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Amendamentul 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție legislativă
Referirea 2

Propunerea de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere articolele 31 și 32 din 
Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost 
consultat de către Consiliu (C7-
0385/2013),

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolele 191 și 192,

Or. en

Amendamentul 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 
2009/71/EURATOM de instituire a unui 
cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare

de modificare a 
Directivei 2009/71/EURATOM de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

Or. en

Amendamentul 34
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Titlu 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 
2009/71/EURATOM de instituire a unui 
cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare

de modificare a 
Directivei 2009/71/EURATOM de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

Or. fr

Amendamentul 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 191 și 192,

Or. en

Amendamentul 36
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 153, 191 și 192,

Or. fr
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Justificare

Este nepotrivit ca Parlamentul European să fie privat de puterea sa de codecizie, astfel cum 
este prevăzut în propunerea Comisiei, mai ales că propunerea se referă la chestiuni de mediu 
și de sănătate esențiale. Prin urmare, articolul 153 (politica socială) și articolele 191-192 
(mediul, sănătatea) din TFUE constituie un temei juridic corespunzător.

Amendamentul 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Referirea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere propunerea Comisiei 
Europene, elaborată după obținerea 
avizului unui grup de experți științifici din 
statele membre numiți de Comitetul 
științific și tehnic,

având în vedere propunerea Comisiei 
Europene,

Or. en

Amendamentul 38
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere propunerea Comisiei 
Europene, elaborată după obținerea 
avizului unui grup de experți științifici din 
statele membre numiți de Comitetul 
științific și tehnic,

având în vedere propunerea Comisiei 
Europene,

Or. fr
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Amendamentul 39
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului 
European,

hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară,

Or. fr

Amendamentul 40
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția de la Aarhus 
privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în domeniul mediului a fost 
semnată în 1998 de Comunitatea 
Europeană și de toate statele membre ale 
Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 41
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Referirea 4 b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere punerea în aplicare a 
Convenției de la Aarhus în contextul 
abordării securității nucleare prin 
inițiativa „Aarhus Convention and 
Nuclear” (ACN), care a impus statelor 
membre obligația de a publica informații 
esențiale cu privire la securitatea 
nucleară și de a implica publicul în 
procesul decizional,

Or. fr

Amendamentul 42
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (denumit în continuare 
„Tratatul Euratom”) prevede stabilirea 
unor norme de siguranță uniforme pentru 
protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației.

(1) Articolul 191 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
prevede că politica Uniunii în domeniul 
mediului contribuie în special la 
următoarele obiective: conservarea, 
protecția și îmbunătățirea calității 
mediului și ocrotirea sănătății umane.

Or. fr

Amendamentul 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Energia nucleară este o sursă de 
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energie, iar UE și statele membre ar 
trebui să trateze energia nucleară ca pe 
oricare altă sursă de energie în 
conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 44
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 30 din Tratatul Euratom 
prevede stabilirea în cadrul Comunității 
Europene a Energiei Atomice 
(„Comunitatea”) a unor norme de bază
pentru protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante.

(2) Articolul 153 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene permite
stabilirea unor norme de securitate 
uniforme pentru protecția sănătății 
lucrătorilor și a populației.

Or. fr

Amendamentul 45
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directiva 2011/70/Euratom a 
Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive33 prevede obligațiile statelor 
membre de a institui și menține un cadru 
național privind gestionarea 

(6) Directiva 2011/70/Euratom a 
Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive33 prevede obligațiile statelor 
membre de a institui și menține un cadru 
național privind gestionarea 
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combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Rezoluția Parlamentului 
European din 14 martie 2013 referitoare 
la evaluările de risc și securitate („testele 
de stres”) ale centralelor nucleare din 
Uniunea Europeană și activitățile conexe 
reamintește că pericolele pe care le 
prezintă deșeurile nucleare au fost aduse 
din nou în prim-plan odată cu accidentul 
nuclear de la Fukushima și solicită 
Comisiei să sprijine identificarea, în mod 
deschis și obiectiv, a celor mai bune 
instalații pentru depozitarea deșeurilor 
radioactive în condiții de siguranță.

__________________ __________________
33 JO L 199, 2.8.2011, p. 48. 33 JO L 199, 2.8.2011, p. 48.

Or. de

Amendamentul 46
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În concluziile Consiliului din 8 mai 
2007 privind securitatea nucleară și 
gestionarea în siguranță a combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive34

s-a subliniat că „securitatea nucleară este o 
responsabilitate națională exercitată, după 
caz, în cadrul UE. Deciziile privind 
măsurile de securitate și supravegherea 
instalațiilor nucleare rămân în 
responsabilitatea exclusivă a operatorilor și 
a autorităților naționale”.

(7) În concluziile Consiliului din 8 mai 
2007 privind securitatea nucleară și 
gestionarea în siguranță a combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive34

s-a subliniat că „securitatea nucleară este o 
responsabilitate națională exercitată, după 
caz, în cadrul UE. Deciziile privind 
măsurile de securitate și supravegherea 
instalațiilor nucleare rămân în 
responsabilitatea exclusivă a operatorilor și 
a autorităților naționale”. Rezoluția 
Parlamentului European din 
14 martie 2013 referitoare la evaluările de 
risc și securitate („testele de stres”) ale 
centralelor nucleare din Uniunea 
Europeană și activitățile conexe solicită 
definirea și punerea în aplicare a unor 
standarde obligatorii de securitate 
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nucleară.

__________________ __________________
34 Adoptate de COREPER la 
25 aprilie 2007 (ref. doc. 8784/07) și de 
Consiliul Afaceri Economice și Financiare
la 8 mai 2007.

34 Adoptate de COREPER la 
25 aprilie 2007 (ref. doc. 8784/07) și de 
Consiliul Afaceri Economice și Financiare 
la 8 mai 2007.

Or. de

Amendamentul 47
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Reamintește faptul că dezastrul de la 
Fukushima a demonstrat încă o dată, 
într-un mod extrem de clar și de dureros, 
că nu există centrale nucleare fără 
riscuri; prin urmare, producerea unor 
accidente grave în viitor nu se poate 
preveni cu certitudine în interiorul sau în 
afara frontierelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 48
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Accidentul nuclear din 2011 de la 
Fukushima, în Japonia, a readus în atenție, 
la nivel mondial, măsurile necesare pentru 
a reduce la minimum riscurile și pentru a 
asigura cele mai solide niveluri de 
securitate nucleară. Pe baza unui mandat 
din partea Consiliului European din martie 

(9) Accidentul nuclear din 2011 de la 
Fukushima, în Japonia, a readus în atenție, 
la nivel mondial, măsurile necesare pentru 
a reduce la minimum riscurile și pentru a 
asigura cele mai solide niveluri de 
securitate nucleară. Pe baza unui mandat 
din partea Consiliului European din martie 
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201136, Comisia a efectuat, împreună cu 
Grupul european al autorităților de 
reglementare în domeniul securității 
nucleare („ENSREG”), evaluări 
cuprinzătoare de risc și securitate ale 
centralelor nucleare („teste de rezistență”) 
la nivelul Uniunii. Rezultatele au 
identificat o serie de îmbunătățiri care ar 
putea fi puse în aplicare în cadrul 
abordărilor și al practicilor industriale în 
domeniul securității nucleare din țările 
participante37.

201136, Comisia a efectuat, împreună cu 
Grupul european al autorităților de 
reglementare în domeniul securității 
nucleare („ENSREG”), evaluări 
cuprinzătoare de risc și securitate ale 
centralelor nucleare („teste de rezistență”) 
la nivelul Uniunii. Rezultatele au 
identificat o serie de îmbunătățiri care ar 
putea fi puse în aplicare în cadrul 
abordărilor și al practicilor industriale în 
domeniul securității nucleare din țările 
participante37. Rezoluția Parlamentului 
European din 14 martie 2013 referitoare 
la evaluările de risc și securitate („testele 
de stres”) ale centralelor nucleare din 
Uniunea Europeană și activitățile conexe 
subliniază faptul că testele de rezistență 
au demonstrat că practic aproape toate 
centralele nucleare trebuie să aplice 
măsuri de îmbunătățire a siguranței 
specifice fiecărui amplasament și solicită 
punerea în aplicare de urgență a 
măsurilor de modernizare necesare, 
precum și ca Parlamentul să fie informat 
și consultat anual cu privire la rezultatele, 
la măsurile și la planurile din domeniul 
securității nucleare.

__________________ __________________
36 Concluziile Consiliului European EUCO 
10.1.2011.

36 Concluziile Consiliului European EUCO 
10.1.2011.

37 Raport de evaluare inter pares ENSREG 
– Stress Tests performed on European 
nuclear power plants (Testele de rezistență 
efectuate la centralele nucleare europene), 
25 aprilie 2012.

