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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de directivă a Consiliului, cu privire la care Parlamentul este doar 
consultat, are drept temei juridic Tratatul Euratom. În opinia Comisiei, capitolul 3 și articolul 
2 primul paragraf litera (b), precum și articolul 30 din Tratatul Euratom constituie un temei 
juridic solid. Totuși, raportoarea pentru aviz consideră că acest lucru ridică semne de întrebare 
în ceea ce privește aplicabilitatea anumitor standarde în materie de sănătate, siguranță și 
consultare a lucrătorilor, precum și a altor acte legislative adoptate în temeiul tratatelor UE -
de aceea, primul amendament al raportoarei se referă la temeiul juridic. O astfel de modificare 
ar atrage după sine și participarea deplină a Parlamentului în ceea ce privește acest subiect 
important prin procedura de codecizie.

Motivația Comisiei este următoarea:

„Principiul de bază al gestionării deșeurilor radioactive constă în izolarea acestora de 
persoane și biosferă atât timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. În plus, constituie 
un principiu etic acceptat faptul că societatea trebuie să evite impunerea de sarcini inutile 
asupra generațiilor viitoare, ceea ce transferă actualei generații, care a beneficiat de pe urma 
electricității produse pe bază de energie nucleară sau a intervențiilor medicale, 
responsabilitatea gestionării adecvate a tuturor deșeurilor existente.”

Dată fiind importanța „izolării”, raportoarea propune o extindere a domeniului de aplicare al 
directivei în așa fel încât să includă toți lucrătorii care ar putea avea o responsabilitate în 
procesul de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat: nu se poate 
presupune faptul că nu se va gestiona material militar de către civili sau în cadrul unor 
instalații civile. Raportoarea propune, de asemenea, o definiție mai cuprinzătoare a 
conceptelor de „deșeuri radioactive” și „combustibil uzat” (articolul 3), în așa fel încât să 
includă un număr cât mai mare de lucrători. Și deșeurile acumulate pe o perioadă îndelungată 
de timp pot ridica anumite probleme de gestionare din cauza degradării condițiilor de 
depozitare, acest aspect trebuind să fie luat în considerare la elaborarea planurilor de siguranță 
și subliniat în mod corespunzător.

Având în vedere efectele potențial catastrofale ale erorilor umane în procesul de gestionare a 
deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, este esențial să existe standarde stricte în 
materie de formare, siguranță la locul de muncă și inspecție efectuată de instanțe 
independente. Lucrătorii înșiși sau reprezentanții lor ar trebui consultați și implicați în 
elaborarea și aplicarea procedurilor de siguranță. Ar trebui oferite posibilități de formare 
continuă pentru toți lucrătorii angajați în cadrul instalațiilor unde se depozitează materiale 
periculoase sau pentru cei implicați în transportarea unor astfel de materiale: acest lucru este 
valabil nu doar pentru personalul tehnic, ci pentru toți lucrătorii, indiferent de durata 
contractului de muncă sau de rolul lor la fața locului. Oricare ar fi nivelul de activitate al 
deșeurilor, toți lucrătorii trebuie să înțeleagă riscurile potențiale. Dat fiind faptul că lucrătorii 
care au de-a face cu substanțe mai periculoase trebuie să respecte anumite limite de expunere, 
este esențial să existe suficient personal calificat și o metodă de monitorizare a sănătății 
lucrătorilor. Este, de asemenea, important ca toți subcontractanții să îndeplinească criterii 
stricte în materie de siguranță și de formare și să fie pe deplin competenți să efectueze 
activități de întreținere, de construcție sau orice alte activități necesare. Raportoarea a 
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prezentat propuneri referitoare la toate aspectele respective, inclusiv la chestiunea 
responsabilității de a asigura resursele necesare pentru bolile profesionale care ar putea apărea 
pe termen lung.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice, în special articolele 31 și 32,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolul 153,

