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Amendamentul 151
Sabine Wils

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Practicile notificate pot fi exceptate de 
la autorizare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 152
Michèle Rivasi

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Practicile notificate pot fi exceptate de 
la autorizare.

(2) Practicile notificate pot fi exceptate de 
la cerințele prezentei directive privind 
protecția persoanelor și a mediului prin 
decizie reglementară, în baza 
informațiilor furnizate în cadrul 
notificării practicii și conform criteriilor
generale de exceptare prevăzute în 
anexa VI.

De asemenea, pot fi exceptate practicile 
justificate care implică folosirea oricărui 
tub catodic utilizat pentru proiecții de 
imagini sau oricărui alt aparat electric 
care funcționează la o diferență de 
potențial mai mică sau egală cu 30 kV sau 
oricărui alt aparat sau produs de tipul 
celor aprobate de autoritățile competente 
ale statului membru în cauză, dacă:
(i) nu conduce, în condiții normale de 
funcționare, la un debit al dozei mai mare 
de 1 µSv�h–1 la o distanță mai mare de 
0,1 m de suprafața accesibilă a 
aparatului; și
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(ii) în cazul în care conține substanțe 
radioactive, acestea sunt închise într-o 
capsulă sau sunt fixate pe un suport solid; 
și
(iii) condițiile privind evacuarea au fost 
specificate de autoritățile competente; și
(iv) în caz de funcționare defectuoasă sau 
în cazul unui accident, nu este susceptibil 
de a expune un individ la o doză mai mare 
de 10 µSv.

Or. fr

Amendamentul 153
Sabine Wils

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor cantități moderate de 
material, specificate de statele membre, 
valorile concentrației activității prevăzute 
în anexa VI tabelul B coloana 2 pot fi 
utilizate în scopul exceptării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 154
Michèle Rivasi

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor cantități moderate de 
material, specificate de statele membre, 
valorile concentrației activității prevăzute 
în anexa VI tabelul B coloana 2 pot fi 
utilizate în scopul exceptării.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 155
Sabine Wils

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Practicile notificate care nu sunt 
exceptate fac obiectul autorizării prin 
înregistrare sau emiterea de autorizații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 156
Michèle Rivasi

Articolul 27 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adăugarea deliberată de substanțe 
radioactive la producerea și fabricarea 
produselor de consum sau a altor 
produse, inclusiv produse 
medicamentoase, precum și importul sau 
exportul acestui tip de produse;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 157
Michèle Rivasi

Articolul 27 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) practicile în care lucrătorii pot fi expuși (e) practicile în cadrul cărora lucrătorii pot 
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la doze efective anuale mai mari de 6 mSv 
în condiții normale de funcționare și de 
lucru;

fi expuși la doze efective anuale mai mari 
de 2 mSv în condiții normale de 
funcționare și de lucru;

Or. fr

Amendamentul 158
Michèle Rivasi

Articolul 27 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) practicile în care lucrătorii pot fi expuși 
la doze efective anuale de peste 1 mSv în 
condiții normale de funcționare și de lucru;

(e) practicile în cadrul cărora lucrătorii pot 
fi expuși la doze efective anuale de peste 
0,2 mSv în condiții normale de funcționare 
și de lucru;

Or. fr

Amendamentul 159
Michèle Rivasi

Articolul 27 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) industriile care implică materiale 
radioactive naturale identificate de statele 
membre, astfel cum se solicită la articolul 
24, și care pot conduce la o doză efectivă 
pentru un membru al populației egală sau 
mai mare de 0,3 mSv/an.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 160
Michèle Rivasi
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Articolul 27 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) industriile care implică materiale 
radioactive naturale identificate de statele 
membre, astfel cum se solicită la articolul 
24, și care pot conduce la o doză efectivă 
pentru un membru al populației egală sau 
mai mare de 0,3 mSv/an.

(f) industriile care implică materiale 
radioactive naturale identificate de statele 
membre, astfel cum se solicită la articolul 
24, și care pot conduce la o doză efectivă 
pentru un membru al populației egală sau 
mai mare de 0,1 mSv/an.

Or. fr

Amendamentul 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun întreprinderii să 
notifice imediat orice eveniment 
semnificativ care rezultă sau care poate 
rezulta în urma expunerii unei persoane 
dincolo de limitele operaționale sau de 
condițiile de funcționare specificate în 
cerințele de autorizare cu privire la 
expunerea lucrătorilor sau a populației sau 
astfel cum prevăd autoritățile în ceea ce 
privește expunerea în scopuri medicale.

(5) Statele membre impun întreprinderii să 
notifice imediat orice eveniment 
semnificativ care are ca rezultat sau care 
poate avea ca rezultat expunerea unei 
persoane dincolo de limitele operaționale 
sau de condițiile de funcționare specificate 
în cerințele de autorizare cu privire la 
expunerea lucrătorilor sau a populației sau 
astfel cum prevăd autoritățile în ceea ce 
privește expunerea în scopuri medicale. Ar 
trebui ca autoritățile să efectueze 
controale aleatorii.

Or. en

Amendamentul 162
Sabine Wils

Articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Exceptarea de la controlul reglementar

(1) Eliminarea, reciclarea sau reutilizarea 
materialelor radioactive rezultate din 
orice practică autorizată face obiectul
autorizării.
(2) Materialele utilizate pentru eliminare, 
reciclare sau reutilizare pot fi exceptate de 
la cerințele prezentei directive, cu condiția 
ca concentrațiile activității pe unitate de 
masă: 
(a) să nu depășească valorile stabilite în 
anexa VI tabelul A partea 1; sau
(b) să respecte nivelurile de eliberare 
specifice și cerințele aferente pentru 
materiale specifice sau pentru materialele 
care rezultă din tipuri de practici 
specifice; aceste niveluri de eliberare 
specifice, pe lângă nivelurile generale de 
eliberare prevăzute la litera (a), sunt 
stabilite de autoritatea națională 
competentă pe baza criteriilor generale de 
exceptare din anexa VI punctul 3 și ținând 
cont de orientările tehnice date de 
Comunitate.
(3) Pentru eliberarea materialelor care 
conțin radionuclizi naturali, valorile 
aferente concentrațiilor activității pe 
unitate de masă sunt cele prevăzute în 
anexa VI tabelul A partea 2. Cu toate 
acestea, se aplică următoarele cerințe:
(a) pentru practicile care fac obiectul 
autorizării prevăzute la articolul 27 
alineatul (3) litera (f), se respectă criteriile 
privind dozele pentru eliberarea 
radionuclizilor naturali;
(b) pentru alte practici autorizate, în 
special cele care fac parte dintr-un ciclu 
al combustibilului nuclear, nivelurile de 
eliberare respectă criteriile privind dozele 
pentru eliberarea materialelor care conțin 
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radionuclizi artificiali;
(c) pentru practicile autorizate care fac 
obiectul notificării, astfel cum se prevede 
la articolul 25 alineatul (3), se respectă 
cerințele corespunzătoare privind 
introducerea pe piață a materialelor de 
construcții.
(4) Se interzice diluarea deliberată a 
deșeurilor radioactive, altfel decât prin 
combinarea materialelor care are loc în 
condiții normale de funcționare atunci 
când nu se ține cont de radioactivitate. În 
situații specifice, autoritatea competentă 
poate autoriza combinarea deșeurilor 
radioactive care conțin materiale 
radioactive naturale cu alte materiale 
pentru a promova reutilizarea și 
reciclarea acestor materiale și pentru a 
reduce expunerea publică.

Or. en

Amendamentul 163
Michèle Rivasi

Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exceptarea de la controlul reglementar Gestionarea materialelor radioactive 
rezultate din practici autorizate

Or. fr

Amendamentul 164
Michèle Rivasi

Articolul 29 – alineatul 1



PE506.142v02-00 10/73 AM\930152RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eliminarea, reciclarea sau reutilizarea 
materialelor radioactive rezultate din orice 
practică autorizată face obiectul autorizării.

(1) Eliminarea, reciclarea sau reutilizarea, 
în filiere controlate, a materialelor 
radioactive rezultate din orice practică 
autorizată face obiectul autorizării. Se 
interzice reciclarea sau reutilizarea
acestor materiale în domeniul public.

Or. fr

Amendamentul 165
Michèle Rivasi

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Materialele utilizate pentru eliminare, 
reciclare sau reutilizare pot fi exceptate de 
la cerințele prezentei directive, cu condiția 
ca concentrațiile activității pe unitate de 
masă:

eliminat

(a) să nu depășească valorile stabilite în 
anexa VI tabelul A partea 1; sau

(b) să respecte nivelurile de eliberare 
specifice și cerințele aferente pentru 
materiale specifice sau pentru materialele 
care rezultă din tipuri de practici 
specifice; aceste niveluri de eliberare 
specifice, pe lângă nivelurile generale de 
eliberare prevăzute la litera (a), sunt 
stabilite de autoritatea națională 
competentă pe baza criteriilor generale de 
exceptare din anexa VI, punctul 3, și 
ținând cont de orientările tehnice date de 
Comunitate.

Or. fr



AM\930152RO.doc 11/73 PE506.142v02-00

RO

Amendamentul 166
Michèle Rivasi

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru eliberarea materialelor care 
conțin radionuclizi naturali, valorile 
aferente concentrațiilor activității pe 
unitate de masă sunt cele prevăzute în 
anexa VI tabelul A partea 2. Cu toate 
acestea, se aplică următoarele cerințe:

eliminat

(a) pentru practicile care fac obiectul 
autorizării prevăzute la articolul 27 
alineatul (3) litera (f), se respectă criteriile 
privind dozele pentru eliberarea 
radionuclizilor naturali;
(b) pentru alte practici autorizate, în 
special cele care fac parte dintr-un ciclu 
al combustibilului nuclear, nivelurile de 
eliberare respectă criteriile privind dozele 
pentru eliberarea materialelor care conțin 
radionuclizi artificiali;
(c) pentru practicile autorizate care fac 
obiectul notificării, astfel cum se prevede 
la articolul 25 alineatul (3), se respectă 
cerințele corespunzătoare privind 
introducerea pe piață a materialelor de 
construcții.

Or. fr

Amendamentul 167
Michèle Rivasi

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se interzice diluarea deliberată a 
deșeurilor radioactive, altfel decât prin 
combinarea materialelor care are loc în 

(4) Se interzice diluarea deliberată a 
deșeurilor radioactive, altfel decât prin 
combinarea materialelor care are loc în 
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condiții normale de funcționare atunci când 
nu se ține cont de radioactivitate. În situații 
specifice, autoritatea competentă poate 
autoriza combinarea deșeurilor radioactive 
care conțin materiale radioactive naturale 
cu alte materiale pentru a promova 
reutilizarea și reciclarea acestor materiale 
și pentru a reduce expunerea publică.

condiții normale de funcționare atunci când 
nu se ține cont de radioactivitate. În situații 
specifice, autoritatea competentă poate 
autoriza combinarea deșeurilor radioactive 
care conțin materiale radioactive naturale 
cu alte materiale pentru a promova 
reutilizarea și reciclarea acestor materiale 
și pentru a reduce expunerea populației. 
Părțile interesate sunt implicate în 
procesul decizional, iar dosarul care 
justifică decizia este făcut public.

