducerea şi administrarea 
în cazul securităţii - Trebuie stabilită o 
conducere şi o administrare eficientă a 
securităţii. şi de asemenea. susţinută la 
nivelul organizaţiilor şi facilităţilor care 
sunt implicate în securitatea nucleară.
Conducerea în ceea ce priveşte chestiunile 
de securitate trebuie demonstrată la cel 
mai înalt nivel al organizaţiei. Pentru 
realizarea şi menţinerea securităţii trebuie 
folosit un sistem de administrare eficient. 
Acest sistem trebuie să integreze toate 
elementele de administrare astfel încât 
cerinţele de securitate să fie stabilite şi 
aplicate în mod coerent cu alte cerinţe, 
inclusiv cu cele referitoare la activităţile 
umane, calitatea şi securitatea, astfel 
încât securitatea să nu fie compromisă de 
către alte cerinţe sau solicitări. Sistemul 
de administrare trebuie să asigure. de 
asemenea promovarea unei culturi a 
securităţii, o evaluare periodică a 
activităţilor în vederea securităţii şi 
aplicarea cunoştinţelor rezultate din 
experienţă;, 
În sistemul de administrare trebuie 
integrată o cultură care determină 
atitudinile şi comportamentele în ceea ce 
priveşte securitatea la nivelul tuturor 
organizaţiilor şi indivizilor implicaţi.  
Cultura securităţii include:
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- angajarea individuală şi colectivă; în 
vederea securităţii din partea conducerii, 
a administraţiei şi a personalului la toate 
nivelurile;
- responsabilitatea pentru securitate 
organizaţiilor şi a indivizilor la toate 
nivelurile;
- măsuri de încurajare a unei atitudini 
constructive şi deschise şi de descurajare 
a comodităţii în ceea ce priveşte 
securitatea.
La nivelul unui sistem de administrare un 
factor important este recunoaşterea unei 
întregi game de interacţiuni a indivizilor 
la toate nivelurile, cu tehnologia şi cu 
organizaţiile. Pentru a preveni 
disfuncţionalităţile umane sau 
organizaţionale, trebuie luaţi în 
considerare şi factorii umani, precum şi 
performanţele bune, iar bunele practici 
trebuie sprijinite.
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 
efectele 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 trăsăturilor 
de securitate sunt evaluate pentru a 
demonstra că îndeplinesc funcţiile de 
securitate cerute de acestea. Acolo unde 
în vederea menţinerii securităţii, sunt 
necesare măsuri de control sau acţiuni de 
operare, trebuie făcută mai întâi o 
evaluare a securităţii iniţiale pentru a 
demonstra că aranjamentele făcute sunt 
solide şi de încredere. Se poate construi 
sau încredinţa spre construcţie o facilitate 
sau se poate iniţia o acţiune numai după 
ce s-a demonstrat în mod satisfăcător 
organismului de reglementare că 
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măsurile de securitate propuse sunt 
corespunzătoare.
Procesul de evaluare a securităţii pentru 
facilităţile şi acţiuni se repetă în întregime 
sau parţial după cum este nevoie mai 
târziu în desfăşurarea acţiunilor pentru a 
se ţine seama de circumstanţele care s-au 
schimbat (cum ar fi aplicarea de noi 
standarde sau de descoperiri ştiinţifice şi 
tehnologice),  raportarea experienţelor în 
funcţionare, modificări şi efecte ale 
îmbătrânirii. Pentru funcţionări pe 
parcursul a unor lungi perioade de timp, 
dacă este necesar se revizuiesc şi se repetă 
evaluările. Continuarea acestor 
funcţionări depinde de faptul dacă aceste 
reevaluări îndeplinesc standardele 
organismului de reglementare în materie 
de respectare a măsurilor de securitate.
[Principiul 4]
Principiul 5: Îmbunătăţirea protecţiei -
Statele membre asigură îmbunătăţirea 
protecţiei în vederea oferirii celui mai 
ridicat nivel de securitate care se poate 
realiza.
Măsurile de securitate care se aplică 
facilităţilor şi activităţilor care dau 
naştere la riscuri de radiaţii, sunt 
considerate ca fiind optimizate dacă oferă 