37 Raport de evaluare inter pares ENSREG 
– Stress Tests performed on European 
nuclear power plants (Testele de rezistență 
efectuate la centralele nucleare europene), 
25 aprilie 2012.

Or. de

Amendamentul 49
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Accidentul nuclear din 2011 de la 
Fukushima, în Japonia, a readus în atenție, 
la nivel mondial, măsurile necesare pentru 
a reduce la minimum riscurile și pentru a
asigura cele mai solide niveluri de 
securitate nucleară. Pe baza unui mandat 
din partea Consiliului European din martie 
201036, Comisia a efectuat, împreună cu 
Grupul european al autorităților de 
reglementare în domeniul securității 
nucleare („ENSREG”), evaluări 
cuprinzătoare de risc și securitate ale 
centralelor nucleare („teste de rezistență”) 
la nivelul Uniunii. Rezultatele au 
identificat o serie de îmbunătățiri care ar 
putea fi puse în aplicare în cadrul 
abordărilor și al practicilor industriale în 
domeniul securității nucleare din țările 
participante37.

(9) Accidentul nuclear din 2011 de la 
Fukushima, în Japonia, a readus în atenție, 
la nivel mondial, măsurile necesare pentru 
a elimina riscurile și pentru a asigura un 
nivel maxim de securitate nucleară. Pe 
baza unui mandat din partea Consiliului 
European din martie 201136, Comisia a 
efectuat, împreună cu Grupul european al 
autorităților de reglementare în domeniul 
securității nucleare („ENSREG”), evaluări 
cuprinzătoare de risc și securitate ale 
centralelor nucleare („teste de rezistență”) 
la nivelul Uniunii. Rezultatele au 
identificat o serie de îmbunătățiri necesare
care ar putea fi puse în aplicare în cadrul 
abordărilor și al practicilor industriale în 
domeniul securității nucleare din țările 
participante37.

__________________ __________________
36 Concluziile Consiliului European EUCO 
10.1.2011. 

36 Concluziile Consiliului European EUCO 
10.1.2011. 

37 Raport de evaluare inter pares ENSREG 
– Stress Tests performed on European 
nuclear power plants (Testele de rezistență 
efectuate la centralele nucleare europene), 
25 aprilie 2012.

37 Raport de evaluare inter pares ENSREG 
– Stress Tests performed on European 
nuclear power plants (Testele de rezistență 
efectuate la centralele nucleare europene), 
25 aprilie 2012.

Or. fr

Amendamentul 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Subliniază că testele de rezistență 
acoperă numai evaluarea unor riscuri 
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specifice convenite anterior și că riscurile 
precum evenimentele secundare, 
deteriorarea materială, erorile umane, 
defectele specifice din interiorul 
recipientelor reactorului și multe altele nu 
au fost luate în considerare; prin urmare, 
subliniază că până și trecerea testelor de 
rezistență nu garantează siguranța unei 
centrale nucleare.

Or. en

Amendamentul 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Subliniază faptul că, atunci când pe 
baza rezultatelor testelor de rezistență nu 
aplică măsuri corespunzătoare, ele își 
pierd cea mai mare parte din valoare; 
reamintește, totuși, că decizia de a lua sau 
nu măsuri ca urmare a rezultatelor 
negative ale testelor de rezistență aparține 
exclusiv și integral statelor membre; în 
cazul în care acestea își întemeiază 
analiza pe alte elemente decât exclusiv pe 
atingerea nivelului maxim realizabil de 
siguranță atunci când decid ce măsuri 
trebuie luate, este afectat obiectivul 
favorabil al testelor de rezistență.

Or. en

Amendamentul 52
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O condiție fundamentală a cadrului 
european de reglementare a securității 
nucleare este aceea că autoritatea de 
reglementare competentă trebuie să fie 
puternică și independentă. Independența 
acesteia și exercitarea competențelor sale 
în mod imparțial și transparent sunt factori 
cruciali pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate nucleară. Este necesară 
instituirea unor decizii de reglementare și a 
unor măsuri de asigurare a punerii în 
aplicare care să fie obiective și să nu fie 
supuse unor influențe externe nejustificate 
care ar putea compromite securitatea, cum 
ar fi presiunile asociate schimbărilor 
survenite în plan politic, economic sau 
societal sau presiunile din partea 
ministerelor sau a oricăror alte entități 
publice sau private. Consecințele negative 
ale lipsei de independență au fost evidente 
în cazul accidentului de la Fukushima. 
Dispozițiile Directivei 2009/71/Euratom cu 
privire la separarea funcțională a 
autorităților de reglementare competente ar 
trebui să fie consolidate astfel încât să 
asigure independența efectivă a 
autorităților de reglementare și să garanteze 
că acestea dispun de mijloacele și 
competențele adecvate pentru îndeplinirea 
în mod corespunzător a responsabilităților 
încredințate. În special, autoritatea de 
reglementare ar trebui să aibă suficiente 
competențe juridice, suficient personal și 
suficiente resurse financiare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
responsabilităților care îi revin. Cu toate 
acestea, cerințele mai ferme care vizează 
asigurarea independenței în îndeplinirea 
sarcinilor de reglementare nu ar trebui să 
aducă atingere strânsei cooperări, după caz, 
cu alte autorități naționale competente sau 
orientărilor generale de politică elaborate 
de administrațiile publice, care nu au 
legătură cu atribuțiile și obligațiile de 
reglementare.

(15) O condiție fundamentală a cadrului 
european de reglementare a securității 
nucleare este aceea că autoritatea de 
reglementare competentă trebuie să fie 
puternică și independentă. Independența 
acesteia și exercitarea competențelor sale 
în mod imparțial și transparent sunt factori 
cruciali pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate nucleară. Este necesară 
instituirea unor decizii de reglementare și a 
unor măsuri de asigurare a punerii în 
aplicare care să fie obiective și să nu fie 
supuse unor influențe externe nejustificate 
care ar putea compromite securitatea, cum 
ar fi presiunile asociate schimbărilor 
survenite în plan politic, economic sau 
societal sau presiunile din partea 
ministerelor sau a oricăror alte entități 
publice sau private. Consecințele negative 
ale lipsei de independență au fost evidente 
în cazul accidentului de la Fukushima. 
Dispozițiile Directivei 2009/71/Euratom cu 
privire la separarea funcțională a 
autorităților de reglementare competente ar 
trebui să fie consolidate astfel încât să 
asigure independența efectivă a 
autorităților de reglementare și să garanteze 
că acestea dispun de mijloacele și 
competențele adecvate pentru îndeplinirea 
în mod corespunzător a responsabilităților 
încredințate. În special, autoritatea de 
reglementare ar trebui să aibă suficiente 
competențe juridice, suficient personal și 
suficiente resurse financiare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
responsabilităților care îi revin. Cu toate 
acestea, cerințele mai ferme care vizează 
asigurarea independenței în îndeplinirea 
sarcinilor de reglementare nu ar trebui să 
aducă atingere strânsei cooperări, după caz, 
cu alte autorități naționale competente și cu 
Comisia Europeană sau orientărilor 
generale de politică elaborate de 
administrațiile publice, care nu 
subminează atribuțiile și obligațiile de 
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reglementare ale autorității naționale.

Or. en

Amendamentul 53
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O condiție fundamentală a cadrului 
european de reglementare a securității 
nucleare este aceea că autoritatea de 
reglementare competentă trebuie să fie 
puternică și independentă. Independența 
acesteia și exercitarea competențelor sale 
în mod imparțial și transparent sunt factori 
cruciali pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate nucleară. Este necesară 
instituirea unor decizii de reglementare și a 
unor măsuri de asigurare a punerii în 
aplicare care să fie obiective și să nu fie 
supuse unor influențe externe nejustificate
care ar putea compromite securitatea, cum 
ar fi presiunile asociate schimbărilor 
survenite în plan politic, economic sau 
societal sau presiunile din partea 
ministerelor sau a oricăror alte entități 
publice sau private. Consecințele negative 
ale lipsei de independență au fost evidente 
în cazul accidentului de la Fukushima. 
Dispozițiile Directivei 2009/71/Euratom cu 
privire la separarea funcțională a 
autorităților de reglementare competente ar 
trebui să fie consolidate astfel încât să 
asigure independența efectivă a 
autorităților de reglementare și să garanteze 
că acestea dispun de mijloacele și 
competențele adecvate pentru îndeplinirea 
în mod corespunzător a responsabilităților 
încredințate. În special, autoritatea de 
reglementare ar trebui să aibă suficiente 