Justificare

În forma sa actuală, directiva are ca obiectiv coordonarea politicilor sociale naționale în 
domeniul protejării sănătății lucrătorilor împotriva pericolelor cauzate de combustibilul 
nuclear uzat și de deșeurile radioactive și nu stabilește standarde minime de siguranță, cum 
ar impune invocarea Tratatului Euratom ca temei juridic. Prin urmare, temeiul juridic 
adecvat este articolul 153 din TFUE (Politica socială).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea 1a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și, în 
special, articolele 31 și 35 din aceasta,

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede 
stabilirea unor standarde de securitate 
uniforme pentru protecția sănătății 
lucrătorilor și a populației.

(1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul 
Euratom prevede stabilirea unor standarde 
de securitate uniforme pentru protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 30 din tratat prevede 
stabilirea în cadrul Comunității a unor 
standarde fundamentale pentru protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante.

(2) Articolul 30 din Tratatul Euratom
prevede stabilirea în cadrul Comunității a 
unor standarde fundamentale pentru 
protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) articolul 37 din tratat prevede obligația 
statelor membre de a prezenta Comisiei 
date generale privind orice plan de 
depozitare a deșeurilor radioactive.

(3) articolul 37 din Tratatul Euratom
prevede obligația statelor membre de a 
prezenta Comisiei date generale privind
orice plan de depozitare a deșeurilor 
radioactive.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 153 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede instituirea unor standarde 
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minime de sănătate și securitate a 
lucrătorilor;

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Directiva 89/391/CEE a Consiliului 
din 12 iunie 1989 prevede punerea în 
aplicare a unor măsuri pentru 
promovarea îmbunătățirii securității și 
sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Articolul 31 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
prevede dreptul fundamental al oricărei 
persoane la condiții de muncă care să 
respecte sănătatea, securitatea și 
demnitatea sa.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Articolul 35 din Carta drepturilor 
fundamentale prevede dreptul 
fundamental al oricărei persoane la acces 
la îngrijiri de sănătate preventive.

Amendamentul 10
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Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) OIM a adoptat o convenție1 și o 
recomandare2 privind protecția împotriva 
radiațiilor pentru toate activitățile care 
presupun expunerea lucrătorilor la
radiații ionizante pe parcursul exercitării 
activității profesionale și solicită 
adoptarea măsurilor adecvate pentru a 
asigura protecția eficace a lucrătorilor din 
perspectiva cunoștințelor disponibile la 
momentul respectiv.
___________________________
1 C115 Convenție privind protecția 
lucrătorilor împotriva radiațiilor 
ionizante, 22.6.1960.
2 C114 Recomandare privind protecția 
lucrătorilor împotriva radiațiilor 
ionizante, 22.6.1960.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie condiționate în mod adecvat 
și izolate de persoane și de mediul de viață 
pe termen lung. Având în vedere natura sa 
specifică (conținutul de radionuclizi), sunt 
necesare măsuri de protejare a sănătății 
umane și a mediului împotriva pericolelor 
prezentate de radiația ionizantă, care să 
includă depozitarea definitivă în instalații 
adecvate la sfârșitul procesului de 
gestionare. Depozitarea intermediară a 
deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea 
pe termen lung, reprezintă o soluție 
temporară, dar care nu este o alternativă a 
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depozitării definitive.

Justificare
Condiționarea deșeurilor în forme stabile și ambalarea adecvată reprezintă două condiții 
fundamentale pentru izolarea lor sigură de biosferă.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deși fiecare stat membru este 
responsabil pentru propria sa politică 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să 
respecte principiile de securitate 
fundamentale relevante stabilite de AIEA.
Fiecărui stat membru îi revine obligația 
etică de a evita orice povară inutilă asupra 
generațiilor viitoare în ceea ce privește 
combustibilii uzați și deșeurile radioactive 
existente, precum și cele presupuse de 
dezafectarea instalațiilor nucleare 
existente.