cel mai ridicat nivel de siguranţă care se 
poate asigura în durata de viaţă a 
facilităţii, sau de activitate, fără limitarea 
nenecesară a utilizării acesteia.
Pentru a putea determina dacă riscurile 
de radiaţii sunt cel mai scăzut nivel 
posibil, toate aceste riscuri, provenite din 
operaţii normale sau ca urmare a unor 
condiţii anormale sau accidentale, trebuie 
evaluate a priori şi reevaluate în mod 
regulat pe tot parcursul de funcţionare a 
facilităţilor şi activităţilor.
Trebuie, de asemenea, avute în vedere 
interdependenţele dintre acţiunile 
respective sau dintre riscurile asociate 
acestora (de exemplu, în cazul diferitelor 
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etape de funcţionare a facilităţilor şi 
activităţilor, a riscurilor pentru diferite 
grupuri sau pentru diferitele etape în
gestionarea deşeurilor radioactive). 
Trebuie ţinut seama, de asemenea, şi de 
incertitudinile ştiinţifice.
Optimizare protecţiei necesită luarea de 
hotărâri referitoare la semnificaţia a 
diferiţi factori, inclusiv:
- numărul de persoane (lucrători şi 
public) care pot fi expuse la radiaţii;
- probabilitatea expunerii acestor 
persoane;
- cantitatea şi distribuţia dozelor de 
radiaţii primite;
- riscurile de radiaţii ale unor evenimente 
predictibile;
- factori economici, sociali şi de mediu.
Optimizarea protecţiei înseamnă. de 
asemenea, şi utilizarea de bune practici 
dar şi a cunoştinţelor obişnuite pentru a 
evita riscurile de radiaţii în activităţile 
cotidiene;
resursele pe care titularul de licenţă le 
alocă securităţii precum şi aria de 
acoperire şi caracterul strict al 
reglementărilor şi aplicaţiilor acestora, 
trebui să fie dimensionate în funcţie de 
gradul riscurilor de radiaţii şi de 
posibilitatea de a le controla.
Este posibil ca controlul prin 
reglementare să nu fie necesar acolo 
acesta nu este garantat de către gradul 
riscurilor de radiaţii.
Principiul 6: Limitarea riscurilor faţă de 
persoanele individuale - statele membre se 
asigură că măsurile adoptate pentru 
controlarea riscurilor de radiaţii 
garantează că nicio persoană individuală 
nu este afectată de către un risc major.
Justificare şi optimizarea protecţiei nu 
garantează că individul nu este supus 
unui risc inacceptabil. În consecinţă, 
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dozele de risc şi riscurile de radiaţii 
trebuie controlate între limite stabilite.
Dimpotrivă, deoarece limitele dozelor şi 
ale riscurilor reprezintă un prag superior 
de acceptabilitate legală, acestea sunt 
insuficiente în sine pentru a asigura cea 
mai bună protecţie posibilă în aceste 
condiţii, ele trebuind aşadar să fie 
suplimentate prin optimizarea protecţiei. 
Astfel,pentru obţinerea nivelului de 
securitate dorit, sunt necesare atât 
optimizarea protecţiei, cât şi limitarea 
dozelor şi riscurilor pentru indivizi.
Principiul 7: Protecţia generaţiilor 
prezente şi viitoare - oamenii şi mediul, în 
prezent şi în viitor, trebuie protejaţi 
împotriva riscurilor de radiaţii
Riscurile de radiaţii pot depăşi graniţele 
naţionale şi pot persista pentru intervale 
mari de timp. Trebuie luate în 
consideraţie posibilele consecinţe, 
prezente şi viitoare, ale acţiunilor curente 
atunci când se evaluează măsurile 
adoptate pentru controlarea riscurilor de 
radiaţii. În special:
- standardele de securitate se aplică nu 
numai populaţiei locale, ci şi populaţiei 
care locuieşte mai departe de facilităţi şi 
activităţi.
- acolo unde efectele pot dura pe mai 
multe generaţii, generaţiile viitoare 
trebuie să fie protejate într-un mod 
corespunzător, fără a fi necesar ca 
acestea să adopte acţiuni importante pe 
protecţie.
Deoarece efectele expunerii la radiaţii 
asupra sănătăţii umane sunt înţelese 
relativ bine, în pofida unor incertitudini, 
efectele radiaţiilor asupra mediului au 