(15) O condiție fundamentală a cadrului 
european de reglementare a securității 
nucleare este aceea că autoritatea de 
reglementare competentă trebuie să fie 
puternică și independentă. Independența 
politică, juridică, administrativă și 
financiară a acesteia și exercitarea 
competențelor sale în mod imparțial și 
transparent sunt factori cruciali pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate 
nucleară. Este necesară instituirea unor 
decizii de reglementare și a unor măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare care să fie 
obiective și să nu fie supuse unor influențe 
externe care ar putea compromite 
securitatea, cum ar fi presiunile asociate 
schimbărilor survenite în plan politic, 
economic sau societal sau presiunile din 
partea ministerelor sau a oricăror alte 
entități publice sau private. Consecințele 
negative ale lipsei de independență au fost 
evidente în cazul accidentului de la 
Fukushima. Dispozițiile Directivei 
2009/71/Euratom cu privire la separarea 
funcțională a autorităților de reglementare 
competente ar trebui să fie consolidate 
astfel încât să asigure independența 
efectivă a autorităților de reglementare și 
să garanteze că acestea dispun de 
mijloacele și competențele adecvate pentru 
îndeplinirea în mod corespunzător a 
responsabilităților încredințate. În special, 
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competențe juridice, suficient personal și 
suficiente resurse financiare pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
responsabilităților care îi revin. Cu toate 
acestea, cerințele mai ferme care vizează 
asigurarea independenței în îndeplinirea 
sarcinilor de reglementare nu ar trebui să 
aducă atingere strânsei cooperări, după caz, 
cu alte autorități naționale competente sau 
orientărilor generale de politică elaborate 
de administrațiile publice, care nu au 
legătură cu atribuțiile și obligațiile de 
reglementare.

autoritatea de reglementare ar trebui să 
aibă suficiente competențe juridice, în 
special competența de a aplica sancțiuni,
suficient personal și suficiente resurse 
financiare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a responsabilităților care îi 
revin. Cu toate acestea, cerințele mai ferme 
care vizează asigurarea independenței în 
îndeplinirea sarcinilor de reglementare nu 
ar trebui să aducă atingere strânsei 
cooperări, după caz, cu alte autorități 
naționale competente sau orientărilor 
generale de politică elaborate de 
administrațiile publice, care nu au legătură 
cu atribuțiile și obligațiile de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazurile în care se desfășoară 
proiecte de infrastructură care ar putea 
afecta securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare, ar trebui să fie instituite, la nivel 
național, mecanisme corespunzătoare de 
consultare cu autoritățile naționale de 
reglementare și cu publicul, iar opiniile 
exprimate de acestea ar trebui să fie luate 
pe deplin în considerare.

(17) În cazurile în care se desfășoară 
proiecte de infrastructură care ar putea 
afecta securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare, ar trebui să fie instituite, la nivel 
național și european, mecanisme 
corespunzătoare de consultare cu 
autoritățile naționale de reglementare, cu 
experți internaționali independenți și cu 
publicul, iar opiniile exprimate de acestea 
ar trebui să fie luate pe deplin în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consecințele unui accident nuclear pot 
depăși frontierele naționale și, prin urmare, 
trebuie încurajate strânsa cooperare, 
coordonarea și schimbul de informații 
dintre autoritățile de reglementare din țări 
vecine sau din țări aflate în aceeași regiune, 
indiferent dacă aceste țări dețin sau nu 
instalații nucleare operaționale. În acest 
sens, statele membre ar trebui să asigure 
instituirea unor măsuri corespunzătoare 
pentru a facilita o astfel de cooperare în 
materie de securitate nucleară cu impact 
transfrontalier, inclusiv cu țări terțe. Este 
necesar să se identifice sinergii cu 
mecanismul de protecție civilă al Uniunii41

care furnizează un cadru al UE de 
cooperare între statele membre în materie 
de protecție civilă pentru îmbunătățirea 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și intervenție în caz de dezastre naturale 
sau provocate de om.

(21) Consecințele unui accident nuclear pot 
depăși frontierele naționale și, prin urmare, 
trebuie impuse strânsa cooperare, 
coordonarea și schimbul de informații 
dintre autoritățile de reglementare din țări 
vecine sau din țări aflate în aceeași regiune, 
indiferent dacă aceste țări dețin sau nu 
instalații nucleare operaționale. În acest 
sens, statele membre ar trebui să asigure 
instituirea unor măsuri corespunzătoare 
pentru a facilita o astfel de cooperare în 
materie de securitate nucleară cu impact 
transfrontalier, inclusiv cu țări terțe. Este 
necesar să se identifice sinergii cu 
mecanismul de protecție civilă al Uniunii41

care furnizează un cadru al UE de 
cooperare între statele membre în materie 
de protecție civilă pentru îmbunătățirea 
eficienței sistemelor de prevenire, pregătire 
și intervenție în caz de dezastre naturale 
sau provocate de om.

__________________ __________________
41 Propunere a Comisiei de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind un mecanism de protecție civilă al 
Uniunii – COM(2011) 934 final.

41 Propunere a Comisiei de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind un mecanism de protecție civilă al 
Uniunii – COM(2011)934.

Or. en

Amendamentul 56
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura dobândirea 
aptitudinilor corespunzătoare, precum și 
atingerea și menținerea unor niveluri 

(22) Pentru a asigura dobândirea 
aptitudinilor corespunzătoare, precum și 
atingerea și menținerea unor niveluri 
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adecvate de competență, toate părțile ar 
trebui să prevadă participarea la un proces 
de învățare continuă a tuturor membrilor 
personalului (inclusiv a subcontractorilor) 
cu responsabilități în materie de securitate 
nucleară a instalațiilor nucleare și de 
măsuri de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență. Acest 
lucru poate fi realizat prin instituirea unor 
programe și planuri de formare și a unor 
proceduri pentru revizuirea și actualizarea 
periodică a programelor de formare, 
precum și prin alocarea de fonduri bugetare 
adecvate pentru formare.

adecvate de competență, toate părțile ar 
trebui să prevadă participarea la un proces 
de învățare continuă a tuturor membrilor 
personalului (inclusiv a subcontractanților) 
cu responsabilități în materie de securitate 
nucleară a instalațiilor nucleare și de 
măsuri de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență. Acest 
lucru poate fi realizat prin instituirea unor 
programe și planuri de formare și a unor 
proceduri pentru revizuirea și actualizarea 
periodică a programelor de formare prin 
schimburi de cunoștințe între țări din 
interiorul și din afara Uniunii, precum și 
prin alocarea de fonduri bugetare adecvate 
pentru formare.

Or. en

Amendamentul 57
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Un alt aspect esențial evidențiat de 
accidentul nuclear de la Fukushima este 
importanța sporirii transparenței în materie 
de securitate nucleară. Transparența este, 
de asemenea, un mijloc important de 
promovare a independenței în luarea 
deciziilor de reglementare. Prin urmare, 
dispozițiile actuale ale Directivei 
2009/71/Euratom privind informațiile care 
trebuie furnizate populației ar trebui să 
precizeze ce tip de informații minime 
trebuie comunicate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație și în ce termene. În acest 
scop ar trebui, de exemplu, să fie 
identificat tipul de informații minime care 
trebuie furnizate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație în cadrul mai larg al 

(23) Un alt aspect esențial evidențiat de 
accidentul nuclear de la Fukushima este 
importanța sporirii transparenței în materie 
de securitate nucleară. Transparența este, 
de asemenea, un mijloc important de 
promovare a independenței în luarea 
deciziilor de reglementare. Prin urmare, 
dispozițiile actuale ale Directivei 
2009/71/Euratom privind informațiile care 
trebuie furnizate populației ar trebui să 
precizeze ce tip de informații minime 
trebuie comunicate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație și în ce termene. În acest 
scop ar trebui, de exemplu, să fie 
identificat tipul de informații minime care 
trebuie furnizate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație în cadrul mai larg al 
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strategiilor lor de transparență. Informațiile 
trebuie comunicate în timp util, în special 
în caz de evenimente anormale și 
accidente. Ar trebui, de asemenea, să fie 
făcute publice rezultatele evaluărilor 
periodice de securitate și ale evaluărilor 
inter pares desfășurate la nivel 
internațional.

strategiilor lor de transparență. Informațiile 
trebuie comunicate în timp util, în special 
în caz de evenimente anormale și 
accidente. Ar trebui, de asemenea, să fie 
făcute publice rezultatele evaluărilor 
periodice de securitate și ale evaluărilor 
inter pares desfășurate la nivel 
internațional. Rezoluția Parlamentului 
European din 14 martie 2013 referitoare 
la evaluările de risc și securitate („testele 
de stres”) ale centralelor nucleare din 
Uniunea Europeană și activitățile conexe 
solicită ca cetățenii UE să fie pe deplin 
informați și consultați cu privire la 
securitatea nucleară în cadrul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 58
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Un alt aspect esențial evidențiat de 
accidentul nuclear de la Fukushima este 
importanța sporirii transparenței în materie 
de securitate nucleară. Transparența este, 
de asemenea, un mijloc important de 
promovare a independenței în luarea 
deciziilor de reglementare. Prin urmare, 
dispozițiile actuale ale Directivei 
2009/71/Euratom privind informațiile care 
trebuie furnizate populației ar trebui să 
precizeze ce tip de informații minime 
trebuie comunicate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație și în ce termene. În acest 
scop ar trebui, de exemplu, să fie 
identificat tipul de informații minime care 
trebuie furnizate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 