(30) Deși fiecare stat membru este 
responsabil pentru propria sa politică 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să 
respecte principiile de securitate 
fundamentale relevante stabilite de AIEA.
Fiecărui stat membru îi revine obligația 
etică de a evita orice povară inutilă asupra 
generațiilor viitoare în ceea ce privește 
combustibilii uzați și deșeurile radioactive 
existente, precum și cele presupuse de 
dezafectarea instalațiilor nucleare 
existente. Statele membre ar trebui, prin 
urmare, să aplice o politică de dezafectare 
care să garanteze faptul că instalațiile 
sunt dezasamblate în modul cel mai sigur 
și cât mai curând posibil după închiderea 
lor.

Justificare
Actualele diferențe dintre statele membre în ceea ce privește calendarele pentru dezafectare, 
care variază de la o dezafectare imediată la o dezafectare în 100 de ani, nu este acceptabilă 
din punctul de vedere al obligației etice definite mai sus.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În întregul lanț al gestionării 
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combustibilului nuclear uzat și a 
deșeurilor radioactive, este necesar ca 
lucrătorii să fie protejați și acoperiți de 
legislația în materie de sănătate și 
siguranță, indiferent de activitatea pe care 
o desfășoară sau statutul pe care îl au, iar 
efectele  pe termen lung asupra sănătății 
și siguranței lucrătorilor să fie luate în 
considerare în cadrul oricărui instrument 
de gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) La punerea în aplicare a prezentei 
directive, este necesar să se acorde o 
atenție deosebită lucrătorilor expuși 
riscurilor, iar nerespectarea legislației în 
materie de sănătate și siguranță trebuie să 
fie urmată de sancțiuni imediate și 
eficace.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Legislația Uniunii privind sănătatea 
și siguranța în muncă se aplică și 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Menținerea și dezvoltarea în 
continuare a competențelor și aptitudinilor 
necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, ca element esențial pentru 
asigurarea unor niveluri mai ridicate de 
securitate, trebuie să aibă la bază o 
combinație între învățare prin experiență, 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și cooperare tehnică între toți actorii.

(41) Menținerea și dezvoltarea în 
continuare a competențelor și aptitudinilor 
necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, ca element esențial pentru 
asigurarea unor niveluri mai ridicate de
securitate și pentru protejarea lucrătorilor, 
trebuie să aibă la bază o combinație între 
învățare prin formare preventivă,
experiență, cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și cooperare tehnică între toți 
actorii.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se asigură că statele membre instituie 
măsuri naționale adecvate pentru un nivel 
ridicat de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

2. Se asigură că statele membre instituie 
măsuri naționale adecvate pentru un nivel
cât mai ridicat de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

Justificare

Ar trebui să se facă întotdeauna referire la un nivel cât mai ridicat de securitate.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se asigură și se promovează informarea 
și participarea publică în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

3. Se asigură și se promovează un nivel 
ridicat de informare și participare publică 
în ceea ce privește gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezenta directivă stabilește standarde 
minime care trebuie aplicate de către 
statele membre, dar statele membre 
dispun în continuare de libertatea de a 
impune standarde mai stricte în materie 
de gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor 
radioactive, de la generare la depozitare 
definitivă, atunci când acestea rezultă în 
urma activităților civile sau sunt 
gestionate în cadrul activităților civile.

(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor 
radioactive, de la generare la depozitare 
definitivă, inclusiv aceasta din urmă.

Justificare
Lipsește o referință la cadrul care se aplică instalațiilor nucleare. Ar trebui remarcat faptul 
că civilii lucrează, de asemenea, pentru armată și ar putea demonta instalațiile și curăța 
locul de deșeuri. Anumite servicii sunt încredințate unor contractanți externi. Este esențial 
pentru protecția cetățenilor din statele membre ca toate deșeurile radioactive să fie 
gestionate în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Deșeurile din industria extractivă care 
pot fi radioactive și se încadrează în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2006/21/CE nu fac obiectul prezentei 
directive.