fost cercetate mai puţin. Sistemul curent 
de protecţie împotriva radiaţiilor oferă în 
general o protecţie adecvată ecosistemelor 
din mediul uman împotriva efectelor 
dăunătoare ale expunerii la radiaţii. 
Scopul general al măsurilor adoptate 
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pentru protecţia mediului a fost acela de  
proteja ecosistemele împotriva expunerii 
la radiaţii care ar avea consecinţe adverse 
pentru specii (spre deosebire de 
consecinţele asupra organismelor 
individuale).
Deşeurile radioactive trebuie gestionate 
astfel încât să se evite impunerea unor 
greutăţi nenecesare asupra generaţiilor 
viitoare, adică, generaţiile care produc 
aceste deşeuri trebuie să urmărească şi să 
aplice soluţii sigure, aplicabile şi 
acceptabile pentru mediu, în ceea ce 
priveşte gestionarea pe termen lung. 
Generaţia de deşeuri radioactive trebuie 
păstrată la un nivel minim practicabil, 
prin intermediul unor măsuri şi proceduri 
concepute în mod corespunzător, cum ar 
fi reciclarea şi refolosirea materialelor.
Principiul 8: Prevenirea accidentelor -
statele membre se asigură că se depun  
toate eforturile practice pentru prevenirea 
şi limitarea consecinţelor  accidentelor 
nucleare sau de radiaţii.
Cele mai dăunătoare consecinţe rezultate 
din facilităţi şi activităţi au provenit din 
pierderea controlului asupra miezului 
reactorului nuclear, a reacţiei nucleare în 
lanţ, a sursei radioactive sau a altor surse 
de  radiaţii. În consecinţă, pentru a 
garanta că probabilitatea extrem de mică 
a unui accident cu consecinţe dăunătoare, 
trebuie adoptate măsuri care: 
- să prevină apariţia defecţiunilor sau 
condiţiilor anormale (inclusiv 
nerespectarea securităţii) care ar putea 
determina pierderea controlului;
- să prevină amplificarea unor asemenea 
defecţiuni sau condiţii anormale care 
apar;
- să prevină pierderea, sau pierderea 
controlului asupra, sursei radioactive sau 
a altor surse de radiaţii.
Mijlocul principal de prevenire şi limitare 
a consecinţelor accidentelor este 
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„apărarea în adâncime”. 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. În caz de nefuncţionare a unui 
nivel de protecţie sau a unei bariere, 
următorul nivel sau următoarea barieră 
trebui să fie disponibile. dacă este 
implementată în mod corespunzător, 
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 mică probabilitate de 
apariţie. Eficacitatea independentă a 
diferitelor niveluri de apărare reprezintă 
un element necesar al apărării în 
adâncime.
Apărarea în adâncime rezultă ca urmare 
a unei combinaţii corespunzătoare de:
- sistem eficient de administrare care se 
angajează să ofere securitate şi o 
puternică cultură a securităţii.
- o selectare corespunzătoare a locului şi 
o integrare bună a concepţiei şi a 
caracteristicilor de construcţie care să 
confere marje de siguranţă, diversitate şi 
redundanţă, mai ales prin intermediul:
a) concepţiei, tehnologiei şi materialelor 
de mare calitate şi fiabilitate;
b) controlului, limitării şi a sistemelor de 
protecţie şi a caracteristicilor de 
supraveghere; 
c) unei combinaţii adecvate între 
caracteristicile de siguranţă inerente şi 
cele din construcţie.
- proceduri operaţionale şi practici  
cuprinzătoare, precum şi proceduri de 
gestionare a accidentelor.
Procedurile de gestionare a accidentelor 
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trebuie elaborate din vreme pentru a 
putea oferi mijloacele de redobândire a 
controlului aspra unui miez de reactor 
nuclear, a unei reacţii nucleare în lanţ 
sau asupra altor surse de radiaţii în caz de 
pierdere a controlului, precum şi pentru 
limitarea oricăror consecinţe negative.
[Principiul 9]
[Principiul 10]
------------------------------------------------------------------------------