(23) Un alt aspect esențial evidențiat de 
accidentul nuclear de la Fukushima este 
importanța sporirii transparenței în materie 
de securitate nucleară. Transparența este, 
de asemenea, un mijloc important de 
promovare și de garantare a independenței 
în luarea deciziilor de reglementare. Prin 
urmare, dispozițiile actuale ale Directivei 
2009/71/Euratom privind informațiile care 
trebuie furnizate populației ar trebui să 
precizeze ce tip de informații minime 
trebuie comunicate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
de autorizație și în ce termene. În acest 
scop ar trebui, de exemplu, să fie 
identificat tipul de informații minime care 
trebuie furnizate de autoritatea de 
reglementare competentă și de deținătorul 
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de autorizație în cadrul mai larg al 
strategiilor lor de transparență. Informațiile 
trebuie comunicate în timp util, în special 
în caz de evenimente anormale și 
accidente. Ar trebui, de asemenea, să fie 
făcute publice rezultatele evaluărilor 
periodice de securitate și ale evaluărilor 
inter pares desfășurate la nivel 
internațional.

de autorizație în cadrul mai larg al 
strategiilor lor de transparență. Informațiile 
trebuie comunicate în timp real, în special 
în caz de evenimente anormale, de 
incidente și de accidente. Ar trebui, de 
asemenea, să fie făcute publice rezultatele 
evaluărilor periodice de securitate și ale 
evaluărilor inter pares desfășurate la nivel 
internațional, precum și răspunsurile 
operatorilor la recomandările formulate 
de autoritățile naționale de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cerințele prezentei directive cu privire 
la transparență sunt complementare celor 
din legislația Euratom existentă. Decizia 
87/600/Euratom a Consiliului din 14 
decembrie 1987 privind procedura 
comunitară de schimb rapid de informații 
în caz de urgență radiologică42 impune 
fiecărui stat membru obligația de a notifica 
și furniza informații Comisiei și altor state 
membre în cazul unei urgențe radiologice 
pe teritoriul său, în timp ce 
Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 
27 noiembrie 198943 prevede obligația 
statelor membre de a informa publicul 
asupra măsurilor de protecție a sănătății 
care trebuie aplicate și asupra procedurilor 
care se impun în caz de urgență radiologică 
și de a furniza informații în avans și în 
continuu populației care poate fi afectată în 
cazul unei astfel de situații de urgență. Cu 
toate acestea, pe lângă informațiile care 
trebuie furnizate într-o astfel de situație, 
statele membre ar trebui, în temeiul 
prezentei directive, să ia măsurile necesare 

(24) Cerințele prezentei directive cu privire 
la transparență sunt complementare celor 
din legislația Euratom existentă. 
Decizia 87/600/Euratom a Consiliului din 
14 decembrie 1987 privind procedura 
comunitară de schimb rapid de informații 
în caz de urgență radiologică42 impune 
fiecărui stat membru obligația de a notifica 
și furniza informații Comisiei și altor state 
membre în cazul unei urgențe radiologice 
pe teritoriul său, în timp ce 
Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 
27 noiembrie 198943 prevede obligația 
statelor membre de a informa publicul 
asupra măsurilor de protecție a sănătății 
care trebuie aplicate și asupra procedurilor 
care se impun în caz de urgență radiologică 
și de a furniza informații în avans și în 
continuu populației care poate fi afectată în 
cazul unei astfel de situații de urgență. Cu 
toate acestea, pe lângă informațiile care 
trebuie furnizate într-o astfel de situație, 
statele membre ar trebui, în temeiul 
prezentei directive, să ia măsurile necesare 
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de asigurare a transparenței, prin 
comunicarea promptă de informații 
actualizate periodic, pentru a se asigura că 
lucrătorii și publicul larg sunt informați cu 
privire la toate evenimentele legate de 
securitatea nucleară, inclusiv cu privire la 
evenimentele anormale sau la accidente. În 
plus, ar trebui să se acorde publicului 
ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul de autorizare a instalațiilor 
nucleare, iar autoritatea de reglementare 
competentă ar trebui să furnizeze orice 
informații legate de securitate în mod 
independent, fără a avea nevoie de 
consimțământul prealabil al oricărei alte 
entități publice sau private.

de asigurare a transparenței, prin 
comunicarea promptă de informații 
actualizate periodic, pentru a se asigura că 
lucrătorii și publicul larg sunt informați cu 
privire la toate evenimentele legate de 
securitatea nucleară, inclusiv cu privire la 
evenimentele anormale sau la accidente.

__________________ __________________
42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76. 42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76.
43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31. 43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31.

Or. en

Amendamentul 60
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cerințele prezentei directive cu privire 
la transparență sunt complementare celor 
din legislația Euratom existentă. Decizia 
87/600/Euratom a Consiliului din 14 
decembrie 1987 privind procedura 
comunitară de schimb rapid de informații 
în caz de urgență radiologică42 impune 
fiecărui stat membru obligația de a notifica 
și furniza informații Comisiei și altor state 
membre în cazul unei urgențe radiologice 
pe teritoriul său, în timp ce 
Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 
27 noiembrie 198943 prevede obligația 

(24) Cerințele prezentei directive cu privire 
la transparență sunt complementare celor 
din legislația Euratom existentă. 
Decizia 87/600/Euratom a Consiliului din 
14 decembrie 1987 privind procedura 
comunitară de schimb rapid de informații 
în caz de urgență radiologică42 impune 
fiecărui stat membru obligația de a notifica 
și furniza informații Comisiei și altor state 
membre în cazul unei urgențe radiologice 
pe teritoriul său, în timp ce 
Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 
27 noiembrie 198943 prevede obligația 
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statelor membre de a informa publicul 
asupra măsurilor de protecție a sănătății 
care trebuie aplicate și asupra procedurilor 
care se impun în caz de urgență radiologică 
și de a furniza informații în avans și în 
continuu populației care poate fi afectată în 
cazul unei astfel de situații de urgență. Cu 
toate acestea, pe lângă informațiile care 
trebuie furnizate într-o astfel de situație, 
statele membre ar trebui, în temeiul 
prezentei directive, să ia măsurile necesare 
de asigurare a transparenței, prin 
comunicarea promptă de informații 
actualizate periodic, pentru a se asigura că 
lucrătorii și publicul larg sunt informați cu 
privire la toate evenimentele legate de 
securitatea nucleară, inclusiv cu privire la 
evenimentele anormale sau la accidente. În 
plus, ar trebui să se acorde publicului 
ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul de autorizare a instalațiilor 
nucleare, iar autoritatea de reglementare 
competentă ar trebui să furnizeze orice 
informații legate de securitate în mod 
independent, fără a avea nevoie de 
consimțământul prealabil al oricărei alte 
entități publice sau private.

statelor membre de a informa publicul 
asupra măsurilor de protecție a sănătății 
care trebuie aplicate și asupra procedurilor 
care se impun în caz de urgență radiologică 
și de a furniza informații în avans și în 
continuu populației care poate fi afectată în 
cazul unei astfel de situații de urgență. Cu
toate acestea, pe lângă informațiile care 
trebuie furnizate într-o astfel de situație, 
statele membre ar trebui, în temeiul 
prezentei directive, să ia măsurile necesare 
de asigurare a transparenței, prin 
comunicarea de informații actualizate în 
timp real, pentru a se asigura că lucrătorii 
și publicul larg sunt informați cu privire la 
toate evenimentele legate de securitatea 
nucleară, inclusiv cu privire la 
evenimentele anormale, la incidente sau la 
accidente. În plus, ar trebui să se acorde 
publicului ocazia de a participa în mod 
efectiv la procesul de autorizare și de 
modificare a instalațiilor nucleare, iar 
autoritatea de reglementare competentă ar 
trebui să furnizeze orice informații legate 
de securitate în mod independent, fără a 
avea nevoie de consimțământul prealabil al 
oricărei alte entități publice sau private. 
Atât Comisia Europeană, cât și statele 
membre ar trebui să asigure participarea 
societății civile la procesul decizional și de 
consultare.

__________________ __________________
42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76. 42 JO L 371, 30.12.1987, p. 76.
43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31. 43 JO L 357, 7.12.1989, p. 31.