Or. fr

Amendamentul 168
Jean-Pierre Audy

Articolul 32 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre impun întreprinderii să 
consulte expertul în radioprotecție cu 
privire la examinarea și testarea 
dispozitivelor de protecție și a 
instrumentelor de măsurare, în special cu 
privire la:

Statele membre impun întreprinderii să 
consulte expertul independent în 
radioprotecție cu privire la examinarea și 
testarea dispozitivelor de protecție și a 
instrumentelor de măsurare, în special cu 
privire la:

Or. fr

Amendamentul 169
Michèle Rivasi

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea realizării radioprotecției, 
trebuie luate măsuri în ceea ce privește 
toate locurile de muncă în care există 
posibilitatea expunerii la radiații ionizante 
cu o valoare mai mare de 1 mSv pe an sau 

(1) În vederea realizării radioprotecției, 
sunt luate măsuri în ceea ce privește toate 
locurile de muncă în care există 
posibilitatea expunerii la radiații ionizante 
cu o valoare mai mare de 0,2 mSv pe an 
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la o doză echivalentă de 15 mSv pe an 
pentru cristalin sau 50 mSv pe an pentru 
piele și extremități. Astfel de măsuri 
trebuie să corespundă atât naturii 
instalațiilor și surselor, cât și amplorii și 
naturii riscurilor.

sau la o doză echivalentă de 3 mSv pe an 
pentru cristalin sau 50 mSv pe an pentru 
piele și extremități. Astfel de măsuri 
corespund atât naturii instalațiilor și 
surselor, cât și amplorii și naturii riscurilor.

Or. fr

Amendamentul 170
Michèle Rivasi

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește practicile implicând
materiale radioactive naturale în care doza 
efectivă pentru lucrători poate depăși 
6 mSv pe an, se aplică cerințele stabilite în 
prezentul capitol. În cazul în care doza 
efectivă pentru lucrători este mai mică 
sau egală cu 6 mSv pe an, autoritățile 
competente trebuie cel puțin să impună
întreprinderilor să examineze în 
permanență expunerile, luând în calcul 
potențialul de îmbunătățire a protecției 
sau de creștere a dozelor în timp sau ca 
rezultat al modificării procesului sau al 
organizării muncii.

(2) În ceea ce privește practicile care 
implică materiale radioactive naturale în 
care doza efectivă pentru lucrători poate 
depăși 0,2 mSv pe an, se aplică cerințele 
stabilite în prezentul capitol.

Or. fr

Amendamentul 171
Christel Schaldemose

Articolul 33 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește întreprinderile care 
folosesc aeronave în care doza efectivă 

(3) În ceea ce privește întreprinderile în 
care, pentru personalul sau lucrătorii care 
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pentru personal rezultată din radiația 
cosmică poate depăși 6 mSv pe an, se 
aplică cerințele relevante stabilite în 
prezentul capitol. În cazul în care doza 
efectivă pentru personal este mai mică sau 
egală cu 6 mSv pe an și poate depăși 1 
mSv pe an, autoritățile competente trebuie
cel puțin să impună întreprinderilor să 
examineze în permanență expunerile, luând 
în calcul posibilitatea ca dozele să se 
modifice în timp sau ca rezultat al 
modificării acordurilor de muncă. 
Întreprinderile iau măsurile adecvate, în 
special pentru a:

efectuează zboruri frecvente de natură 
profesională, doza efectivă rezultată din 
radiația cosmică poate depăși 6 mSv pe an, 
se aplică cerințele relevante stabilite în 
prezentul capitol. În cazul în care, pentru 
personalul sau lucrătorii care efectuează 
zboruri frecvente de natură profesională,
doza efectivă este mai mică sau egală cu 
6 mSv pe an și poate depăși 1 mSv pe an, 
autoritățile competente cel puțin impun
întreprinderilor să examineze în 
permanență expunerile, luând în calcul 
posibilitatea ca dozele să se modifice în 
timp sau ca rezultat al modificării 
acordurilor de muncă. Întreprinderile iau 
măsurile adecvate, în special pentru:

Or. en

Amendamentul 172
Michèle Rivasi

Articolul 33 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește întreprinderile care 
folosesc aeronave în care doza efectivă 
pentru personal rezultată din radiația 
cosmică poate depăși 6 mSv pe an, se
aplică cerințele relevante stabilite în 
prezentul capitol. În cazul în care doza 
efectivă pentru personal este mai mică 
sau egală cu 6 mSv pe an și poate depăși 
1 mSv pe an, autoritățile competente 
trebuie cel puțin să impună
întreprinderilor să examineze în 
permanență expunerile, luând în calcul 
posibilitatea ca dozele să se modifice în 
timp sau ca rezultat al modificării 
acordurilor de muncă. Întreprinderile iau 
măsurile adecvate, în special pentru a:

(3) În ceea ce privește întreprinderile care 
folosesc aeronave în care doza efectivă 
pentru personal rezultată din radiația 
cosmică poate depăși 0,2 mSv pe an, se 
aplică cerințele relevante stabilite în 
prezentul capitol. Întreprinderile iau 
măsurile adecvate, în special pentru a:

Or. fr
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Amendamentul 173
Christel Schaldemose

Articolul 33 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a evalua gradul de expunere a 
echipajelor în cauză;

(a) a evalua gradul de expunere a 
echipajelor sau a lucrătorilor în cauză;

Or. en

Amendamentul 174
Christel Schaldemose

Articolul 33 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a lua în calcul expunerile evaluate 
atunci când organizează programele de 
lucru, astfel încât să reducă dozele 
echipajelor cu expunere ridicată;

(b) a lua în calcul expunerile evaluate 
atunci când organizează programele de 
lucru, astfel încât să reducă dozele 
echipajelor sau ale lucrătorilor care 
efectuează zboruri frecvente de natură 
profesională cu expunere ridicată;

Or. en

Amendamentul 175
Michèle Rivasi

Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) categoria A: lucrătorii expuși care sunt 
în situația de a primi o doză efectivă mai 
mare de 6 mSv pe an sau o doză 
echivalentă mai mare de 15 mSv pe an 

(a) categoria A: lucrătorii expuși care sunt 
în situația de a primi o doză efectivă mai 
mare de 2 mSv pe an sau o doză 
echivalentă mai mare de 5 mSv pe an 
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pentru cristalin sau mai mare de 150 mSv 
pe an pentru piele și extremități;

pentru cristalin sau mai mare de 150 mSv 
pe an pentru piele și extremități;

Or. fr

Amendamentul 176
Michèle Rivasi

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Lucrătorii din categoria A sunt 
monitorizați în mod sistematic pe baza 
măsurătorilor individuale efectuate de un 
serviciu dozimetric. În cazurile în care 
lucrătorii din categoria A pot face obiectul 
unei expuneri interne semnificative sau 
unei expuneri semnificative a cristalinului 
sau a extremităților, se stabilește un sistem 
corespunzător de monitorizare. Autoritatea 
competentă acordă o atenție specială 
identificării acestor lucrători.

(1) Lucrătorii expuși sunt monitorizați în 
mod sistematic pe baza măsurătorilor 
individuale efectuate de un serviciu 
dozimetric. În cazurile în care lucrătorii 
expuși pot face obiectul unei expuneri 
interne semnificative sau unei expuneri a 
cristalinului sau a extremităților, se 
stabilește un sistem corespunzător de 
monitorizare.

Or. fr

Amendamentul 177
Michèle Rivasi

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile în care măsurătorile 
individuale sunt imposibile sau inadecvate, 
monitorizarea individuală se bazează pe o 
estimare rezultată din măsurătorile 
individuale efectuate asupra altor lucrători 
expuși sau din rezultatele supravegherii 
mediului de lucru, prevăzută la 
articolul 37.

(3) În cazurile în care măsurătorile 
individuale sunt imposibile sau inadecvate, 
monitorizarea individuală se bazează pe o 
estimare rezultată din măsurătorile 
individuale efectuate asupra altor lucrători 
expuși sau din rezultatele supravegherii 
mediului de lucru, prevăzută la 
articolul 37. Supravegherea unor astfel de 
situații trebuie documentată și justificată.
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Amendamentul 178
Michèle Rivasi

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se păstrează pe parcursul perioadei de lucru 
care implică expunerea la radiații 
ionizante, până când aceștia ating sau ar fi 
atins vârsta de 75 de ani, însă în orice caz 
nu mai puțin de 30 de ani de la încetarea 
activității care implică expunerea la 
radiații.

(3) Informațiile menționate la alineatul (1) 
se păstrează pe parcursul perioadei de lucru 
care implică expunerea la radiații 
ionizante, până când aceștia ating sau ar fi 
atins vârsta de 90 de ani, însă în orice caz 
nu mai puțin de 50 de ani de la încetarea 
activității care implică expunerea la 
radiații. Statele membre se asigură că 
informațiile necesare evaluării efectelor 
pe care le au radiațiile asupra sănătății 
sunt obținute, înregistrate și păstrate. Ele 
se asigură că anonimatul și drepturile 
lucrătorilor și ale titularilor de drepturi ai 
acestora sunt respectate.

Or. fr

Amendamentul 179
Michèle Rivasi

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca lucrătorii să 
aibă acces, la solicitarea acestora, la 
rezultatele monitorizării individuale, 
inclusiv la rezultatele măsurătorilor care 
pot fi utilizate pentru estimarea acestor 
rezultate sau la rezultatele evaluării dozelor 
în urma măsurătorilor de la locul de 
muncă.

(1) Statele membre solicită ca lucrătorii să 
aibă acces la rezultatele monitorizării 
individuale, inclusiv la rezultatele 
măsurătorilor care pot fi utilizate pentru 
estimarea acestor rezultate sau la 
rezultatele evaluării dozelor în urma 
măsurătorilor de la locul de muncă.
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Or. fr

Amendamentul 180
Michèle Rivasi

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează schimburile 
de informații relevante între autoritățile 
competente, serviciile de medicină a 
muncii, experții în radioprotecție sau 
serviciile dozimetrice din cadrul Uniunii cu 
privire la dozele primite în prealabil de un 
lucrător în vederea examinării medicale a 
acestuia înainte de angajare sau în vederea 
clasificării sale în categoria A în 
conformitate cu articolul 44 și pentru a 
controla expunerea ulterioară a lucrătorilor 
respectivi.

(2) Statele membre facilitează schimburile 
de informații relevante între autoritățile 
competente, serviciile de medicină a 
muncii, experții în radioprotecție sau 
serviciile dozimetrice din cadrul Uniunii cu 
privire la dozele primite în prealabil de un 
lucrător în vederea examinării medicale a 
acestuia înainte de angajare sau în vederea 
clasificării sale în categoria A în 
conformitate cu articolul 44 și pentru a 
controla expunerea ulterioară a lucrătorilor 
respectivi. Sistemul implementat trebuie 
să ofere garanții lucrătorilor expuși și să 
nu conducă la un sistem de gestionare a 
expunerii la doză.

Or. fr

Amendamentul 181
Michèle Rivasi

Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Supravegherea medicală a lucrătorilor din 
categoria A reprezintă responsabilitatea 
serviciilor de medicină a muncii.