1 Textul din Anexă este similar cu Principiile 
fundamentale de securitate - Elemente 
fundamentele de securitate Nr. SF-1, IAEA, 2006. 
Dacă un element al Elementelor fundamentale de 
securitate nu are relevanţă pentru prezenta 
directivă, numărul acestui este consemnat între 
paranteze ca indiciu. 

Or. en

Justificare

Textul din Anexă este similar cu Principiile fundamentale de securitate - Fundamentele de 
securitate Nr. SF-1, IAEA, 2006, reformulat pentru adaptarea dispoziţiilor la obligaţiile 
statelor membre. În plus, au fost reţinute  doar acele principii IAEA care introduc dispoziţii 
noi - adică cele care nu au un corespondent echivalent în Convenţia CNS, sau care nu sunt 
acoperite în directivă sau în legislaţia CE - cum ar fi Directiva 96/29 care prevede 
standardele de bază în materie de securitate menţionate mai sus. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de directivă a Comisiei își propune să relanseze procesul, lansat în 2003, de 
stabilire a unui cadru comun la nivelul UE privind securitatea nucleară. 

Scopul este de a institui un cadru comunitar pentru securitatea nucleară, în temeiul mai multor 
obiective operaționale, și anume întărirea rolului autorităților naționale de reglementare și a 
independenței acestora, precum și asigurarea unui nivel ridicat de transparență în ceea ce 
privește securitatea instalațiilor nucleare. Propunerea integrează principiile principalelor 
instrumente internaționale disponibile, cum este Convenția pentru securitatea nucleară și 
activitatea derulată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică în domeniul securității 
nucleare.

Raportorul salută, în mod special, prezenta propunere, care contribuie la întărirea actualului 
cadru european de reglementare prin îmbunătățirea transparenței și a gestionării activităților 
nucleare. PE a invocat1 în mod repetat necesitatea urgentă de a elabora o legislație solidă și de 
a adopta măsuri concrete la nivel comunitar în materie de securitate nucleară, gestionarea 
deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare. Toate aceste aspecte sunt de o 
importanță deosebită, având în vedere ponderea energiei nucleare, produsă în 15 din cele 27 
de state membre și care acoperă aproximativ o treime din cererea de energie în UE. Este 
posibil ca importanța energiei nucleare să crească, având în vedere relativul „reviriment” al 
acestuia - șase reactoare noi sunt, în prezent, în construcție în patru state membre - și 
extinderea duratei de funcționare a centralelor nucleare, precum și datorită faptului că este 
unul din factorii-cheie ai politicii de independență energetică a UE și de reducere a emisiilor 
de CO2 în lupta împotriva schimbărilor climatice.
În această privință, raportorul dorește să sublinieze că, deși alegerea de a include energia 
nucleară în oferta energetică aparține statelor membre, Uniunea Europeană are un rol-cheie de 
a se asigura că această sursă de energie este exploatată sub incidența unor reguli stricte și a 
unui cadru de reglementare în baza Tratatului Euroatom. S-a stabilit, fără echivoc, că Comisia 
deține competențe în domeniul securității nucleare în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul 
Euroatom, în vederea stabilirii unor „norme unitare de securitate pentru protecția sanitară a 
populației și a lucrătorilor și să se asigure că acestea sunt aplicate”, astfel cum o confirmă și 
hotărârea Curții de Justiție în cazul C-29/99 Comisia/Consiliul2.

De asemenea, abordarea Comisiei deschide calea pentru elaborarea unui corpus legislativ care 
să includă norme armonizate referitoare la securitatea nucleară și legislația derivată care să 
formeze cadrul pentru reglementările naționale ale statelor membre în materie de securitate 
nucleară. De asemenea, în ceea ce privește acordurile Euroatom de cooperare în domeniul 
securității nucleare, este esențial controlul materialelor nucleare și asistența oferită țărilor terțe 
pentru a se asigura că toate activitățile nucleare se derulează în conformitate cu cele mai 

                                               
1 Raportul Maldeikis la aniversarea a 50 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului Euratom (A6-0129/2007 
din 2.4.2007); Raportul Reul privind sursele convenționale de energie și tehnologia energetică (A6-0348/2007 
din 24.10.2007).