Or. fr

Amendamentul 61
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Directiva 2009/71/Euratom instituie 
un cadru comunitar cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic aflat la baza 
unui sistem legislativ, administrativ și 
organizațional pentru securitatea nucleară. 
Acesta nu include cerințe specifice pentru 
instalațiile nucleare. Având în vedere 
progresele tehnice înregistrate de AIEA și 
de Asociația Autorităților de Reglementare 
în Domeniul Nuclear din Europa de Vest 
(Western European Nuclear Regulators 
Association - WENRA), precum și alte 
surse, inclusiv experiența acumulată în 
urma testelor de rezistență și a 
investigațiilor desfășurate asupra 
accidentului nuclear de la Fukushima, 
Directiva 2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include obiective 
comunitare în materie de securitate 
nucleară care să acopere toate etapele 
ciclului de viață al instalațiilor nucleare 
(alegerea amplasamentului, proiectarea, 
construcția, punerea în funcțiune, 
exploatarea, dezafectarea).

(25) Directiva 2009/71/Euratom instituie 
un cadru comunitar cu caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic aflat la baza 
unui sistem legislativ, administrativ și 
organizațional pentru securitatea nucleară. 
Acesta nu include cerințe specifice pentru 
instalațiile nucleare. Având în vedere 
progresele tehnice înregistrate de AIEA și 
de Asociația Autorităților de Reglementare 
în Domeniul Nuclear din Europa de Vest 
(Western European Nuclear Regulators 
Association - WENRA), precum și alte 
surse, inclusiv experiența acumulată în 
urma testelor de rezistență și a 
investigațiilor desfășurate asupra 
accidentului nuclear de la Fukushima, 
Directiva 2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include obiective 
comunitare cu caracter obligatoriu în 
materie de securitate nucleară care să 
acopere toate etapele ciclului de viață al 
instalațiilor nucleare (alegerea 
amplasamentului, proiectarea, construcția, 
punerea în funcțiune, exploatarea, 
dezafectarea).

Or. de

Amendamentul 62
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Metodele bazate pe cunoașterea 
riscurilor examinează probabilitatea ca 
fiecare eveniment dintr-un șir de 
evenimente să conducă sau să contribuie la 
producerea unui accident, precum și 

(26) Metodele bazate pe cunoașterea 
riscurilor examinează probabilitatea ca 
fiecare eveniment dintr-un șir de
evenimente să conducă sau să contribuie la 
producerea unui accident, precum și 
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posibilele consecințe ale acestuia. 
Răspunsurile pot oferi informații asupra 
punctelor forte și a punctelor slabe din 
proiectarea și operarea unei instalații 
nucleare și pot, prin urmare, să orienteze 
cerințele și atenția autorităților de 
reglementare asupra aspectelor care pot 
conduce la obținerea celor mai mari 
beneficii pentru securitatea unei instalații 
nucleare. După ce au investit, în ultimele 
decenii, resurse considerabile pentru 
elaborarea unor evaluări probabilistice 
asupra securității instalațiilor nucleare, în 
special pentru centralele nucleare și 
reactoarele de cercetare, deținătorii de 
autorizații și autoritățile de reglementare 
competente din întreaga lume sunt acum 
în măsură să utilizeze informațiile 
obținute pentru a îmbunătăți securitatea 
instalațiilor nucleare prin metode bazate 
pe cunoașterea riscurilor și să exploateze 
aceste instalații în cel mai eficient mod 
posibil.

posibilele consecințe ale acestuia. Având 
în vedere cauzele producerii catastrofei 
nucleare de la Fukushima, metodele de 
evaluare trebuie să analizeze și să țină 
seama nu numai de factorii de risc 
individuali, ci și de factorii de risc 
combinați. Răspunsurile pot oferi 
informații asupra punctelor forte și a 
punctelor slabe din proiectarea și operarea 
unei instalații nucleare și pot, prin urmare, 
să orienteze cerințele și atenția autorităților 
de reglementare asupra aspectelor care pot 
conduce la obținerea celor mai mari 
beneficii pentru securitatea unei instalații 
nucleare. Cu toate acestea, o centrală 
nucleară complexă, interactivă, cu un 
grad ridicat de cuplare trebuie să atingă 
un nivel foarte mare de fiabilitate, 
reactoarele aflate în funcțiune fiind 
realizate pe baza unor proiecte și a unor 
configurații diferite. Din cauza 
complexității și a condițiilor fizice din 
timpul funcționării reactorului, 
proiectarea și funcționarea reactorului nu 
pot fi înțelese decât parțial. De asemenea, 
întrucât componentele sistemului și 
evenimentele externe pot interacționa în 
moduri neașteptate, nu pot fi prevăzute 
toate defecțiunile posibile. Astfel, 
estimarea numerică a probabilităților de 
producere a unor accidente importante 
rămâne profund incertă. Având în vedere 
imposibilitatea de a prevedea lanțul de 
accidente neașteptate, care nu sunt 
accidente de bază de proiect (precum 
accidentul de la Fukushima și toate 
accidentele importante anterioare 
acestuia), în cadrul procesului de 
reglementare s-a acordat o importanță 
limitată evaluării probabilistice bazate pe 
riscuri. O reevaluare urgentă a acestei 
abordări și o aplicare efectivă a acesteia 
sunt de foarte mult timp necesare.

Or. xm
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Amendamentul 63
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită naturală 
pentru continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, 40 de ani de la începutul 
exploatării comerciale, prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că o 
posibilă prelungire a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente nu expune 
lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, Directiva 
2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate la nivel comunitar, pe care 
trebuie să le respecte autoritățile de 
reglementare și deținătorii de autorizație în 
cazul unei prelungiri a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente.

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită naturală 
pentru continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, 40 de ani de la începutul 
exploatării comerciale, prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că o 
posibilă prelungire a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente nu expune 
lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, Directiva 
2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate cu caracter obligatoriu la 
nivel comunitar, pe care trebuie să le 
respecte autoritățile de reglementare și 
deținătorii de autorizație în cazul unei 
prelungiri a duratei de viață a centralelor 
nucleare existente. Comisia se asigură că 
soliditatea economică a măsurilor de 
modernizare este examinată foarte atent 
pe baza potențialelor pericole și că 
măsurile finanțate de UE pentru 
promovarea securității nucleare vizează 
îmbunătățirea securității, și nu 
reabilitarea centralelor nucleare vechi cu 
scopul de a le prelungi durata de viață.

Or. de
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Amendamentul 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită naturală 
pentru continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, 40 de ani de la începutul 
exploatării comerciale, prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că o 
posibilă prelungire a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente nu expune 
lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, Directiva 
2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate la nivel comunitar, pe care 
trebuie să le respecte autoritățile de 
reglementare și deținătorii de autorizație în 
cazul unei prelungiri a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente.

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită naturală 
pentru continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, 40 de ani de la începutul 
exploatării comerciale, prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că o 
posibilă prelungire a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente nu expune 
lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, 
Directiva 2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate la nivel comunitar, pe care 
trebuie să le respecte autoritățile de 
reglementare și deținătorii de autorizație în 
cazul unei prelungiri a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente. În cazul 
unei solicitări de prelungire a duratei de 
viață, instalația nucleară ar trebui să 
respecte cerințe de siguranță echivalente 
cu cele prevăzute pentru instalațiile 
nucleare noi. În plus, ar trebui să se 
stabilească o durată de viață maximă 
generală pentru instalațiile nucleare, care 
să fie valabilă în toate statele membre, 
pentru a garanta un nivel sporit de 
siguranță, pentru a crea uniformitate în 
statele membre și pentru a contribui la 
structurarea procesului de închidere 
treptată a centralelor nucleare.

Or. en
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Amendamentul 65
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită naturală
pentru continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, 40 de ani de la începutul 
exploatării comerciale, prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că o 
posibilă prelungire a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente nu expune 
lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, Directiva 
2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate la nivel comunitar, pe care 
trebuie să le respecte autoritățile de 
reglementare și deținătorii de autorizație în 
cazul unei prelungiri a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente.