Supravegherea medicală a lucrătorilor 
expuși reprezintă responsabilitatea 
serviciilor de medicină a muncii.

Or. fr



AM\930152RO.doc 19/73 PE506.142v02-00

RO

Amendamentul 182
Michèle Rivasi

Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Supravegherea medicală permite stabilirea 
stării de sănătate a lucrătorilor 
supravegheați în ceea ce privește 
capacitatea lor de a-și desfășura activitatea. 
În acest scop, serviciile de medicină a 
muncii trebuie să aibă acces la orice 
informație relevantă pe care o solicită, 
inclusiv la informațiile privind condițiile 
ambientale de la locul de muncă.

Supravegherea medicală permite 
protejarea optimă a sănătății lucrătorilor, 
asigurând eficacitatea mijloacelor de 
protecție, precum și legalitatea condițiilor 
de muncă, documentând riscurile 
profesionale la care se expun și adresând 
angajatorului recomandări, în vederea 
prevenirii acestora. Ea nu trebuie să se 
limiteze la stabilirea stării de sănătate a 
lucrătorilor supravegheați în ceea ce 
privește capacitatea lor de a-și desfășura 
activitatea. În acest scop, serviciile de 
medicină a muncii au acces la orice 
informație relevantă pe care o solicită, 
inclusiv la informațiile privind condițiile 
ambientale de la locul de muncă.

Or. fr

Amendamentul 183
Michèle Rivasi

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Starea de sănătate a fiecărui lucrător din 
categoria A trebuie reexaminată cel puțin 
o dată pe an, pentru a se stabili dacă 
lucrătorii sunt în continuare apți pentru 
munca pe care o desfășoară. Natura 
reexaminărilor, efectuate ori de câte ori 
serviciile de medicină a muncii consideră 
că este necesar, depinde de tipul activității 
desfășurate și de starea de sănătate a 
lucrătorului respectiv.

Starea de sănătate a fiecărui lucrător expus
este reexaminată cel puțin o dată pe an 
Natura reexaminărilor, efectuate ori de câte 
ori serviciile de medicină a muncii 
consideră că este necesar, depinde de tipul 
activității desfășurate și de starea de 
sănătate a lucrătorului respectiv.
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Or. fr

Amendamentul 184
Michèle Rivasi

Articolul 46 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Interdicția de angajare sau de clasificare a 
lucrătorilor inapți

Interdicția de angajare sau de clasificare a 
lucrătorilor inapți sau titulari ai unor 
contracte precare

Or. fr

Amendamentul 185
Michèle Rivasi

Articolul 46 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că lucrătorii 
expuși sunt angajați în cadrul unor 
contracte pe perioadă nedeterminată. Ele 
interzic clasificarea în categoria A a 
lucrătorilor temporari sau a celor care au 
încheiat un contract pe perioada 
determinată.

Or. fr

Amendamentul 186
Michèle Rivasi

Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare lucrător din categoria A
se deschide o fișă medicală care se 
actualizează atât timp cât lucrătorul rămâne 
încadrat în categoria respectivă. După 
încetarea activității, fișa medicală se 
păstrează până când persoana respectivă 
atinge sau ar fi atins vârsta de 75 de ani, 
dar în nici un caz nu mai puțin de 30 de ani
de la încetarea activității care implică 
expunere la radiații ionizante.

(1) Pentru fiecare lucrător expus se 
deschide o fișă medicală care se 
actualizează atât timp cât lucrătorul rămâne 
încadrat în categoria respectivă. După 
încetarea activității, fișa medicală se 
păstrează până când persoana respectivă 
atinge sau ar fi atins vârsta de 90 de ani, 
dar în nici un caz nu mai puțin de 50 de ani
de la încetarea activității care implică 
expunere la radiații ionizante.

Or. fr

Amendamentul 187
Michèle Rivasi

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fișa medicală cuprinde informații 
despre natura postului, rezultatele 
controlului medical efectuat înainte de 
angajare sau de clasificarea în categoria A, 
reexaminările periodice ale sănătății și 
evidența dozelor prevăzută la articolul 41.

(2) Fișa medicală cuprinde informații 
despre natura postului, rezultatele 
controlului medical efectuat înainte de 
angajare sau de clasificarea în categoria A, 
reexaminările periodice ale sănătății și 
evidența dozelor prevăzută la articolul 41. 
Cu privire la dozele primite prin 
expunerea externă, dosarul trebuie să 
cuprindă toate rezultatele, în special: 
1/rezultatele antropogamametriilor și 
analiza unor eșantioane biologice 
destinate evaluării activităților 
încorporate, cu menționarea activităților, 
a incertitudinilor și a limitelor de detecție 
pentru fiecare dintre radionuclizii care 
pot fi prezenți; 2/toate ipotezele, modelele 
și coeficienții utilizați pentru evaluarea 
dozei primite, precum și detaliile și 
rezultatele calculelor. Evaluările sunt 
obligatorii, întrucât doza asociată 
contaminării poate depăși 20 µSv.
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Or. fr

Amendamentul 188
Michèle Rivasi

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderea răspunde, fie direct, fie 
prin acorduri contractuale cu angajatorul 
lucrătorilor externi, de aspectele 
operaționale privind radioprotecția 
lucrătorilor externi.

(2) Întreprinderea răspunde, fie direct, fie 
prin acorduri contractuale cu angajatorul 
lucrătorilor externi, de aspectele 
operaționale privind radioprotecția și 
condițiile de muncă ale lucrătorilor 
externi.

Or. fr

Amendamentul 189
Michèle Rivasi

Articolul 50 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să se asigure că dreptul muncii este 
respectat, în special cu privire la orele de 
program, repausul săptămânal, 
recurgerea la derogările pentru activități 
urgente etc.

Or. fr

Amendamentul 190
Michèle Rivasi

Articolul 51 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) doar lucrătorii din categoria A, astfel 
cum este definită la articolul 38, pot face 
obiectul unor astfel de expuneri;

(a) doar lucrătorii din categoria A care au 
încheiat un contract pe perioadă 
nedeterminată, astfel cum este definită la 
articolul 38, pot face obiectul unor astfel de 
expuneri;

Or. fr

Amendamentul 191
Michèle Rivasi

Articolul 51 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ucenicii, studenții, femeile însărcinate 
sau, dacă există riscul încorporării de 
radionuclizi, femeile care alăptează sunt 
excluse de la asemenea expuneri;

(b) ucenicii, studenții, femeile însărcinate 
sau despre care se bănuiește că sunt 
însărcinate și, dacă există riscul 
încorporării de radionuclizi, femeile care 
alăptează sunt excluse de la astfel de
expuneri;

Or. fr

Amendamentul 192
Michèle Rivasi

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul planului de acțiune prevăzut 
la articolul 103, statele membre stabilesc 
niveluri naționale de referință pentru 
concentrațiile de radon din locuințe. 
Nivelurile de referință nu trebuie să 
depășească media anuală de 1 000 Bq m-3

pentru locurile de muncă.

(1) În cadrul planului de acțiune prevăzut 
la articolul 103, statele membre stabilesc 
niveluri naționale de referință pentru 
concentrațiile de radon din locuințe. 
Nivelurile de referință nu depășesc media 
anuală de 200 Bq m-3 pentru locurile de 
muncă.
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Or. fr

Amendamentul 193
Michèle Rivasi

Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În temeiul planului național de acțiune, 
statele membre se asigură că măsurarea 
radonului se desfășoară la locurile de 
muncă localizate la parterul sau la subsolul 
zonelor cu risc de expunere la radon și în 
tipurile specifice de locuri de muncă, astfel 
cum sunt acestea identificate în planul de 
acțiune.

(2) În temeiul planului național de acțiune, 
statele membre se asigură că măsurarea 
radonului se desfășoară în termen de 
maximum 3 ani de la publicarea prezentei 
directive, la locurile de muncă localizate la 
parterul sau la subsolul zonelor cu risc
ridicat de expunere la radon și în tipurile 
specifice de locuri de muncă, astfel cum 
sunt acestea identificate în planul de 
acțiune. În termen de 6 ani de la 
publicarea prezentei directive, locurile de 
muncă situate la parterul sau la subsolul 
clădirilor trebuie controlate pe întreg 
teritoriul statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 55 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele în cauză sunt informate în 
legătură cu riscurile expunerii;

(b) persoanele în cauză primesc informații 
complete în legătură cu riscurile expunerii;

Or. en

Amendamentul 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Optimizarea include selecția 
echipamentului, obținerea constantă de 
informații de diagnostic adecvate sau de 
rezultate terapeutice, aspectele practice ale 
procedurilor de expunere în scopuri 
medicale, asigurarea calității, evaluarea 
dozelor la care sunt expuși pacientul și 
personalul sau activitățile de administrare, 
luând în considerare factorii economici și 
sociali.

(4) Optimizarea include selecția 
echipamentului, obținerea constantă de 
informații de diagnostic adecvate sau de 
rezultate terapeutice, aspectele practice ale 
procedurilor de expunere în scopuri 
medicale, asigurarea calității – inclusiv 
formarea adecvată a personalului –, 
evaluarea dozelor la care sunt expuși 
pacientul și personalul sau activitățile de 
administrare, luând în considerare factorii 
economici și sociali.

Or. en

Amendamentul 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 55 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consilierea adecvată pentru expunerea 
îngrijitorilor;

(b) consilierea adecvată pentru expunerea 
îngrijitorilor, precum și pentru utilizarea 
corespunzătoare a echipamentelor;

Or. en

Amendamentul 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Practicianul se asigură că pacientul sau 
tutorele legal sunt informați în mod 

(3) Practicianul se asigură că pacientul sau 
tutorele legal primește informații concise 
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corespunzător cu privire la beneficiile și 
riscurile asociate cu dozele de radiații 
cauzate de expunerea în scopuri medicale, 
pentru ca aceștia să-și poată da acordul în 
cunoștință de cauză. În conformitate cu 
articolul 55 alineatul (5) litera (b), se 
furnizează îngrijitorilor informații similare, 
precum și orientări relevante.

și ușor de înțeles cu privire la beneficiile și 
riscurile asociate cu dozele de radiații 
cauzate de expunerea în scopuri medicale, 
pentru ca aceștia să își poată da acordul în 
cunoștință de cauză. În conformitate cu 
articolul 55 alineatul (5) litera (b), se 
furnizează îngrijitorilor informații similare, 
precum și orientări relevante.