2 Cazul C-29/99 Comisia Comunităților Europene/Consiliul Uniunii Europene Rec. 2002, p. I-11221.
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stricte norme de siguranță. De aceea, prezenta propunere reafirmă credibilitatea internațională 
a contribuției Euroatom în domeniul securității nucleare.

RECOMANDĂRI ALE RAPORTORULUI:

I - Opțiunea politică:
Opțiunea politică susținută de Comisie constă în elaborarea unei legislații comunitare care să 
stabilească un cadru comun bazat pe normele internaționale elaborate de AIEA, la care să se 
adauge cerințe suplimentare pentru centralele noi cu scopul de a atinge, menține și optimiza 
permanent securitatea nucleară în interiorul Comunității. Acest cadru prevede principii de 
siguranță și impune statelor membre cerința de a adopta un cadru legislativ și de reglementare 
care să asigure reglementarea și supravegherea instalațiilor nucleare, în special prin: 
elaborarea unor cerințe naționale de securitate, un sistem de autorizare a instalațiilor nucleare, 
un organism de reglementare independent, un sistem de supraveghere, evaluare și control al 
instalațiilor nucleare.

(i) Ca principiu general, raportorul susține această opțiune: respectă în totalitate principiul 
subsidiarității într-un domeniu în care competențele sunt împărțite cu statele membre. De 
asemenea, aceasta oferă o flexibilitate suficientă pentru punerea în aplicare a directivei, 
asigurând definirea în comun a principiilor de siguranță (cele menționate în directivă), iar 
responsabilitatea de a adopta măsurile necesare, precum și libertatea de a adopta norme mai 
stricte revine statelor membre. 
Această abordare este conformă cu principiul răspunderii naționale în materie de securitate a 
instalațiilor nucleare, responsabilitatea revenind în primul rând deținătorului autorizației, sub 
controlul unui organism de reglementare independent.

În această privință, raportorul propune o ușoară îmbunătățire a structurii propunerii de proiect, 
care să reflecte mai bine ierarhia normelor și a responsabilității pentru: definirea unui cadru 
național de reglementare, rolul organismului independent de reglementare, principiile și 
cerințele care trebuie adoptate și răspunderea deținătorului autorizației.

(ii) Raportorul este convins de faptul că directiva asigură, în același timp, armonizarea reală 
a principiilor de siguranță: prin propunere, se solicită statelor membre să respecte principiile 
AIEA și să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Convenției privind securitatea 
nucleară, încheiate sub auspiciile AIEA. Aceasta reprezintă o recunoaștere din partea 
Comisiei a faptului că reglementările necesare există la nivel internațional și sunt bine 
elaborate. Acestea constituie o bună bază de plecare pentru legislația comunitară, al cărei 
obiectiv este, prin urmare, de a asigura punerea în aplicare reală și uniformă de către statele 
membre. 
De asemenea, raportorul consideră că normele, metodele și orientările AIEA constituie un 
cadru solid al celor mai bune practici recunoscute la nivel internațional, din care derivă 
majoritatea reglementărilor naționale. Introducerea lor în dreptul comunitar este menită să 
asigure îndeplinirea obligațiilor la nivelul UE și să ofere Comisiei instrumentele necesare 
pentru a controla și sancționa respectarea acestor reglementări, precum și pentru a asigura 
conformitatea legislației naționale cu dispozițiile directivei.
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II - Credibilitatea procesului de armonizare a reglementărilor în materie de siguranță: 
(i) Raportorul se arată preocupat de garantarea unei independențe reale a organismului de 
reglementare.
Valoarea adăugată majoră a directivei propuse constă în întărirea rolului organismului de 
reglementare în legislația națională. Raportorul consideră că rolul acestuia ar trebui mai bine 
definit și este necesară acordarea unei mai mari independențe. Astfel s-ar asigura legitimitatea 
acestuia, fiindu-i conferite competențe pentru a lua toate măsurile necesare în situații de 
urgență, inclusiv suspendarea activității unei centrale nucleare (a se vedea articolul 4, 
reformulat).