(27) Îmbătrânirea structurilor, sistemelor și 
componentelor cu funcții de securitate ale 
unei instalații nucleare și, în special, 
fragilizarea componentelor a căror 
înlocuire pune o serie de dificultăți 
practice, cum ar fi vasul de presiune al 
reactorului, trasează o limită pentru 
continuarea funcționării în condiții 
acceptabile a acesteia. Din punctul de 
vedere al securității, dar și sub aspect 
economic, limita de viață operațională este, 
de regulă, cuprinsă între 25 și 40 de ani de 
la începutul exploatării comerciale. Cu cât 
centralele nucleare devin mai vechi, cu 
atât oprirea reactoarelor are loc mai des, 
ceea ce afectează și reduce rezistența 
materialelor, cum se întâmplă, de 
exemplu, în cazul cuvelor reactoarelor.
Prin urmare, statele membre ar trebui să se 
asigure că o posibilă prelungire a duratei de 
viață a centralelor nucleare existente nu 
expune lucrătorii și populația la riscuri 
suplimentare. În acest scop, 
Directiva 2009/71/Euratom ar trebui să fie 
modificată pentru a include noi obiective 
de securitate la nivel comunitar, pe care 
trebuie să le respecte autoritățile de 
reglementare și deținătorii de autorizație în 
cazul unei prelungiri a duratei de viață a 
centralelor nucleare existente.

Or. fr



PE529.779v01-00 28/110 AM\1019806RO.doc

RO

Amendamentul 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În cazul noilor reactoare, este evident 
că proiectul original trebuie să abordeze 
aspecte care nu erau luate în considerare la 
proiectarea generațiilor anterioare de 
reactoare. Condițiile de extindere a 
proiectului sunt condițiile de accident care 
nu sunt luate în considerare la stabilirea 
accidentelor de bază de proiect, dar sunt 
incluse în procesul de proiectare a 
instalației în conformitate cu metoda celei 
mai bune estimări și în cazul cărora 
eliberările de materiale radioactive sunt 
menținute în limite acceptabile. Condițiile 
de extindere a proiectului ar putea include
cazurile de accidente grave.

(28) În cazul noilor reactoare, este evident 
că proiectul original trebuie să abordeze 
aspecte care nu erau luate în considerare la 
proiectarea generațiilor anterioare de 
reactoare. Condițiile de extindere a 
proiectului sunt condițiile de accident care 
nu sunt luate în considerare la stabilirea 
accidentelor de bază de proiect, dar sunt 
incluse în procesul de proiectare a 
instalației în conformitate cu metoda celei 
mai bune estimări și în cazul cărora 
eliberările de materiale radioactive sunt 
menținute în limite acceptabile. Condițiile 
de extindere a proiectului ar trebui să 
includă cazurile de accidente grave.

Or. en

Amendamentul 67
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În cazul noilor reactoare, este evident 
că proiectul original trebuie să abordeze 
aspecte care nu erau luate în considerare la 
proiectarea generațiilor anterioare de 
reactoare. Condițiile de extindere a 
proiectului sunt condițiile de accident care 
nu sunt luate în considerare la stabilirea 
accidentelor de bază de proiect, dar sunt 
incluse în procesul de proiectare a 
instalației în conformitate cu metoda celei 

(28) În cazul noilor reactoare, este evident 
că proiectul original trebuie să abordeze 
aspecte care nu erau luate în considerare la 
proiectarea generațiilor anterioare de 
reactoare. Condițiile de extindere a 
proiectului sunt condițiile de accident care 
nu sunt luate în considerare la stabilirea 
accidentelor de bază de proiect, dar sunt 
incluse în procesul de proiectare a 
instalației în conformitate cu metoda celei 
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mai bune estimări și în cazul cărora 
eliberările de materiale radioactive sunt 
menținute în limite acceptabile. Condițiile 
de extindere a proiectului ar putea include
cazurile de accidente grave.

mai bune estimări și în cazul cărora 
eliberările de materiale radioactive sunt 
menținute în limite acceptabile. Condițiile 
de extindere a proiectului ar trebui să 
includă cazurile de accidente grave.

Or. fr

Amendamentul 68
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Aplicarea conceptului de apărare în 
profunzime în plan organizațional, 
comportamental sau în cadrul proiectării 
unei instalații nucleare asigură 
reglementarea activităților legate de 
securitate prin niveluri independente de 
dispoziții, astfel încât, în cazul producerii 
unei defecțiuni, aceasta să fie detectată și 
reparată prin măsuri corespunzătoare. 
Eficacitatea fiecăruia dintre diferitele 
niveluri independente este un element 
esențial de apărare în profunzime pentru 
prevenirea accidentelor și diminuarea 
consecințelor în cazul în care acestea apar.

(29) Aplicarea conceptului de apărare în 
profunzime în plan organizațional, 
comportamental sau în cadrul proiectării 
unei instalații nucleare asigură 
reglementarea activităților legate de 
securitate prin niveluri independente de 
dispoziții, astfel încât, în cazul producerii 
unei defecțiuni, aceasta să fie detectată și 
reparată sau corectată prin măsuri 
corespunzătoare. Eficacitatea fiecăruia 
dintre diferitele niveluri independente este 
un element esențial de apărare în 
profunzime pentru prevenirea accidentelor, 
pentru depistarea și controlul abaterilor și 
pentru diminuarea consecințelor în cazul în 
care acestea apar.

Or. en

Amendamentul 69
Sandra Kalniete

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) După accidentele nucleare de la Three (30) După accidentele nucleare de la Three 
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Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 
dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă sau că producerea unei 
astfel de eliberări poate fi considerată, cu 
un grad înalt de certitudine, extrem de 
puțin probabilă.

Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 
dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă.

Or. lv

Amendamentul 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) După accidentele nucleare de la Three 
Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 

(30) După accidentele nucleare de la Three 
Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 
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dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă sau că producerea unei 
astfel de eliberări poate fi considerată, cu 
un grad înalt de certitudine, extrem de 
puțin probabilă.

dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă.

Or. en

Amendamentul 71
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) După accidentele nucleare de la Three 
Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 
dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă sau că producerea unei 
astfel de eliberări poate fi considerată, cu 
un grad înalt de certitudine, extrem de 
puțin probabilă.

(30) După accidentele nucleare de la Three 
Mile Island și Cernobâl, accidentul nuclear 
de la Fukushima a subliniat încă o dată 
importanța critică a funcției de reținere a 
produșilor radioactivi, care este ultima 
barieră de protecție a populației și a 
mediului împotriva eliberărilor de 
radioactivitate care rezultă în urma unui 
accident. Prin urmare, solicitantul unei 
autorizații pentru construirea unui nou 
reactor de putere sau de cercetare ar trebui 
să demonstreze că proiectul limitează în 
practică aria de manifestare a efectelor 
produse de avarierea miezului reactorului 
la interiorul anvelopei, adică trebuie să 
dovedească faptul că o eliberare de 
radioactivitate în exteriorul anvelopei este 
fizic imposibilă.

Or. fr



PE529.779v01-00 32/110 AM\1019806RO.doc

RO

Amendamentul 72
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Directiva 2009/71/Euratom nu include 
măsuri de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență, care, 
după cum a fost scos în evidență de 
accidentul nuclear de la Fukushima, sunt 
esențiale pentru a atenua consecințele unui 
accident nuclear. Directiva 96/29/Euratom 
a Consiliului prevede că, în caz de urgențe 
radiologice, este necesar să se adopte 
măsuri adecvate de intervenție pentru a 
opri sau reduce emisiile de radionuclizi, 
precum și să se evalueze și să se 
înregistreze consecințele situației de 
urgență și eficacitatea intervenției. Ar 
trebui, de asemenea, să fie disponibile 
măsuri pentru protecția și monitorizarea 
mediului și a populației. Cu toate acestea, 
sunt necesare dispoziții mai specifice 
privind măsurile de pregătire și intervenție 
pe amplasament în situații de urgență, 
pentru a evalua situațiile care ar putea 
necesita măsuri de protecție pe 
amplasament, pentru a dispune de o 
structură organizațională și de coordonare 
între organismele de intervenție și pentru a 
se asigura că sunt disponibile suficiente 
resurse în vederea aplicării acestor măsuri 
de protecție adecvate chiar și în cazuri 
extreme.

(31) Directiva 2009/71/Euratom nu include 
măsuri de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență, care, 
după cum a fost scos în evidență de 
accidentul nuclear de la Fukushima, sunt 
esențiale pentru a atenua consecințele unui
accident nuclear. Directiva 96/29/Euratom 
a Consiliului prevede că, în caz de urgențe 
radiologice, este necesar să se adopte 
măsuri adecvate de intervenție pentru a 
opri sau reduce emisiile de radionuclizi, 
precum și să se evalueze și să se 
înregistreze consecințele situației de 
urgență și eficacitatea intervenției. Întrucât 
un accident nuclear poate afecta mai 
multe țări, ar trebui să se creeze o forță 
europeană de reacție în situațiile de 
urgență. Ar trebui, de asemenea, să fie 
disponibile măsuri pentru protecția și 
monitorizarea mediului și a populației. Cu 
toate acestea, sunt necesare dispoziții mai 
specifice privind măsurile de pregătire și 
intervenție pe amplasament în situații de 
urgență, pentru a evalua situațiile care ar 
putea necesita măsuri de protecție pe 
amplasament, pentru a dispune de o 
structură organizațională și de coordonare 
între organismele de intervenție și pentru a 
se asigura că sunt disponibile suficiente 
resurse în vederea aplicării acestor măsuri 
de protecție adecvate chiar și în cazuri 
extreme.