2. Deșeurile din industria extractivă care 
pot fi radioactive și se încadrează în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2006/21/CE fac, de asemenea, obiectul 
prezentei directive.

Justificare

Toate materialele naturale radioactive gestionate în vreun fel și care intră în categoria 
deșeurilor radioactive trebuie să facă, de asemenea, obiectul prezentei directive. Nu se 
justifică, de exemplu, excluderea deșeurilor radioactive rezultate în urma extracției și 
procesării uraniului.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu se aplică 
deversărilor autorizate.

eliminat

Justificare

Există o serie de instalații nucleare în statele membre, în special instalațiile de reprocesare și 
poate și instalațiile contaminate prin accidente nucleare, unde „deversările autorizate” au 
dus la o situație în care operațiunile de curățire produc deșeuri radioactive care trebuie apoi 
supravegheate și gestionate.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „lucrător expus” înseamnă orice 
persoană care participă la activități de la 
toate nivelurile lanțului de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, indiferent de activitatea sau 
statutul său;

Amendamentul24

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate, inclusiv pe termen lung.

(d) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate pe întreaga perioadă în care 
prezintă pericole pentru populație și 
mediu.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se evită expunerea lucrătorilor și a 
publicului la combustibilul uzat și 
deșeurile radioactive;

Justificare

Articolul 4 nu prevede un principiu general de protecție a lucrătorilor și a publicului larg.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2 – litera db (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) se iau măsuri pentru a acoperi 
viitoarele riscuri la adresa sănătății 
lucrătorilor expuși, inclusiv a lucrătorilor 
care nu dispun de un contract permanent;

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) se iau măsuri care asigură acoperirea 
tuturor lucrătorii care intervin în cadrul 
proceselor aferente gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, inclusiv a lucrătorilor care 
participă în mod indirect, cum ar fi 
lucrătorii din sectorul transporturilor, 
personalul de securitate, personalul 
militar, precum și poliția;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) răspunderea este individuală și 
solidară pentru a proteja toți actorii 
implicați în gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1 – litera ba (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințe naționale privind sănătatea și 
siguranța, educația și formarea 
profesională a lucrătorilor;

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un sistem de control instituțional 
adecvat, de inspecții de reglementare, 
documentare și raportare;

(d) un sistem de control instituțional 
adecvat, de inspecții de reglementare, 
documentare și raportare, precum și de 
asigurare a formării profesionale 
necesare pentru lucrătorii care participă 
la întregul proces, cu scopul de a le 
asigura și menține siguranța și sănătatea 
la locul de muncă;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv 
suspendarea activităților și modificarea sau 
retragerea autorizațiilor;

(e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv 
suspendarea activităților și modificarea sau 
retragerea autorizațiilor, care să acopere, 
printre altele, încălcarea legislației în
materie de sănătate și siguranță cu privire 
la lucrătorii în cauză;

Justificare

Instalațiile de gestionare a deșeurilor ar trebui să suporte sancțiuni dacă nu respectă 
standardele de sănătate și siguranță.

Amendamentul 32
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Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că 
autoritatea de reglementare este supusă 
controlului democratic.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritatea de reglementare 
competentă va avea competențele și 
resursele pentru a efectua în mod regulat 
evaluări de securitate, investigații și 
controale și, dacă este cazul, pentru a lua 
măsuri de punere în aplicare în cadrul 
instalațiilor chiar în timpul dezafectării. 
Sănătatea și siguranța lucrătorilor, 
inclusiv a subcontractanților, precum și 
efectivul de personal și formarea trebuie 
să fie luate în considerare în evaluările 
respective. 