(ii) Certitudinea juridică a reglementării la nivelul UE 
Setul de principii fundamentale, cerințe și orientări ale AIEA constituie o serie de reguli și un 
compendiu de practici pe care ar trebui să se bazeze legislația comunitară și cerințele 
naționale în materie de siguranță nucleară. În special, Comisia recunoaște că cele 10 principii 
fundamentale publicate de AIEA în 2006 reprezintă un set armonizat de principii și o bază de 
plecare pentru stabilirea cerințelor statelor membre în materie de siguranță. Totuși, datorită 
faptului că sunt simple recomandări, fără a avea un statut juridic, raportorul consideră că nu 
pot fi introduse în dreptul comunitar prin simpla referire în cadrul directivei la setul de norme 
de siguranță al AIEA. De aceea, raportorul susține adăugarea la directivă a unei anexe care să 
conțină principiile fundamentale de siguranță. Această abordare prezintă avantajul clar al unei 
mai mari siguranțe juridice la nivel comunitar și ar oferi temeiul juridic pentru punerea în 
aplicare a acestor principii, contribuind astfel la armonizarea la nivelul UE.
În ceea ce privește obligațiile care derivă din Convenția CSN, raportorul apreciază referirile 
directe din cadrul directivei la obligațiile asumate de statele membre.
Este neclar rolul conferit WENRA (Asociația Autorităților de Reglementare din Europa 
Occidentală) și Grupului la nivel înalt în vederea alinierii și elaborării unor cerințe 
suplimentare în materie de siguranță pentru „reactoarele noi”. Raportorul este mai puțin 
preocupat de statutul acestor grupuri ad-hoc (WENRA fiind o asociație informală a 
autorităților de reglementare în domeniul nuclear), ci mai degrabă de faptul că nivelurile de 
siguranță și normele destinate tehnologiilor viitorului nu sunt încă pe deplin elaborate. 
Directiva poate anticipa cu greu rezultatele acestui proces și nu poate solicita angajamentul 
statelor membre pentru punerea lor în aplicare. Raportorul consideră că acest proces este o 
sursă de nesiguranță juridică. În conformitate cu principiul subsidiarității, raportorul dorește 
să încurajeze statele membre să continue perfecționarea normelor de siguranță. Având în 
vedere faptul că acestea țin seama de cele mai bune practici în domeniu și de cea mai 
relevantă experiență, precum și de faptul că reflectă progresele în domeniul tehnologiei, 
armonizarea ar constitui o etapă evolutivă importantă, din moment ce normele de siguranță 
devin mai stricte și se aduc în permanență îmbunătățiri.

III - Transparenţa
(i) Este necesară întărirea actualului cadru legal pentru a crește transparența și acceptarea 
din partea publicului.
Raportorul susține referirile la convențiile internaționale relevante. Și în acest domeniu s-au 
elaborat o serie de recomandări pentru a asigura accesul la informații, participarea publicului 
și transparența la nivel național, internațional sau transfrontalier, cum ar fi Convenția de la 
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Arrhus sau Convenția de la Espoo. Solicitând statelor membre să își îndeplinească obligațiile, 
directiva oferă Comisiei instrumentele necesare pentru a garanta că statele membre asigură 
transparența procesului decizional și a rezultatelor controalelor în materie de siguranță.
(ii) Raportorul consideră că monitorizarea, raportarea și transparența sunt esențiale pentru 
stabilirea cadrului directivei.
Raportorul subliniază necesitatea de a asigura colaborarea PE în chestiunile care intră sub 
incidența Tratatului Euroatom și, în special, să i se confere PE instrumente care să îi permită 
să fie bine informat și să urmărească activitatea din domeniul securității nucleare. 

Comisia ar trebui să informeze PE în mod adecvat cu privire la rapoartele regulate de punere 
în aplicare a directivei menționate la articolul 11, a căror frecvență trebuie să se conformeze 
cerințelor stabilite prin Convenția privind securitatea nucleară și procesului de revizuire 
aferent.
Ambele rapoarte, precum și revizuirile inter pares, contribuie la identificarea celor mai bune 
practici și la întărirea continuă a securității nucleare în cadrul Comunității. PE trebuie să poată 
lua parte la acest proces.

În temeiul considerațiilor de mai sus, raportorul sugerează modificarea propunerii Comisiei.


	764148ro.doc