Or. en

Amendamentul 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 59 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate echipamentele radiologice 
medicale utilizate sunt menținute sub 
supraveghere strictă strict privind 
radioprotecția;

(a) toate echipamentele radiologice 
medicale utilizate sunt menținute sub 
supraveghere strictă privind radioprotecția
și sunt eliminate în conformitate cu 
legislația corespunzătoare în vigoare;

Or. en

Amendamentul 199
Sabine Wils

Articolul 62 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) s-au luat toate măsurile rezonabile 
pentru a reduce probabilitatea și amploarea 
expunerii accidentale sau neintenționate a 
pacienților provocate de toate practicile 
medicale radiologice, luându-se în 
considerare factorii economici și sociali;

(a) s-au luat toate măsurile rezonabile 
pentru a reduce probabilitatea și amploarea 
expunerii accidentale sau neintenționate a 
pacienților provocate de toate practicile 
medicale radiologice, luându-se în 
considerare factorii sociali;

Or. en
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Amendamentul 200
Michèle Rivasi

Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Protecția operațională a populației, în 
condiții normale, împotriva practicilor 
supuse autorizării include toate măsurile și 
investigațiilor care urmăresc depistarea și 
eliminarea factorilor care pot crea, în 
cursul operațiunilor ce implică expunere la 
radiații ionizante, un risc de expunere 
pentru publicul larg care nu poate fi 
neglijat din punctul de vedere al 
radioprotecției. Protecția operațională 
presupune următoarele măsuri:

Protecția operațională a populației, în 
condiții normale, împotriva practicilor 
notificate include toate măsurile și 
investigațiile care urmăresc depistarea și 
eliminarea factorilor care pot crea, în 
cursul operațiunilor ce implică expunere la 
radiații ionizante, un risc de expunere 
pentru populație care nu poate fi neglijat 
din punct de vedere al radioprotecției. 
Protecția operațională presupune 
următoarele măsuri:

Or. fr

Amendamentul 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 65 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă stabilește 
limitele autorizate pentru deversarea 
efluenților radioactivi. Autorizațiile de 
deversare:

(2) Autoritatea competentă stabilește și 
publică limitele autorizate pentru 
deversarea efluenților radioactivi. 
Autorizațiile de deversare:

Or. en

Amendamentul 202
Michèle Rivasi

Articolul 65 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) iau în calcul rezultatele optimizării 
expunerii populației;

(a) iau în calcul dozele la care este expusă 
populația în cazul situațiilor existente de 
origine antropică și al altor activități 
planificate, precum și rezultatele 
optimizării expunerii populației;

Or. fr

Amendamentul 203
Michèle Rivasi

Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc, pe baza 
riscului de expunere implicat, un sistem de 
estimare a dozelor pentru populație în 
situații de expunere planificată.

(1) Statele membre stabilesc, pe baza 
riscului de expunere implicat, un sistem de 
estimare a dozelor individuale și colective
pentru populație în situații de expunere 
planificată. În vederea verificării 
respectării dozelor-limită, se ține cont de 
contribuția situațiilor de expunere 
existentă de origine antropică.

Or. fr

Amendamentul 204
Michèle Rivasi

Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente identifică 
practicile în care se desfășoară o evaluare 
realistă a dozelor pentru populație. Pentru 
alte practici, statele membre pot solicita 
doar o evaluare de depistare (screening) cu 
date generice.

(2) Autoritățile competente identifică 
practicile în care se desfășoară o evaluare 
realistă a dozelor pentru populație. Pentru 
alte practici, statele membre pot solicita 
doar o evaluare de depistare (screening) cu 
date generice. În ambele cazuri, statele 
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membre se asigură că evaluările nu 
subestimează expunerea persoanelor, nici 
numărul persoanelor expuse.

Or. fr

Amendamentul 205
Michèle Rivasi

Articolul 66 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se asigură că estimările dozelor aferente 
practicilor menționate la articolul 65 sunt 
cât se poate de realiste pentru persoanele 
reprezentative;

(a) se asigură că estimările dozelor aferente 
practicilor menționate la articolul 65 sunt 
cât se poate de realiste pentru persoanele 
reprezentative, fără a risca subevaluarea 
nivelurilor de risc în caz de modificare a 
parametrilor de expunere;

Or. fr

Amendamentul 206
Sabine Wils

Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre impun oricărei 
întreprinderi care răspunde de un reactor 
nuclear sau de o instalație de reprelucrare 
să monitorizeze deversările în stare 
normală de funcționare, în conformitate 
cu informațiile selectate pentru 
monitorizarea și raportarea către Comisia 
Europeană, potrivit dispozițiilor din 
Recomandarea 2004/2/Euratom a 
Comisiei.

(2) Statele membre impun oricărei 
întreprinderi care răspunde de un reactor 
nuclear sau de o instalație de reprelucrare 
să monitorizeze deversările.

Or. en



PE506.142v02-00 30/73 AM\930152RO.doc

RO

Amendamentul 207
Sabine Wils

Articolul 68 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obținerea și menținerea unui nivel 
optim de protecție;

(a) obținerea și menținerea celui mai 
ridicat nivel de protecție a sănătății 
publice și a mediului;

Or. en

Amendamentul 208
Sabine Wils

Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre asigură punerea în 
aplicare a unui program corespunzător de 
monitorizare a mediului pentru estimarea 
gradului de expunere a populației.

Statele membre asigură implementarea 
celor mai bune tehnologii disponibile 
pentru un program de monitorizare a 
mediului care ar trebui pus în aplicare 
pentru estimarea gradului de expunere la 
radiații a publicului larg.

Or. en

Amendamentul 209
Michèle Rivasi

Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre asigură punerea în 
aplicare a unui program corespunzător de 
monitorizare a mediului pentru estimarea 

Statele membre asigură punerea în aplicare 
a unui program corespunzător de 
monitorizare a mediului pentru estimarea 
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gradului de expunere a populației. gradului de expunere a populației cauzată 
de practicile reglementate și de 
contaminările cu reziduuri.

Or. fr

Amendamentul 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 70 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să se anunțe 
imediat fiecare cu privire la orice urgență 
în materie de radiații care apare pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 70 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoane, pentru a reduce expunerea. (c) persoane, pentru a reduce expunerea și 
pentru a fi informate cât mai repede 
posibil cu privire la riscurile și posibilele 
efecte secundare ale situației de urgență 
apărute.

Or. en

Amendamentul 212
Michèle Rivasi

Articolul 71 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să se asigure că 
populația susceptibilă de a fi afectată în caz 
de urgență este informată în privința 
măsurilor de protecție a sănătății care i se 
aplică, precum și despre acțiunile pe care 
trebuie să le întreprindă în cazul unei astfel 
de urgențe.

(1) Statele membre asigură că populația 
susceptibilă de a fi afectată în caz de 
urgență este informată în privința măsurilor 
de protecție a sănătății care i se aplică, 
precum și despre acțiunile pe care ar trebui
să le întreprindă în cazul unei astfel de 
urgențe. Este vorba cel puțin despre 
persoanele care locuiesc pe o rază de 50 
de km față de o instalație cu risc de 
expunere.

Or. fr

Amendamentul 213
Michèle Rivasi

Articolul 72 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 72a
Informarea populației

În momentul în care este notificată o 
situație de urgență, statele membre 
informează populația în cel mai scurt 
timp.
Trebuie publicate toate datele necesare 
aprecierii situației și evoluției sale și, în 
special, datele și previziunile privind 
condițiile meteorologice, activitățile în aer 
și depunerile la sol, debitele dozei 
ambientale, nivelurile de contaminare a 
alimentelor critice. Autoritățile 
competente fac publice estimările privind 
doza efectivă și doza echivalentă 
organelor critice, intervențiile vizate și 
efectuate, dozele reziduale prevăzute și 
efective.

Or. fr
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Amendamentul 214
Michèle Rivasi

Capitolul 8 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Situațiile de expunere existentă Situațiile de expunere existentă de origine
ANTROPICĂ

Or. fr

Amendamentul 215
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Strategiile de gestionare a zonelor 
contaminate includ, dacă este cazul, 
următoarele:

(19 Ca urmare a unei situații de urgență 
și, în special, a unui accident nuclear, 
statele membre asigură:

Or. fr

Amendamentul 216
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) delimitarea regiunilor afectate și 
identificarea populației afectate;

(a) caracterizarea radiologică a regiunilor 
contaminate și, în special, întocmirea 
unor hărți privind contaminarea solului și 
debitele dozei, delimitarea zonelor 
interzise și a zonelor la care accesul este 
controlat;
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Or. fr

Amendamentul 217
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evaluarea necesității și a amplorii 
măsurilor de protecție aplicate în 
regiunile afectate și pentru populație;

(b) evaluarea dozelor efective și a dozelor 
echivalente organelor critice la care au 
fost expuse, în situații de urgență, 
persoanele afectate și, în special, diversele 
grupuri critice.

Or. fr

Amendamentul 218
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluarea necesității de a preveni sau 
de a controla accesul la regiunile afectate 
sau de a impune restricții asupra 
condițiilor de viață în regiunile respective;

(c) evaluarea dozelor estimate reziduale 
după punerea în aplicare a diverselor 
măsuri de protecție, în special pentru 
persoanele care locuiesc încă în zonele 
contaminate;

Or. fr

Amendamentul 219
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea gradului de expunere a 
diferitelor grupuri ale populației și 
evaluarea mijloacelor aflate la dispoziția 
populației pentru a controla propriul nivel 
de expunere;

(d) evaluarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de protecție și de remediere 
care urmăresc reducerea nivelurilor de 
expunere reziduală a persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 220
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obiectivele pe termen lung vizate de 
strategie și nivelurile de referință 
corespunzătoare.

(e) controlul nivelurilor de contaminare a 
produselor alimentare, eliminarea 
produselor expuse riscului și 
aprovizionarea grupurilor critice cu 
alimente necontaminate.

Or. fr

Amendamentul 221
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) punerea în aplicare a unui program 
de asistență medicală și de monitorizare 
sanitară pentru persoanele afectate;

Or. fr
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Amendamentul 222
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) evaluarea pagubelor materiale și 
corporale, identificarea și compensarea 
victimelor;

Or. fr

Amendamentul 223
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) transferul locuitorilor care pot fi 
expuși, din cauza contaminării și în ciuda 
punerii în aplicare a măsurilor de 
protecție, unei doze efective mai mari de 
1 mSv/an (până la 5 mSv/5 ani).

Or. fr

Amendamentul 224
Michèle Rivasi

Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul zonelor cu contaminare 
reziduală pe termen lung în care statul 
membru a hotărât să autorizeze locuirea 
și reluarea activităților sociale și 
economice, statul membru se asigură, în 
consultare cu părțile interesate, că s-au 

eliminat
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luat măsurile necesare pentru controlul 
continuu al expunerii în scopul stabilirii 
unor condiții de viață considerate 
normale, inclusiv:
(a) stabilirea nivelurilor de referință 
corespunzătoare vieții cotidiene;
(b) stabilirea unei infrastructuri care să 
sprijine măsurile protective de 
autoajutorare continuă în zonele afectate, 
cum ar fi informarea, consilierea și 
monitorizarea.