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Evaluările privind sănătatea și 
siguranța lucrătorilor menționate la 
alineatul (3a) trebuie efectuate în 
cooperare cu autoritățile responsabile de 
siguranța și sănătatea lucrătorilor.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Statele membre garantează că 
autoritatea de reglementare competentă 
are competența de a dispune suspendarea 
activității în cazul în care consideră că 
securitatea nu este garantată.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 3d (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Autoritatea de reglementare 
competentă va raporta statelor membre și 
organizațiilor competente relevante, 
deținătorilor de autorizație, 
reprezentanților lucrătorilor care țin de 
deținătorii de autorizație, 
subcontractanților și publicului larg cu 
privire la rezultatele evaluărilor.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 6 – punctul 3e (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. Statele membre se asigură că 
autoritatea de reglementare competentă 
instituie sau desemnează un organism 
căruia urmează să-i revină 
responsabilitatea de a arhiva 
documentația referitoare la lucrătorii care 
au fost angrenați în procesul de 
manipulare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive pe parcursul 
ultimilor 50 de ani și de a culege date, 
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separat de angajator sau subcontractant, 
respectând normele aplicabile în materie 
de protecție a datelor, și care să aibă 
obligația de a oferi informații lucrătorilor 
în cauză și descendenților acestora.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național instituit obligă deținătorii de 
autorizații, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
continuu, în limite rezonabile posibile, 
securitatea nucleară a activităților și 
instalațiilor lor nucleare în mod sistematic 
și verificabil.

2. Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național instituit obligă deținătorii de 
autorizații, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
continuu, în limite rezonabile posibile, 
securitatea activităților lor, inclusiv 
sănătatea și siguranța lucrătorilor și a 
subcontractanților și siguranța
instalațiilor, în mod sistematic și 
verificabil. Deținătorul de autorizație 
raportează autorității de reglementare 
competente și altor organizații competente 
relevante, reprezentanților lucrătorilor 
care țin de deținătorul de autorizație, 
subcontractanților și publicului larg cu 
privire la rezultatele evaluărilor.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Evaluările menționate la alineatul (2) 
includ verificarea faptului că sunt instituite 
măsuri pentru prevenirea accidentelor și 
diminuarea consecințelor accidentelor, 
inclusiv verificarea barierelor fizice și a 
procedurilor administrative de protecție 
stabilite de deținătorul autorizației pentru a 
asigura ca lucrătorii și populația nu sunt 

3. Evaluările menționate la alineatul (2) 
includ verificarea faptului că sunt instituite 
măsuri pentru prevenirea accidentelor și a 
atacurilor fizice și diminuarea 
consecințelor accidentelor și ale atacurilor 
fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice 
și a procedurilor administrative de protecție 
stabilite de deținătorul autorizației pentru a 
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afectați semnificativ de radiațiile ionizante. asigura ca lucrătorii și populația nu sunt 
afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

Justificare

Atacurile teroriste, în special cele realizate cu ajutorul unor persoane din interior, pot avea 
consecințe extrem de grave asupra siguranței și sănătății lucrătorilor și publicului.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național instituit obligă deținătorii de 
autorizație să instituie și să pună în aplicare 
sisteme de management care acordă 
prioritatea cuvenită securității nucleare și 
care sunt verificate în mod periodic de 
autoritatea de reglementare competentă.

4. Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național instituit obligă deținătorii de
autorizație să instituie și să pună în aplicare 
sisteme de management care acordă 
prioritatea cuvenită siguranței și securității 
și care sunt verificate în mod periodic de 
autoritatea de reglementare competentă și 
de reprezentanții lucrătorilor cu 
responsabilități specifice pentru siguranța 
și sănătatea lucrătorilor.