Or. fr
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Amendamentul 73
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Testele de rezistență au demonstrat 
rolul esențial al mecanismelor de cooperare 
și coordonare consolidate între toate părțile 
care dețin responsabilități în materie de 
securitate nucleară. Evaluările inter pares
s-au dovedit a fi un bun mijloc de 
consolidare a încrederii, având drept scop 
dezvoltarea și schimbul de experiență, 
precum și asigurarea aplicării în comun a 
unor standarde ridicate de securitate 
nucleară. Domeniul de aplicare al 
dispozițiilor Directivei 2009/71/Euratom 
este, cu toate acestea, limitat doar la 
autoevaluări și la evaluările inter pares la 
nivel internațional ale infrastructurii 
legislative, de reglementare și 
organizaționale a statelor membre și, prin 
urmare, directiva ar trebui să fie extinsă 
astfel încât să includă evaluările inter pares
ale instalațiilor nucleare.

(32) Testele de rezistență au demonstrat 
rolul esențial al mecanismelor de cooperare 
și coordonare consolidate între toate părțile 
care dețin responsabilități în materie de 
securitate nucleară. Evaluările inter pares
s-au dovedit a fi un bun mijloc de 
consolidare a încrederii, având drept scop 
dezvoltarea și schimbul de experiență, 
precum și asigurarea aplicării în comun a 
unor standarde ridicate de securitate 
nucleară. Domeniul de aplicare al 
dispozițiilor Directivei 2009/71/Euratom 
este, cu toate acestea, limitat doar la 
autoevaluări și la evaluările inter pares la 
nivel internațional ale infrastructurii 
legislative, de reglementare și 
organizaționale a statelor membre și, prin 
urmare, directiva ar trebui să fie extinsă 
astfel încât să includă evaluările inter pares
ale instalațiilor nucleare. Aceste evaluări 
inter pares ar trebui să includă 
participarea experților din societatea 
civilă și a altor experți independenți ai 
autorităților de reglementare.

Or. fr

Amendamentul 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă introduce noi (33) Prezenta directivă introduce noi 
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dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. În cazul de 
față ar trebui să fie aplicat un mecanism 
similar, bazat pe cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare din statele 
membre și Comisie. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
realizarea respectivelor evaluări inter 
pares. În cazul în care statele membre nu 
selectează în comun cel puțin o temă, 
Comisia ar trebui să selecteze una sau 
mai multe teme care urmează să facă 
obiectul evaluărilor inter pares. 
Participarea altor părți implicate, cum ar 
fi organismele de asistență tehnică, 
observatorii internaționali sau 
organizațiile neguvernamentale ar putea 
aduce valoare adăugată evaluărilor inter 
pares.

dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
valorificarea instrumentelor existente, 
precum misiunile desfășurate de AIEA.

Or. en

Amendamentul 75
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă introduce noi (33) Prezenta directivă introduce noi 
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dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. În cazul de 
față ar trebui să fie aplicat un mecanism 
similar, bazat pe cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare din statele 
membre și Comisie. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
realizarea respectivelor evaluări inter pares. 
În cazul în care statele membre nu 
selectează în comun cel puțin o temă, 
Comisia ar trebui să selecteze una sau mai 
multe teme care urmează să facă obiectul 
evaluărilor inter pares. Participarea altor 
părți implicate, cum ar fi organismele de 
asistență tehnică, observatorii internaționali 
sau organizațiile neguvernamentale ar 
putea aduce valoare adăugată evaluărilor 
inter pares

dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. Rezoluția 
Parlamentului European din 
14 martie 2013 referitoare la evaluările de 
risc și securitate („testele de stres”) ale 
centralelor nucleare din Uniunea 
Europeană și activitățile conexe 
subliniază faptul că testele de rezistență 
sunt incomplete și, chiar în situația în 
care un test este trecut cu succes, acest 
lucru nu garantează securitatea unei 
centrale nucleare. Rezoluția 
Parlamentului recomandă, de asemenea, 
ca evaluările periodice să se bazeze pe 
standarde comune de securitate. În cazul 
de față ar trebui să fie aplicat un mecanism 
similar, bazat pe cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare din statele 
membre și Comisie. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
realizarea respectivelor evaluări inter pares. 
În cazul în care statele membre nu 
selectează în comun cel puțin o temă, 
Comisia ar trebui să selecteze una sau mai 
multe teme care urmează să facă obiectul 
evaluărilor inter pares. Participarea altor 
părți implicate, cum ar fi organismele de 
asistență tehnică, observatorii internaționali 
sau organizațiile neguvernamentale ar 
putea aduce valoare adăugată evaluărilor 
inter pares.

Or. de
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Amendamentul 76
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezenta directivă introduce noi 
dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. În cazul de 
față ar trebui să fie aplicat un mecanism 
similar, bazat pe cooperarea dintre 
autoritățile de reglementare din statele 
membre și Comisie. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
realizarea respectivelor evaluări inter pares. 
În cazul în care statele membre nu 
selectează în comun cel puțin o temă, 
Comisia ar trebui să selecteze una sau mai 
multe teme care urmează să facă obiectul 
evaluărilor inter pares. Participarea altor 
părți implicate, cum ar fi organismele de 
asistență tehnică, observatorii internaționali 
sau organizațiile neguvernamentale ar 
putea aduce valoare adăugată evaluărilor 
inter pares.

(33) Prezenta directivă introduce noi 
dispoziții privind autoevaluările și 
evaluările inter pares ale instalațiilor 
nucleare, pe baza unor teme selectate 
legate de securitatea nucleară, care acoperă 
întregul ciclu de viață al acestora. La nivel 
internațional, există deja experiențe 
confirmate legate de desfășurarea acestor 
evaluări inter pares ale centralelor 
nucleare. La nivelul UE, experiența legată 
de testele de rezistență scoate în evidență 
valoarea unui exercițiu coordonat de 
evaluare și revizuire a securității 
centralelor nucleare din UE. În cazul de 
față ar trebui să fie aplicat fără întrerupere
un mecanism similar, bazat pe cooperarea 
dintre autoritățile de reglementare din 
statele membre și Comisie. Prin urmare, 
autoritățile de reglementare competente cu 
rol de coordonare în cadrul grupurilor de 
experți precum ENSREG ar putea contribui 
datorită experienței lor la identificarea 
temelor de securitate relevante și la 
realizarea respectivelor evaluări inter pares. 
În cazul în care statele membre nu 
selectează în comun cel puțin o temă, 
Comisia ar trebui să selecteze una sau mai 
multe teme care urmează să facă obiectul 
evaluărilor inter pares. Participarea altor 
părți implicate, cum ar fi organismele de 
asistență tehnică, observatorii internaționali 
sau organizațiile neguvernamentale aduce 
valoare adăugată evaluărilor inter pares și, 
prin urmare, participarea lor este 
indispensabilă.
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Amendamentul 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Având în vedere riscurile de 
suprapunere cu procesele de evaluare 
internațională inter pares deja existente, 
precum și riscul de a afecta activitatea 
autorităților naționale independente de 
reglementare, evaluările inter pares
tematice ar trebui să valorifice experiența 
câștigată de ENSREG și WENRA în 
timpul reevaluărilor siguranței europene 
de după accidentul de la Fukushima. 
Statele membre ar trebui să încredințeze 
ENSREG și WENRA alegerea temelor, 
organizarea, realizarea, precum și 
monitorizarea evaluării inter pares
tematice.

Or. en

Amendamentul 78
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui să fie instituit un mecanism 
de monitorizare adecvat pentru a se asigura 
punerea în aplicare în mod corespunzător a 
rezultatelor acestor evaluări inter pares. 
Evaluările inter pares ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea securității 
fiecărei instalații nucleare, precum și la 
formularea de recomandări și orientări 

(35) Ar trebui să fie instituit un mecanism 
de monitorizare adecvat pentru a se asigura 
punerea în aplicare în mod corespunzător a 
rezultatelor testelor de rezistență deja 
efectuate și a viitoarelor evaluări 
inter pares. Evaluările inter pares ar trebui 
să contribuie la îmbunătățirea securității 
fiecărei instalații nucleare, precum și la 
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tehnice de securitate generice, valabile în 
întreaga Uniune.

formularea de recomandări și orientări 
tehnice de securitate generice cu caracter 
obligatoriu valabile în întreaga Uniune. 
Comisia se asigură în mod constant, prin 
folosirea tuturor mijloacelor care îi stau 
la dispoziție, că recomandările privind 
îmbunătățirea securității nucleare care 
emise în urma testelor de rezistență și a 
evaluărilor inter pares sunt puse în 
aplicare imediat și examinează foarte 
atent soliditatea economică a măsurilor de 
modernizare pe baza potențialelor 
pericole. Comisia se asigură că costurile 
ocazionate de aplicarea măsurilor de 
modernizare sunt suportate în întregime 
de operatorii instalațiilor nucleare, și nu 
de contribuabili.