Or. fr

Amendamentul 225
Thomas Ulmer

Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 74 eliminat
Radonul din locuințe și clădiri cu acces 
public
(1) În cadrul planului de acțiune prevăzut 
la articolul 103, statele membre stabilesc 
nivelurile naționale de referință pentru 
concentrațiile de radon din locuințe, care 
nu trebuie să depășească (ca medie 
anuală):
(a) 200 Bq m-3 pentru locuințele noi și 
clădirile noi cu acces public;
(b) 300 Bq m-3 pentru locuințele existente;
(c) 300 Bq m-3 pentru locuințele existente 
cu acces public. În cazurile specifice în 
care timpul de ocupare a spațiului este 
mic, poate fi stabilit un nivel de referință 
de până la 1 000 Bq m-3.
(2) Conform planului național de acțiune, 
statele membre:
(a) identifică locuințele existente care 
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depășesc nivelul de referință și pentru 
încurajarea măsurilor de reducere a 
radonului în locuințele existente în care 
se depășesc nivelurile de referință;
(b) se asigură că măsurătorile privind 
radonul sunt respectate în clădirile cu 
acces public din cadrul zonelor cu risc de 
expunere la radon.
(3) Statele membre stabilesc coduri 
specifice în sectorul construcțiilor pentru 
a preveni pătrunderea radonului din sol 
și, astfel cum se prevede în planul 
național de acțiune, din materialele de 
construcții, solicitând respectarea acestor 
coduri, în special în zonele cu risc de 
expunere la radon, pentru a se evita 
concentrațiile de radon care depășesc 
nivelul de referință pentru clădirile noi.
(4) Statele membre furnizează informații 
la nivel local și național privind 
concentrațiile de radon dominante, 
riscurile asociate pentru sănătate și 
mijloacele tehnice disponibile pentru 
reducerea concentrațiilor existente de 
radon.

Or. de

Justificare

Prin stabilirea de zone cu risc de expunere la radon în cadrul planului național de acțiune se 
ajunge la stigmatizarea unor regiuni întregi. Astfel, ar putea fi antrenate consecințe 
economice negative, chiar dacă este vorba de o concentrație ridicată de radon condiționată 
geologic. Această propunere generează numeroase dezavantaje și pentru proprietarii de 
clădiri. Clarificarea și informarea ar trebui să prevaleze față de stigmatizare.

Amendamentul 226
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 200 Bq m-3 pentru locuințele noi și 
clădirile noi cu acces public;

(a) 100 Bq m-3 pentru locuințele noi și 
clădirile noi cu acces public;
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Or. fr

Amendamentul 227
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 300 Bq m-3 pentru locuințele existente; (b) 200 Bq m-3 pentru locuințele existente;

Or. fr

Amendamentul 228
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 300 Bq m-3 pentru locuințele existente 
cu acces public. În cazurile specifice în 
care timpul de ocupare a spațiului este mic, 
poate fi stabilit un nivel de referință de 
până la 1 000 Bq m-3.

(c) 200 Bq m-3 pentru locuințele existente 
cu acces public. În cazurile specifice în 
care timpul de ocupare a spațiului este mic 
și nu există o soluție alternativă, poate fi 
stabilită o activitate de maximum 
500 Bq m-3.

Or. fr

Amendamentul 229
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționează pentru a identifica locuințele 
existente care depășesc nivelul de referință 
și pentru încurajarea măsurilor de 

(a) se asigură că expunerea la radon este 
măsurată în locuințele individuale și în 
locuințele colective situate la subsol și la 
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reducere a radonului în locuințele existente 
în care se depășesc nivelurile de referință;

parter, în termen de 5 ani pentru 
locuințele situate în zonele cu risc de 
expunere la radon și în termen de 10 ani 
pentru celelalte locuințe. În clădirile noi, 
controalele sunt efectuate fără întârziere.
Statele membre acționează pentru a 
identifica locuințele care depășesc nivelul 
de referință și încurajează măsurile de 
reducere a radonului;
Statele membre solicită controlul nivelului 
de radon și, după caz, punerea în aplicare a 
măsurilor de remediere în locuințele oferite 
spre închiriere. Statele membre solicită 
obținerea unor rezultate în urma 
controlului nivelului de radon în cadrul 
tranzacțiilor imobiliare.

Or. fr

Amendamentul 230
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că măsurătorile privind 
radonul sunt respectate în clădirile cu acces 
public din cadrul zonelor cu risc de 
expunere la radon.

(b) se asigură că măsurătorile privind 
radonul sunt respectate în clădirile cu acces 
public din cadrul zonelor cu risc de 
expunere la radon în termen de maximum 
4 ani, iar pe întreg teritoriul în termen de 
10 ani.

Or. fr

Amendamentul 231
Michèle Rivasi

Articolul 74 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre stabilesc coduri 
specifice în sectorul construcțiilor pentru a 
preveni pătrunderea radonului din sol și, 
astfel cum se prevede în planul național de 
acțiune, din materialele de construcții, 
solicitând respectarea acestor coduri, în 
special în zonele cu risc de expunere la 
radon, pentru a se evita concentrațiile de 
radon care depășesc nivelul de referință 
pentru clădirile noi.

(3) Statele membre stabilesc coduri 
specifice în sectorul construcțiilor pentru a 
preveni pătrunderea radonului din sol și, 
astfel cum se prevede în planul național de 
acțiune, din materialele de construcții, 
solicitând respectarea acestor coduri, în 
special în zonele cu risc de expunere la 
radon, pentru a se evita concentrațiile de 
radon care depășesc nivelul de referință 
pentru clădirile noi. Statele membre 
stabilesc proceduri de autorizare pentru 
organismele de control și pentru 
persoanele calificate, punând în aplicare 
măsuri de remediere.

Or. fr

Amendamentul 232
Sabine Wils

Articolul 75 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) materiale de construcții identificate și 
enumerate de autoritatea competentă 
relevantă ca reprezentând un motiv de 
îngrijorare din punctul de vedere al 
radioprotecției, luându-se în considerare 
lista orientativă a materialelor prevăzută în 
anexa XI cu privire la radiațiile gama
emise de către acestea; sau

(a) materiale de construcții identificate și 
enumerate de autoritatea competentă 
relevantă ca reprezentând un motiv de 
îngrijorare din punct de vedere al 
radioprotecției sănătății publice și al 
protecției mediului, luându-se în 
considerare lista orientativă a materialelor 
prevăzută în anexa XI cu privire la 
radiațiile emise de către acestea; sau

Or. en

Amendamentul 233
Sabine Wils
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Articolul 75 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește tipurile identificate 
de materiale de construcții, industriile care 
introduc aceste materiale pe piață:

(2) În ceea ce privește tipurile identificate 
de materiale de construcții, industriilor le 
este interzis prin legislație să introducă
aceste materiale pe piață. Statele membre 
aplică sancțiuni severe întreprinderilor 
care nu respectă interdicția de vânzare.

(a) determină concentrațiile de 
radionuclizi specificate în anexa VII;

(b) pun la dispoziția autorității competente 
informații privind rezultatele 
măsurătorilor și indicele corespunzător 
privind concentrația activității, definite în 
anexa VII.

Or. en

Amendamentul 234
Sabine Wils

Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă se asigură că 
tipurile identificate de materiale de 
construcții sunt clasificate, astfel cum se 
specifică în anexa VII, pe baza scopului în 
care urmează să fie utilizate și în funcție 
de indicele privind concentrația activității.

(3) Autoritatea competentă se asigură că 
tipurile identificate de materiale de 
construcții sunt clasificate, astfel cum se 
specifică în anexa VII, pe baza indicelui 
privind concentrația activității, și sunt 
depozitate ca deșeuri radioactive în cadrul 
unei instalații de stocare autorizate.

Or. en

Amendamentul 235
Sabine Wils
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Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tipurile identificate de materiale de 
construcții care nu sunt susceptibile de a 
emite doze mai mari decât nivelul de 
referință de 1 mSv pe an pentru 
expunerea externă din locuințe provocată 
de materialele de construcții, în plus față 
de expunerea externă dominantă din 
afara locuințelor, sunt exceptate de la 
cerințele naționale, fără a se aduce 
atingere dispozițiilor articolului 103. Cu 
toate acestea, materialele de construcții în 
cauză trebuie monitorizate în continuare 
pentru a se asigura respectarea în 
continuare de către concentrația 
activității a nivelului de referință 
respectiv. Materialele de construcții din 
categoria A, specificate în anexa VII, sunt 
exceptate de la toate restricțiile privind 
introducerea lor pe piața Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 236
Sabine Wils

Articolul 75 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește tipurile identificate 
de materiale de construcții care sunt 
susceptibile de a emite doze care depășesc 
nivelul de referință de 1 mSv pe an pentru 
expunerea externă provocată de 
materialele de construcții din locuințe, în 
plus față de expunerea externă dominantă 
din afara locuințelor, autoritatea 
competentă stabilește măsurile 
corespunzătoare, care variază de la 
înregistrarea și aplicarea generală a 

eliminat
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codurilor relevante din sectorul 
construcțiilor la restricții specifice privind 
scopul în care urmează să fie utilizate 
materialele respective.

Or. en

Amendamentul 237
Sabine Wils

Articolul 75 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile privind tipurile identificate 
de materiale de construcții, relevante 
pentru punerea în aplicare a codurilor din 
sectorul construcțiilor, inclusiv 
concentrațiile de radionuclizi ale acestora, 
indicele privind concentrația activității și 
clasificarea corespunzătoare, sunt puse la 
dispoziție înainte de introducerea 
materialelor pe piață.

(6) Informațiile privind tipurile identificate 
de materiale de construcții, relevante 
pentru punerea în aplicare a codurilor din 
sectorul construcțiilor, inclusiv 
concentrațiile de radionuclizi ale acestora, 
indicele privind concentrația activității și 
clasificarea corespunzătoare, sunt puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

Articolul 76 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre includ, în cadrul lor 
juridic privind radioprotecția și, în special, 
în sistemul general de protecție a sănătății 
umane, dispoziții privind radioprotecția 
speciilor de animale și plante în mediu. 
Cadrul juridic introduce criterii de mediu 
care vizează să protejeze speciile de 
animale și plante vulnerabile sau 
reprezentative, având în vedere importanța 

Statele membre includ, în cadrul lor juridic 
privind radioprotecția și, în special, în 
sistemul general de protecție a sănătății 
umane, dispoziții privind radioprotecția 
speciilor de animale și plante în mediu. 
Cadrul juridic introduce criterii de mediu 
care vizează să protejeze speciile de 
animale și plante vulnerabile sau 
reprezentative, având în vedere importanța 
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acestora ca parte a ecosistemului. După 
caz, se identifică tipurile de practici pentru 
care este garantat controlul reglementar în 
vederea punerii în aplicare a cerințelor 
cadrului juridic.

acestora ca parte a ecosistemului. După 
caz, se identifică tipurile de practici pentru 
care este garantat controlul de 
reglementare în vederea punerii în aplicare 
a cerințelor cadrului juridic. În acest sens, 
statele membre ar trebui să 
îmbunătățească activitățile de cercetare în 
acest domeniu și să actualizeze cadrul 
juridic pentru a ține seama în consecință 
de orice constatare nouă.

Or. en

Amendamentul 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 78 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre impun întreprinderilor să 
adopte măsurile tehnice corespunzătoare 
pentru a se evita daunele semnificative 
asupra mediului în cazul unei eliberări 
accidentale sau pentru a se atenua 
amploarea acestor daune.

Statele membre impun întreprinderilor să 
adopte măsurile tehnice corespunzătoare 
pentru a se evita daunele semnificative 
asupra mediului în cazul unei eliberări 
accidentale sau pentru a se atenua 
amploarea acestor daune. Autoritățile 
naționale ar trebui să efectueze verificări 
aleatorii periodice ale șantierelor sau 
instalațiilor și ale practicilor utilizate de 
întreprinderi, pentru a se asigura că astfel 
de măsuri sunt luate sau implementate.