Justificare

Lipsa de securitate poate avea efecte similare sau mai grave decât accidentele asupra 
sănătății lucrătorilor sau a publicului. Este în interesul celor care lucrează în acest domeniu 
să fie implicați în verificarea standardelor și a sistemelor.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre se asigură că 
deținătorii de autorizații sunt în măsură 
să garanteze și să pună în aplicare 
standardele profesionale în materie de 
sănătate și de siguranță la locul de 
muncă, permițând tuturor lucrătorilor 
care intervin în cadrul acestui proces să 
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beneficieze de acestea, și le asigură 
formarea profesională necesară pe 
parcursul întregului proces, ținând seama 
de progresele științifice.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată trebuie să vizeze 
alegerea amplasamentului, proiectarea, 
construcția, funcționarea și dezafectarea 
unei instalații sau închiderea unei instalații 
de depozitare definitivă; în documentația 
de securitate trebuie să se menționeze 
standardele aplicate pentru evaluarea 
respectivă. Trebuie acordată atenție 
securității pe termen lung ulterioară 
închiderii, în special modului în care 
aceasta este asigurată prin mijloace pasive, 
în cea mai mare măsură posibilă.

2. Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată trebuie să vizeze 
alegerea amplasamentului, proiectarea, 
construcția, funcționarea și dezafectarea 
unei instalații sau închiderea unei instalații 
de depozitare definitivă; în documentația 
de securitate trebuie să se menționeze 
standardele aplicate pentru evaluarea 
respectivă. Trebuie acordată atenție 
securității pe termen lung ulterioară 
închiderii, în special modului în care 
aceasta este asigurată prin mijloace pasive, 
în cea mai mare măsură posibilă.
Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată includ o evaluare a 
riscurilor la adresa sănătății și a 
siguranței lucrătorilor, inclusiv a celor 
care au statutul de angajați ai 
subcontractanților, precum și a 
nivelurilor de calificare și de încadrare cu 
personal necesare pentru a asigura 
funcționarea în condiții de siguranță a 
instalației în orice moment, astfel încât să 
poată fi luate măsuri corespunzătoare în 
cazul unui accident.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Documentația de securitate și evaluarea 4. Documentația de securitate și evaluarea 
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de securitate anexată se transmit spre 
aprobare autorității de reglementare 
competente.

de securitate anexată se transmit spre 
aprobare autorității de reglementare 
competente. Reprezentanții lucrătorilor 
vizați vor fi informați și consultați înainte 
de transmiterea evaluărilor de securitate 
autorității de reglementare competente.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Documentația de securitate informații 
referitore nu numai la instalație, ci și la 
aspectele aferente, cum ar fi transportul 
deșeurilor radioactive către și dinspre 
instalație și eliminarea combustibilului 
uzat din instalație.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Înregistrarea și urmărirea în ceea ce 

privește în special sănătatea și securitatea 
muncitorilor  

(1) Statele membre instituie un sistem de 
înregistrare și urmărire în domeniul 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.
(2) Statele membre se asigură că sistemul 
de înregistrare și urmărire dispune de 
capacitatea de a specifica localizarea și 
starea combustibilului nuclear uzat și a 
deșeurilor radioactive în faza de 
producție, exploatare, transport, 
depozitare intermediară sau definitivă.
(3) Statele membre se asigură că fie 
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deținătorul autorizației, fie un organism 
public arhivează informații referitoare la 
lucrătorii care au fost expuși la 
combustibil nuclear uzat și la deșeuri 
radioactive în cadrul exercitării activității 
lor profesionale, astfel încât să asigure
monitorizarea pe termen lung a bolilor 
profesionale.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 8b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 8b
Proceduri și sancțiuni

În conformitate cu principiile generale, 
statele membre se asigură că, în cazul 
încălcării obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă, se pot aplica proceduri 
administrative sau judiciare, precum și 
sancțiuni eficace, disuasive și 
proporționale cu gravitatea încălcării și 
cu prejudiciul cauzat lucrătorilor.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național include măsuri de educație 
și formare ținând cont de necesitățile 
tuturor părților care dețin responsabilități în 
materie de gestionare a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive pentru a 
menține și pentru a dezvolta în continuare 
expertiza și aptitudinile necesare.

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național include măsuri de educație 
și formare regulată și preventivă ținând 
cont de necesitățile tuturor părților care 
dețin responsabilități în materie de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive pentru a menține și 
pentru a dezvolta în continuare expertiza și 
aptitudinile necesare. Statele membre 
acordă o atenție deosebită părților 
implicate în mod indirect la fața locului și 
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se asigură că li se oferă o educație și o 
formare adecvate și de ultimă generație 
înaintea efectuării operațiunilor care 
presupun manipularea de deșeuri 
radioactive și de combustibil nuclear uzat. 
Statele membre se asigură că deținătorii 
de autorizații sunt în măsură să aplice și 
să finanțeze dispozițiile respective, ținând 
seama și de siguranța și sănătatea tuturor 
părților implicate în proces.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național garantează disponibilitatea 
resurselor financiare adecvate atunci când 
sunt necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, acordând atenția cuvenită 
responsabilităților producătorilor de 
deșeuri radioactive.

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național garantează disponibilitatea 
resurselor financiare adecvate atunci când 
sunt necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, acordând atenția cuvenită 
responsabilităților producătorilor de 
deșeuri radioactive, aspectelor legate de 
sănătate și siguranță, precum și bolilor 
profesionale care ar putea apărea ca 
urmare a expunerii pe termen lung la 
emisii radioactive.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură instituirea și 
punerea în aplicare a unor programe 
adecvate de asigurare a calității privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

Statele membre asigură instituirea și 
punerea în aplicare în mod regulat a unor 
programe adecvate de asigurare a calității, 
inclusiv de educație și formare, privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 12 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
informațiile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive sunt puse la dispoziția
lucrătorilor și a populației. Această 
obligație include asigurarea faptului că 
autoritatea de reglementare competentă 
informează publicul în domeniile sale de 
competență. Informațiile sunt puse la 
dispoziția publicului în conformitate cu 
legislația națională și cu obligațiile 
internaționale, cu condiția ca astfel să nu se 
pună în pericol alte interese recunoscute în 
legislația națională sau în obligațiile 
internaționale cum ar fi, între altele, 
securitatea.

1. Statele membre se asigură că toate
informațiile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive care sunt necesare pentru 
menținerea stării de sănătate, a siguranței 
și a securității lucrătorilor și a populației
sunt puse la dispoziție în mod regulat.
Această obligație include asigurarea 
faptului că autoritatea de reglementare 
competentă informează publicul în 
domeniile sale de competență. Informațiile 
sunt puse la dispoziția publicului în 
conformitate cu legislația națională și cu 
obligațiile internaționale, cu condiția ca 
astfel să nu se pună în pericol alte interese 
recunoscute în legislația națională sau în 
obligațiile internaționale cum ar fi, între 
altele, securitatea. Informațiile care 
prezintă importanță directă pentru 
sănătatea și siguranța lucrătorilor și a 
publicului, îndeosebi cele privind emisiile 
radioactive și toxice și expunerea la 
emisii, se fac publice indiferent de 
împrejurări.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă;

2. concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă; se acordă o 
prioritate deosebită combustibilului uzat 
și deșeurilor radioactive acumulate pe o 
perioadă îndelungată de timp din bazinele 
de depozitare intermediară, în special în 
ceea ce privește impactul acestora asupra 
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sănătății și securității lucrătorilor;

Justificare

Lipsa condiționării și depozitării adecvate în cazul unei cantități mari de deșeuri radioactive 
a fost tolerată timp de decenii. O parte a combustibilului uzat este deosebit de vulnerabilă la 
un atac fizic. Remedierea situației este imperativă, fiind esențială pentru a se evita expunerea 
inadvertentă a personalului și publicului la riscuri.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. evaluarea costurilor programului și a 
bazei și ipotezelor acestei evaluări, care 
trebuie să includă un profil pentru 
întreaga perioadă;

7. planuri detaliate privind numărul de 
inspecții, resursele pentru inspecții și 
formarea organelor de inspecție;
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