Or. en

Amendamentul 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 79 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 La stabilirea programelor de monitorizare La stabilirea programelor de monitorizare a 
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a mediului sau la solicitarea unor astfel de 
programe, autoritățile competente ale 
statelor membre includ speciile de animale 
și plante reprezentative și, dacă este 
necesar, mijloacele de mediu care 
constituie o cale de expunere pentru 
populație.

mediului sau la solicitarea unor astfel de 
programe, autoritățile competente ale 
statelor membre includ speciile de animale 
și plante reprezentative și mijloacele de 
mediu care constituie o cale de expunere 
pentru populație. Pentru a îmbunătăți 
transparența și eficacitatea măsurilor 
luate, autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui să facă cu regularitate 
schimb de date și informații privind 
monitorizarea radioactivității mediului, 
inclusiv diseminarea imediată a datelor 
noi.

Or. en

Amendamentul 241
Sabine Wils

Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează autoritatea 
sau autoritățile competente pentru 
executarea sarcinile în conformitate cu 
prezenta directivă.

(1) Statele membre desemnează autoritatea 
sau autoritățile competente pentru 
executarea controlului de reglementare în 
conformitate cu prezenta directivă; 
autoritatea sau autoritățile competente 
trebuie să funcționeze independent față de 
instituția care promovează sau 
exploatează o centrală nucleară.

Or. en

Amendamentul 242
Sabine Wils

Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare membru se asigură că 
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participarea publicului este aplicată în 
conformitate cu legislația națională de 
autoritățile competente ale statelor 
membre atunci când dozele-limită sunt 
stabilite sau modificate.

Or. en

Amendamentul 243
Sabine Wils

Articolul 80 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Procedurile privind participarea 
publicului prevăd calendare rezonabile 
pentru diferitele faze, în scopul de a 
asigura suficient timp pentru informarea 
publicului, pentru ca acesta să se 
pregătească și să participe în mod eficace 
la procesul decizional.

Or. en

Amendamentul 244
Sabine Wils

Articolul 80 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Autoritatea competentă se asigură că, 
în cadrul procesului decizional privind 
dozele-limită, rezultatul participării 
publicului este luat în considerare în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) experților în radioprotecție; (c) experților în radioprotecție și 
funcționarilor responsabili cu 
radioprotecția;

Or. en

Amendamentul 246
Jean-Pierre Audy

Articolul 81 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură s-au luat 
măsurile necesare pentru a garanta 
continuitatea competenței de specialitate a
acestor servicii și experți.

Statele membre se asigură s-au luat 
măsurile necesare pentru a garanta 
continuitatea competenței de specialitate și 
a independenței acestor servicii și experți.

Or. fr

Amendamentul 247
Sabine Wils

Articolul 91 – paragraful 1 – subparagraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că deținătorii 
de autorizații marchează containerele și 
documentează practicile care implică 
surse închise de mare activitate într-o 
formă nedeteriorabilă. Documentația 
cuprinde atât compoziția chimică, toxică 
și radiologică a inventarului, cât și 
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indicația conform căreia acesta este solid, 
lichid sau gazos.

Or. en

Amendamentul 248
Sabine Wils

Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre solicită ca unitățile de 
reciclare a deșeurilor metalice să notifice 
de îndată autoritatea competentă în 
legătură cu orice topire a unei surse orfane 
și ca metalul contaminat să nu fie prelucrat 
mai departe fără autorizația autorității 
competente.

Statele membre solicită ca unitățile de 
reciclare a deșeurilor metalice să notifice
imediat autoritatea competentă în legătură 
cu orice topire a unei surse orfane și ca 
metalul contaminat să nu fie prelucrat mai 
departe.

Or. en

Amendamentul 249
Michèle Rivasi

Articolul 98 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că dispun 
de resursele financiare necesare pentru a 
face față costurilor directe și indirecte pe 
care le implică un accident nuclear, 
gestionării situației de urgență, măsurilor 
de remediere, compensării tuturor 
daunelor materiale și nemateriale și 
consecințelor negative asupra economiei, 
în special asupra agriculturii și 
turismului.

Or. fr
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Amendamentul 250
Michèle Rivasi

Articolul 100 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Programele privind situațiile de expunere 
existentă

Programele privind situațiile de expunere 
existentă de origine antropică 

Or. fr

Amendamentul 251
Michèle Rivasi

Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că se 
instituie programe pentru identificarea și 
evaluarea situațiilor de expunere 
existentă și pentru determinarea 
expunerilor profesionale și publice care 
nu pot fi neglijate din punctul de vedere al 
radioprotecției.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 252
Michèle Rivasi

Articolul 100 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerințele pentru situațiile de expunere 
existentă se aplică:

(2) Statele membre se asigură că sunt 
puse în aplicare programe pentru 
identificarea situațiilor de expunere 
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existentă imputabile unor activități de 
origine antropică și pentru evaluarea 
impactului lor dozimetric, în termeni de 
doze efective individuale și colective. Este 
vorba despre expunerile provocate de 
contaminarea zonelor și a produselor, în 
special a produselor alimentare cu 
materiale reziduale radioactive rezultate 
din:

Or. fr

Amendamentul 253
Michèle Rivasi

Articolul 100 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expunerilor provocate de contaminarea 
zonelor cu materiale reziduale radioactive 
rezultate din:

(a) Statele membre se asigură că sunt 
puse în aplicare programe pentru 
identificarea situațiilor de expunere 
existentă imputabile unor activități de 
origine antropică și pentru evaluarea 
impactului lor dozimetric, în termeni de 
doze efective individuale și colective. Este 
vorba despre expunerile provocate de
contaminarea zonelor și a produselor, în 
special a produselor alimentare, cu 
materiale reziduale radioactive rezultate 
din:

Or. fr

Amendamentul 254
Michèle Rivasi

Articolul 100 – alineatul 2 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) deșeurile din activități anterioare (iii) deșeurile din activități anterioare 
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pentru care întreprinderea nu mai răspunde 
din punct de vedere juridic;

pentru care întreprinderea nu mai răspunde 
din punct de vedere juridic. Nicio persoană 
din public nu trebuie să fie expusă, în 
cazul situațiilor de expunere planificate și 
al contaminărilor reziduale, unei doze 
efective mai mari de 1 mSv/an.

Or. fr

Amendamentul 255
Michèle Rivasi

Articolul 100 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, având în 
vedere principiul general al justificării, că 
o situație de expunere existentă nu 
impune luarea în considerare a unor 
măsuri de protecție.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 256
Michèle Rivasi

Articolul 101 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele urmărite de strategie; (a) obiectivele urmărite de strategie, în 
special în termeni de doză reziduală;

Or. fr

Amendamentul 257
Michèle Rivasi
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Articolul 101 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) niveluri de referință corespunzătoare, 
luând în considerare plajele nivelurilor de 
referință prevăzute în anexa I.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 258
Michèle Rivasi

Articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie evaluată distribuția dozelor 
reziduale care rezultă în urma punerii în 
aplicare a strategiei. Trebuie avute în 
vedere eforturi suplimentare cu scopul de a 
se reduce expunerile care depășesc nivelul 
de referință.

(3) Este evaluată distribuția dozelor 
reziduale care rezultă în urma punerii în 
aplicare a strategiei. Sunt avute în vedere 
eforturi suplimentare cu scopul de a se 
reduce expunerile care depășesc obiectivele 
dozimetrice.

Or. fr

Amendamentul 259
Jean-Pierre Audy

Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive, până la 
[00.00.0000] cel târziu. Dispozițiile 
prevăzute în capitolul IX cu privire la 
protecția mediului sunt transpuse până la 
[00.00.0000]. Statele membre comunică 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive, până la 
[00.00.0000] cel târziu. Dispozițiile 
prevăzute în capitolul IX cu privire la 
protecția mediului sunt transpuse până la 
[00.00.0000]. Statele membre comunică 
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neîntârziat Comisiei textul respectivelor 
dispoziții și un tabel de corespondență între 
acestea și prezenta directivă.

neîntârziat Comisiei textul respectivelor 
dispoziții și un tabel de corespondență între 
acestea și prezenta directivă. Comisia a 
prezentat aceste comunicări 
Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 260
Michèle Rivasi

Articolul 107 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un stat membru intenționează să 
adopte norme mai stricte decât cele 
prevăzute de prezenta directivă, statul 
membru respectiv informează și celelalte 
state membre cu privire la aceasta.

Or. fr

Amendamentul 261
Jean-Pierre Audy

Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei 
textul dispozițiilor de drept intern pe care 
le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă.

(2) Statele membre transmit Comisiei 
textul dispozițiilor de drept intern pe care 
le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. O sinteză a acestor 
comunicări este elaborată de Comisie, 
care o transmite Parlamentului 
European.

Or. fr
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Amendamentul 262
Michèle Rivasi

Anexa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA I eliminat
Plajele nivelurilor de referință pentru 

expunerea populației
1. Optimizarea expunerii populației în 
situații de expunere existentă și de 
urgență se bazează pe un nivel de 
referință care trebuie stabilit în funcție de 
următoarele plaje, reprezentând doza 
efectivă (acută sau anuală), exprimată în 
mSv:
(a) mai mare de 20 și mai mică sau egală 
cu 100
(b) mai mare de 1 și mai mică sau egală 
cu 20 
(c) mai mică sau egală cu 1.
Alegerea nivelului de referință 
îndeplinește condițiile stabilite la punctele 
2-5.
2. Fără a aduce atingere nivelurilor de 
referință stabilite pentru dozele aferente 
organelor, nivelurile de referință 
exprimate în doze efective se stabilesc în 
plaja 1-20 mSv pe an pentru situațiile de 
expunere existentă și în plaja 20-100 mSv 
pentru situațiile de expunere de urgență. 
3. În situații specifice, poate fi luat în 
considerare un nivel de referință mai mic 
decât standardele stabilite la punctul 1, în 
special:
(a) poate fi stabilit un nivel de referință 
mai mic de 20 mSv într-o situație de 
expunere de urgență unde se poate oferi 
protecția adecvată fără a se cauza efecte 
negative disproporționate în urma 
măsurilor preventive corespunzătoare sau 
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a unui cost excesiv;
(b) poate fi stabilit, după caz, un nivel de 
referință mai mic de 1 mSv pe an într-o 
situație de expunere existentă pentru 
expunerile specifice legate de surse sau 
căi de expunere.
4. Pentru tranziția de la o situație de 
expunere de urgență la o situație de 
expunere existentă, se stabilesc niveluri 
de referință corespunzătoare, în special în 
momentul încheierii măsurilor preventive 
pe termen lung, cum ar fi relocalizarea.
5. Nivelurile de referință stabilite iau în 
considerare caracteristicile situațiilor 
dominante, precum și criteriile societale, 
care pot include următoarele:
– (a) pentru expunerile mai mici sau egale 
cu 1 mSv pe an, informații generale 
privind nivelul de expunere, fără luarea 
în considerare a expunerilor individuale;
– (b) pentru expunerile mai mici sau egale 
cu 20 mSv pe an, informații specifice care 
permit persoanelor să-și gestioneze, dacă 
este posibil, propria expunere;
– (c) pentru expunerile mai mici sau egale 
cu 100 mSv pe an, evaluarea dozelor 
individuale și informații specifice privind 
riscul de radiații și măsurile disponibile 
pentru reducerea expunerilor.

Or. fr

Amendamentul 263
Michèle Rivasi

Anexa 3 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Introducerea pe piață a aparaturii sau a 
produselor

Introducerea pe piață a aparaturii sau a 
produselor care emit radiații ionizante
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Or. fr

Amendamentul 264
Michèle Rivasi

Anexa 3 – litera A – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) riscurile radiologice asociate 
defecțiunilor și accidentelor care pot 
afecta aparatura sau produsul

Or. fr

Amendamentul 265
Michèle Rivasi

Anexa 3 – partea B – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) în cazul unui produs destinat 
consumatorilor, dacă produsul este 
proiectat în mod corespunzător pentru a 
îndeplini criteriile de exceptare și nu 
necesită precauții specifice pentru a fi 
eliminat atunci când ajunge la capătul 
ciclului de utilizare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 266
Michèle Rivasi

Anexa 3 – partea B – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) dacă aparatura sau produsul este 
etichetat în mod corespunzător și dacă se 
pune la dispoziția consumatorului o 
documentație adecvată, cu instrucțiuni 
privind utilizarea și eliminarea corecte.

(5) dacă aparatura sau produsul este 
etichetat în mod corespunzător și dacă se 
pune la dispoziția utilizatorului o 
documentație adecvată, cu instrucțiuni 
privind utilizarea și eliminarea corectă.

Or. fr

Amendamentul 267
Michèle Rivasi

Anexa 3 – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Autoritățile competente asigură 
informarea prealabilă și completă a 
utilizatorilor potențiali ai aparatelor și 
produselor și asigură participarea lor la 
procesul decizional.

Or. fr

Amendamentul 268
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa 5 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)</

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) prospectarea și extracția gazelor 
naturale din straturi de cărbuni care 
impun depresurizarea straturilor de 
cărbuni pentru a elibera metanul din 
straturile carbonifere, independent de 
cantitatea extrasă;

Or. en
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Amendamentul 269
Sabine Wils

Anexa 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VI eliminat

Or. en

Amendamentul 270
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Practicile pot fi exceptate de la cerințele 
prezentei directive fie direct, prin 
respectarea criteriilor numerice de 
exceptare [valorile activității (Bq) sau 
valorile concentrației (Bq g-1)] prevăzute 
în prezenta anexă (secțiunea 2), fie printr-o 
decizie de reglementare, pe baza 
informațiilor furnizate împreună cu 
notificarea practicii și în conformitate cu 
criteriile generale de exceptare (secțiunea 
3), de exceptare a practicii respective de la 
cerințele suplimentare.

Practicile notificate pot fi exceptate de la 
cerințele prezentei directive, printr-o 
decizie de reglementare privind exceptarea 
practicii respective de la cerințele 
suplimentare, pe baza informațiilor 
furnizate împreună cu notificarea practicii 
și în conformitate cu criteriile generale de 
exceptare (secțiunea 3).

Or. fr

Amendamentul 271
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valori de exceptare și eliberare eliminat
Valorile totale ale activității (Bq) pentru 
exceptare se aplică întregii activități 
implicate într-o anumită practică și sunt 
prevăzute în coloana 3 din tabelul B 
pentru radionuclizii artificiali și pentru 
anumiți radionuclizi naturali utilizați în 
produsele destinate consumatorilor. În 
ceea ce privește alte practici care implică 
radionuclizi naturali, aceste valori nu 
sunt în general aplicabile.
Valorile concentrației activității exceptate 
(Bq g-1) pentru materialele implicate într-
o anumită practică sunt prevăzute în 
tabelul A partea 1 pentru radionuclizii 
artificiali și în tabelul A partea 2 pentru 
radionuclizii naturali. Valorile din tabelul 
A1 partea 1 sunt furnizate pentru 
radionuclizii individuali, incluzând, după 
caz, radionuclizii cu durată de viață 
scurtă în echilibru cu nuclidul părinte, 
conform indicațiilor. Valorile din tabelul 
A partea 2 se aplică tuturor 
radionuclizilor din lanțul de dezintegrare 
ai U-238 sau Th-232, însă pentru 
segmentele lanțului de dezintegrare care 
nu se află în echilibru cu radionuclidul 
părinte pot fi aplicate valori mai mari. 
Valorile concentrației din tabelul A partea 
1 sau din tabelul A partea 2 se aplică, de 
asemenea, pentru eliberarea materialelor 
solide în scopul reutilizării, reciclării, 
eliminării convenționale sau incinerării. 
Pot fi definite valori mai mari pentru 
materiale specifice sau căi de expunere 
specifice, ținând cont de orientările 
comunitare, inclusiv, după caz, cerințele 
suplimentare referitoare la activitatea de 
suprafață sau la monitorizare.
În ceea ce privește amestecurile 
radionuclizilor artificiali, suma ponderată 
a activităților sau a concentrațiilor 
specifice nuclizilor (pentru diverși 
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radionuclizi din aceeași matrice) 
împărțită la valoarea de exceptare 
corespunzătoare trebuie să fie mai mică 
decât 1. După caz, această condiție poate 
fi verificată pe baza celor mai bune 
estimări ale compoziției amestecului de 
radionuclizi. Valorile din tabelul A 
partea 2 se aplică individual pentru 
fiecare nuclid părinte. Anumite elemente 
din lanțul de dezintegrare, de exemplu, 
Po-210 sau Pb-210, pot permite utilizarea 
unor valori semnificativ mai ridicate, cu 
până la două ordine de mărime, ținând 
cont de orientările comunitare.
Valorile din tabelul A partea 2 nu pot fi 
utilizate pentru a excepta încorporarea în 
materialele de construcții a deșeurilor 
rezultate din industriile de prelucrare a 
materialelor radioactive naturale. Această 
reciclare a deșeurilor rezultate din 
industriile identificate se gestionează ca 
practică autorizată sau este exceptată pe 
baza criteriilor generale de exceptare 
prevăzute în secțiunea 3. În acest sens, 
trebuie verificată conformitatea sumei 
concentrațiilor de radionuclizi cu 
valoarea corespunzătoare a indicelui 
radionuclizilor I pentru materialele de 
construcții, în conformitate cu anexa VII.
Valorile prevăzute în tabelul B coloana 3 
se aplică în orice moment cu privire la 
inventarul total al substanțelor 
radioactive deținute de o persoană sau 
întreprindere ca parte a unei practici 
specifice. Cu toate acestea, autoritatea de 
reglementare poate aplica aceste valori 
unor entități sau pachete mai mici, de 
exemplu, pentru a excepta transportul sau 
depozitarea produselor exceptate destinate 
consumatorilor dacă sunt îndeplinite 
criteriile generale de exceptare 
menționate în secțiunea 3.

Or. fr
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Amendamentul 272
Miroslav Ouzký

Anexa 6 – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește amestecurile 
radionuclizilor artificiali, suma ponderată a 
activităților sau a concentrațiilor specifice 
nuclizilor (pentru diverși radionuclizi din 
aceeași matrice) împărțită la valoarea de 
exceptare corespunzătoare trebuie să fie
mai mică decât 1. După caz, această 
condiție poate fi verificată pe baza celor 
mai bune estimări ale compoziției 
amestecului de radionuclizi. Valorile din 
tabelul A partea 2 se aplică individual 
pentru fiecare nuclid părinte. Anumite 
elemente din lanțul de dezintegrare, de 
exemplu, Po-210 sau Pb-210, pot permite 
utilizarea unor valori semnificativ mai 
ridicate, cu până la două ordine de mărime, 
ținând cont de orientările comunitare.

În ceea ce privește amestecurile 
radionuclizilor artificiali, suma ponderată a 
activităților sau a concentrațiilor specifice 
nuclizilor (pentru diverși radionuclizi din 
aceeași matrice) împărțită la valoarea de 
exceptare corespunzătoare este mai mică 
decât 1. Această condiție poate fi verificată 
pe baza măsurătorilor, luând în 
considerare orientările tehnice furnizate 
de Uniune. Valorile din tabelul A partea II
se aplică individual pentru fiecare nuclid-
părinte. Anumite elemente din lanțul de 
dezintegrare, de exemplu, Po-210 sau Pb-
210, pot permite utilizarea unor valori 
semnificativ mai ridicate, cu până la două 
ordine de mărime, ținând cont de 
orientările Uniunii.

Or. en

Justificare

Directivele europene nu ar trebui să conțină o metodologie pentru îndeplinirea criteriilor și 
condițiilor definite. Făcând referire la propunerea de standard AIEA, care are legătură cu 
directiva, (protecția împotriva radiațiilor și securitatea surselor de radiații: standarde 
internaționale de bază privind securitatea, cerințe generale de securitate, nr. GSR partea) 
care nu conține nicio astfel de teză similară în secțiunea analoagă.

Amendamentul 273
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valorile din tabelul A partea 2 nu pot fi 
utilizate pentru a excepta încorporarea în 

eliminat
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materialele de construcții a deșeurilor 
rezultate din industriile de prelucrare a 
materialelor radioactive naturale. Această 
reciclare a deșeurilor rezultate din 
industriile identificate se gestionează ca 
practică autorizată sau este exceptată pe 
baza criteriilor generale de exceptare 
prevăzute în secțiunea 3. În acest sens, 
trebuie verificată conformitatea sumei 
concentrațiilor de radionuclizi cu 
valoarea corespunzătoare a indicelui 
radionuclizilor I pentru materialele de 
construcții, în conformitate cu anexa VII.

Or. fr

Amendamentul 274
Michèle Rivasi

Articolul 6 – punctul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Criteriile generale de exceptare a 
practicilor notificate sau de eliberare a 
materialelor rezultate din practicile 
autorizate sunt următoarele:

Criteriile generale de exceptare a 
practicilor notificate sau de eliberare a 
materialelor radioactive rezultate din 
practicile autorizate sunt următoarele:

Or. fr

Amendamentul 275
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) riscurile radiologice asupra persoanelor, 
provocate de practica exceptată sunt 
suficient de scăzute încât să nu necesite 
reglementare; și

(i) riscurile radiologice asupra persoanelor, 
provocate de practica exceptată sau de 
eliberarea de materiale radioactive 
provocate de o practică autorizată sunt 
suficient de scăzute încât să nu necesite 
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reglementare; și
(ii) riscurile radiologice asupra 
colectivității, provocate de practica 
exceptată sau de eliberarea de materiale 
radioactive rezultate dintr-o practică 
autorizată, sunt suficient de scăzute încât 
să nu necesite reglementare; și
(iii) riscurile radiologice asupra 
indivizilor și a colectivității, provocate de 
ansamblul de decizii de exceptare și de 
eliberări sunt suficient de scăzute încât să 
nu necesite reglementare; și

Or. fr

Amendamentul 276
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se consideră că practicile care implică 
cantități mici de substanțe radioactive sau 
concentrații scăzute ale activității în 
raport cu valorile de exceptare prevăzute 
în tabelul A partea 1 sau în tabelul B și, în 
general, toate practicile care implică 
radionuclizi naturali respectă criteriul 
menționat la litera (c).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 277
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Practicile care implică cantități de eliminat
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substanțe radioactive sau concentrații ale 
activității situate sub valorile de exceptare 
prevăzute în tabelul A partea 1 sau în 
tabelul B respectă în mod automat 
criteriul menționat la litera (a). Acest 
lucru este valabil și în cazul valorilor din 
tabelul A partea 2, cu excepția reciclării 
deșeurilor în materiale de construcții sau 
a căilor specifice de expunere, de 
exemplu, apa potabilă.

Or. fr

Amendamentul 278
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul practicilor notificate care nu 
respectă aceste valori, se efectuează o 
evaluare a expunerii rezultate pentru 
persoane. În scopul respectării criteriilor 
generale menționate la litera (a), trebuie să 
se demonstreze, în toate situațiile în care 
acest lucru este fezabil, că sunt îndeplinite 
următoarele criterii privind dozele:

În scopul respectării criteriilor generale 
menționate la litera (a), trebuie să se 
demonstreze, în toate situațiile în care acest 
lucru este fezabil, că sunt îndeplinite 
următoarele criterii privind dozele:

Or. fr

Amendamentul 279
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru radionuclizii artificiali: Pentru radionuclizii artificiali și 
radionuclizii naturali utilizați pentru 
proprietățile lor fisibile, fertile sau 
radioactive:
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Or. fr

Amendamentul 280
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 5– subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Doza efectivă susceptibilă de a fi suportată 
de o persoană din cauza practicii exceptate 
produce o expunere de maxim 10 µSv pe 
an sau pe lună.

Doza efectivă susceptibilă de a fi suportată 
de o persoană din cauza practicii exceptate 
sau a eliberării de materii radioactive 
provocate de o practică autorizată nu este 
mai mare de 5 µSv pe an și

Or. fr

Amendamentul 281
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 5– subparagraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

doza efectivă colectivă angajată pe durata 
unui an în care are loc practica și/sau 
eliberarea de materiale nu este mai mare 
de 0,5 om x Sievert (H.Sv); și

Or. fr

Amendamentul 282
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 5– subparagraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

niciun individ nu poate fi expus, într-un 
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an, din cauza cumulului ansamblului de 
practici exceptate și eliberării de materii 
provocate de practici autorizate, unei doze 
efective mai mari de 10 µSv pe an

Or. fr

Amendamentul 283
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 6– subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea dozei, ținând cont de radiația de 
fond dominantă provenită din surse 
naturale de radiații, susceptibilă de a fi 
suportată de o persoană în cazul practicii 
exceptate produce o expunere de ordinul a
maxim 300 µSv sau mai puțin pe an 
pentru populație și de maxim 1 mSv 
pentru lucrători.

(i) Doza efectivă adăugată la radiația de 
fond dominantă provenită din surse 
naturale de radiații și susceptibilă de a fi 
suportată de o persoană în cazul practicii 
exceptate sau al eliberării de materiale 
radioactive nu este mai mare de 20 μSv pe 
an; și

(ii) doza efectivă colectivă angajată pe 
durata unui an în care are loc practica nu 
este mai mare de 1 om x Sievert (H.Sv); și
(iii) niciun individ nu poate fi expus, într-
un an, în cazul cumulului ansamblului de 
practici exceptate și al eliberării de 
materii provocate de practici autorizate, 
unei doze efective mai mari de 100 µSv pe 
an

Or. fr

Amendamentul 284
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 6– subparagraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezultatele evaluărilor dozimetrice nu pot 
fi ponderate de probabilitatea apariției 
expunerilor

Or. fr

Amendamentul 285
Michèle Rivasi

Anexa 6 – punctul 3 – paragraful 6– subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Evaluarea dozelor pentru populație ia în 
considerare atât căile de expunere prin 
intermediul efluenților cu transmisie prin 
aer sau lichizi, cât și căile de expunere care 
rezultă în urma eliminării sau reciclării 
deșeurilor solide.

Evaluarea dozelor pentru populație ia în 
considerare ansamblul căilor de expunere,
atât a celor care rezultă din efluenții cu 
transmisie prin aer sau lichizi, cât și a celor
care rezultă în urma eliminării sau 
reciclării deșeurilor solide.

Or. fr

Amendamentul 286
Michèle Rivasi

Anexa 6 – secțiunea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Exceptare 1. Exceptare

Practicile pot fi exceptate de la cerințele 
prezentei directive fie direct, prin 
respectarea criteriilor numerice de 
exceptare [valorile activității (Bq) sau 
valorile concentrației (Bq g-1)] prevăzute 
în prezenta anexă (secțiunea 2), fie printr-o 
decizie de reglementare, pe baza 
informațiilor furnizate împreună cu 
notificarea practicii și în conformitate cu 

Practicile notificate pot fi exceptate de la 
cerințele prezentei directive, printr-o 
decizie de reglementare privind exceptarea 
practicii respective de la cerințele 
suplimentare, pe baza informațiilor 
furnizate împreună cu notificarea practicii 
și în conformitate cu criteriile generale de 
exceptare (secțiunea 3).
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criteriile generale de exceptare 
(secțiunea 3), de exceptare a practicii 
respective de la cerințele suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 287
Michèle Rivasi

Anexa 6 – secțiunea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valori de exceptare și eliberare eliminat
Valorile totale ale activității (Bq) pentru 
exceptare se aplică întregii activități 
implicate într-o anumită practică și sunt 
prevăzute în coloana 3 din tabelul B 
pentru radionuclizii artificiali și pentru 
anumiți radionuclizi naturali utilizați în 
produsele destinate consumatorilor. În 
ceea ce privește alte practici care implică 
radionuclizi naturali, aceste valori nu 
sunt în general aplicabile.
Valorile concentrației activității exceptate 
(Bq g-1) pentru materialele implicate într-
o anumită practică sunt prevăzute în 
tabelul A partea 1 pentru radionuclizii 
artificiali și în tabelul A partea 2 pentru 
radionuclizii naturali. Valorile din tabelul 
A1 partea 1 sunt furnizate pentru 
radionuclizii individuali, incluzând, după 
caz, radionuclizii cu durată de viață 
scurtă în echilibru cu nuclidul părinte, 
conform indicațiilor. Valorile din tabelul 
A partea 2 se aplică tuturor 
radionuclizilor din lanțul de dezintegrare 
ai U-238 sau Th-232, însă pentru 
segmentele lanțului de dezintegrare care 
nu se află în echilibru cu radionuclidul 
părinte pot fi aplicate valori mai mari. 
Valorile concentrației din tabelul A partea 
1 sau din tabelul A partea 2 se aplică, de 
asemenea, pentru eliberarea materialelor 
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solide în scopul reutilizării, reciclării, 
eliminării convenționale sau incinerării. 
Pot fi definite valori mai mari pentru 
materiale specifice sau căi de expunere 
specifice, ținând cont de orientările 
comunitare, inclusiv, după caz, cerințele 
suplimentare referitoare la activitatea de 
suprafață sau la monitorizare.
În ceea ce privește amestecurile 
radionuclizilor artificiali, suma ponderată 
a activităților sau a concentrațiilor 
specifice nuclizilor (pentru diverși 
radionuclizi din aceeași matrice) 
împărțită la valoarea de exceptare 
corespunzătoare trebuie să fie mai mică 
decât 1. După caz, această condiție poate 
fi verificată pe baza celor mai bune 
estimări ale compoziției amestecului de 
radionuclizi. Valorile din tabelul A 
partea 2 se aplică individual pentru 
fiecare nuclid părinte. Anumite elemente 
din lanțul de dezintegrare, de exemplu, 
Po-210 sau Pb-210, pot permite utilizarea 
unor valori semnificativ mai ridicate, cu 
până la două ordine de mărime, ținând 
cont de orientările comunitare.
Valorile din tabelul A partea 2 nu pot fi 
utilizate pentru a excepta încorporarea în 
materialele de construcții a deșeurilor 
rezultate din industriile de prelucrare a 
materialelor radioactive naturale. Această 
reciclare a deșeurilor rezultate din 
industriile identificate se gestionează ca 
practică autorizată sau este exceptată pe 
baza criteriilor generale de exceptare 
prevăzute în secțiunea 3. În acest sens, 
trebuie verificată conformitatea sumei 
concentrațiilor de radionuclizi cu 
valoarea corespunzătoare a indicelui 
radionuclizilor I pentru materialele de 
construcții, în conformitate cu anexa VII.
Valorile prevăzute în tabelul B coloana 3 
se aplică în orice moment cu privire la 
inventarul total al substanțelor 
radioactive deținute de o persoană sau 
întreprindere ca parte a unei practici 
specifice. Cu toate acestea, autoritatea de 
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reglementare poate aplica aceste valori 
unor entități sau pachete mai mici, de 
exemplu, pentru a excepta transportul sau 
depozitarea produselor exceptate destinate 
consumatorilor dacă sunt îndeplinite 
criteriile generale de exceptare 
menționate în secțiunea 3.

Or. fr

Amendamentul 288
Michèle Rivasi

Anexa 9 – partea B – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Niveluri de referință, luându-se în 
considerare criteriile prevăzute în anexa 
I;

1. Niveluri de referință și niveluri de 
intervenție, predefinite, exprimat în doze 
prevăzute și primite de populație;

Or. fr

Amendamentul 289
Michèle Rivasi

Anexa 9 – partea B – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Criterii generice predefinite pentru
măsuri particulare de protecție, exprimate 
sub formă de doze preconizate și primite;

3. Niveluri de intervenție predefinite, 
exprimate în doze prevăzute și primite 
pentru diversele măsuri de protecție 
existente, în special evacuarea, punerea la 
adăpost, izolarea, administrarea de iod 
stabil și restricțiile privind produsele 
alimentare;

Or. fr
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Amendamentul 290
Michèle Rivasi

Anexa 10 – partea A – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. informații relevante privind acțiunile 
care trebuie întreprinse de către populație 
în caz de urgență radiologică.

4. informații relevante privind acțiunile 
care trebuie întreprinse de către populație 
și serviciile și aparatele pe care aceasta 
trebuie să le aibă la dispoziție în caz de 
urgență radiologică.

Or. fr

Amendamentul 291
Michèle Rivasi

Anexa 10 – litera A – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. informații privind natura și amploarea 
pagubelor care pot rezulta din diversele 
situații de urgență 

Or. fr

Amendamentul 292
Michèle Rivasi

Anexa 10 – litera A – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. informații privind condițiile de 
compensare a pagubelor corporale și 
materiale provocate într-o situație de 
urgență 

Or. fr
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Amendamentul 293
Michèle Rivasi

Anexa 10 – litera A – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. informații privind condițiile de 
păstrare și de utilizare a comprimatelor de 
iod stabil puse la dispoziția autorităților 
competente

Or. fr

Amendamentul 294
Michèle Rivasi

Anexa 10 – partea B – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații asupra tipului de urgență care 
a apărut și, dacă este posibil, a 
caracteristicilor acesteia (de exemplu, 
originea, amploarea și evoluția sa 
probabilă);

(a) informații asupra tipului de urgență care 
a apărut și a caracteristicilor acesteia (de 
exemplu, originea, amploarea și evoluția sa 
probabilă);

Or. fr