Or. de

Amendamentul 79
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui să fie instituit un mecanism 
de monitorizare adecvat pentru a se asigura 
punerea în aplicare în mod corespunzător a 
rezultatelor acestor evaluări inter pares. 
Evaluările inter pares ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea securității 
fiecărei instalații nucleare, precum și la 
formularea de recomandări și orientări 
tehnice de securitate generice, valabile în 
întreaga Uniune.

(35) Ar trebui să fie instituit un mecanism 
de monitorizare adecvat pentru a se asigura 
punerea în aplicare în mod corespunzător a 
rezultatelor acestor evaluări inter pares. 
Evaluările inter pares ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea securității 
fiecărei instalații nucleare în contextul 
unor utilizări diferite, precum și la 
formularea de recomandări și orientări 
tehnice de securitate generice, valabile în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester
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Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în 
aplicare a recomandărilor tehnice din 
procesul de evaluare inter pares, Comisia 
ar trebui să invite autoritățile de 
reglementare competente din statele 
membre neimplicate să organizeze și să 
efectueze o misiune de verificare pentru a 
obține o imagine de ansamblu asupra 
situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la posibilele 
măsuri de remediere a deficiențelor 
identificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în aplicare 
a recomandărilor tehnice din procesul de 
evaluare inter pares, Comisia ar trebui să 
invite autoritățile de reglementare 
competente din statele membre neimplicate 
să organizeze și să efectueze o misiune de 
verificare pentru a obține o imagine de 
ansamblu asupra situației și pentru a 
informa statul membru implicat cu privire 
la posibilele măsuri de remediere a 
deficiențelor identificate.

(36) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în aplicare 
a recomandărilor tehnice din procesul de 
evaluare inter pares, Comisia invită
autoritățile de reglementare competente din 
statele membre neimplicate să organizeze 
și să efectueze o misiune de verificare 
pentru a obține o imagine de ansamblu 
asupra situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la măsurile
necesare de remediere a deficiențelor 
identificate.

Or. fr
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Amendamentul 82
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În conformitate cu principiul 
proporționalității, aplicabilitatea 
dispozițiilor din capitolul 2 secțiunea 2 
„Obligații specifice” din prezenta directivă 
depinde de tipul instalațiilor nucleare de pe 
teritoriul unui stat membru. Prin urmare, la 
transpunerea dispozițiilor respective în 
legislația națională, statele membre ar 
trebui să țină seama de riscurile aferente 
fiecărui tip de instalație nucleară pe care o 
planifică sau o exploatează. Principiul 
proporționalității se referă în special la 
acele state membre care dețin stocuri 
reduse de materiale nucleare sau 
radioactive legate, de exemplu, de 
funcționarea unor reactoare de cercetare 
mici care, în cazul unui accident grav, nu 
ar genera consecințe comparabile cu cele 
generate de centralele nucleare.

(39) În conformitate cu principiul 
proporționalității, aplicabilitatea 
dispozițiilor din capitolul 2 secțiunea 2 
„Obligații specifice” din prezenta directivă 
depinde de tipul instalațiilor nucleare de pe 
teritoriul unui stat membru. Prin urmare, la 
transpunerea dispozițiilor respective în 
legislația națională, statele membre ar 
trebui să țină seama de riscurile aferente 
fiecărui tip de instalație nucleară pe care o 
planifică sau o exploatează.

Or. fr

Amendamentul 83
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Dispozițiile prezentei directive care 
sunt intrinsec legate de existența 

(40) Dispozițiile prezentei directive care 
sunt intrinsec legate de existența 
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instalațiilor nucleare, și anume cele privind 
obligațiile deținătorilor de autorizații, noile 
cerințe specifice pentru instalațiile nucleare 
și dispozițiile privind măsurile de pregătire 
și intervenție pe amplasament în situații de 
urgență, nu sunt aplicabile statelor membre 
care nu dețin instalații nucleare, astfel cum 
sunt definite acestea de prezenta directivă. 
Statele membre respective nu sunt obligate 
să transpună și să pună în aplicare obligația 
de a impune sancțiuni părților care nu 
respectă prezenta directivă. Celelalte 
dispoziții din prezenta directivă ar trebui să 
fie transpuse și puse în aplicare în mod 
proporțional, în conformitate cu 
circumstanțele naționale și ținând seama de 
faptul că aceste state membre nu dispun de 
instalații nucleare, dar garantând, în același 
timp, faptul că administrația publică sau 
autoritățile competente acordă o atenție 
corespunzătoare securității nucleare.

instalațiilor nucleare, și anume cele privind 
obligațiile deținătorilor de autorizații, noile 
cerințe specifice pentru instalațiile nucleare 
și dispozițiile privind măsurile de pregătire 
și intervenție pe amplasament în situații de 
urgență, nu sunt aplicabile statelor membre 
care nu dețin instalații nucleare, astfel cum 
sunt definite acestea de prezenta directivă. 
Statele membre respective nu sunt obligate 
să transpună și să pună în aplicare obligația 
de a impune sancțiuni părților care nu 
respectă prezenta directivă. Celelalte 
dispoziții din prezenta directivă ar trebui să 
fie transpuse și puse în aplicare în mod 
proporțional, în conformitate cu 
circumstanțele naționale și ținând seama de 
faptul că aceste state membre nu dispun de 
instalații nucleare, dar garantând, în același 
timp, faptul că administrația publică sau 
autoritățile competente acordă o atenție 
corespunzătoare securității nucleare. Statul 
membru pe al cărui teritoriu nu există 
centrale nucleare are dreptul de a 
participa la evaluările efectuate de statele 
membre învecinate.

Or. fr

Amendamentul 84
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În conformitate cu Directiva 
2009/71/Euratom, statele membre trebuie 
să instituie și să mențină un cadru național 
legislativ, de reglementare și organizațional 
(denumit în continuare „cadrul național”) 
pentru securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare. Stabilirea modalității în care sunt 
adoptate dispozițiile privind cadrul național 

(41) În conformitate cu Directiva 
2009/71/Euratom, statele membre trebuie 
să instituie și să mențină un cadru național 
legislativ, de reglementare și organizațional 
(denumit în continuare „cadrul național”) 
pentru securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare. Stabilirea modalității în care sunt 
adoptate dispozițiile privind cadrul național 
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și a instrumentului prin care sunt aplicate 
intră în competența statelor membre.

și a instrumentului prin care sunt aplicate 
intră în competența statelor membre, iar 
Comisia Europeană asigură buna lor 
transpunere.

Or. fr

Amendamentul 85
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Pentru a promova democrația, 
problemele legate de energia nucleară și 
în special de domeniul securității nucleare 
ar trebui soluționate în cadrul Tratatului 
privind Uniunea Europeană și prin 
aplicarea procedurii legislative obișnuite.

Or. de

Amendamentul 86
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -2 (nou)
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

-2. La articolul 1 primul paragraf, 
litera (b) se modifică după cum urmează:

„(b) să garanteze instituirea de către statele 
membre a unor măsuri naționale adecvate
pentru un nivel ridicat de securitate 
nucleară pentru protecția lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor asociate 
radiațiilor ionizante provenite de la 

„(b) să garanteze instituirea de către statele 
membre a tuturor măsurilor necesare
pentru a asigura nivelul cel mai ridicat de 
securitate nucleară pentru protecția 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante 
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instalațiile nucleare.” provenite de la instalațiile nucleare.”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:RO:PDF)

Amendamentul 87
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(c) să asigure instituirea de către statele 
membre a unor măsuri naționale 
adecvate, astfel încât instalațiile nucleare 
să fie proiectate, amplasate, construite, 
puse în funcțiune, exploatate sau 
dezafectate într-un mod care să evite 
eliberarea neautorizată de substanțe 
radioactive.”

„(c) să asigure instituirea de către statele 
membre a tuturor măsurilor necesare, 
astfel încât instalațiile nucleare să fie 
proiectate, amplasate, construite, puse în 
funcțiune, exploatate, supravegheate, 
îmbunătățite sau dezafectate într-un mod 
care să evite eliberarea de substanțe 
radioactive.”

Or. fr

Amendamentul 88
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 1 – paragraful 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 1 primul paragraf, se 
adaugă următoarea literă:

„(d) să promoveze și să dezvolte o cultură 
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a siguranței nucleare;”

Or. en

Amendamentul 89
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -4 (nou)
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul în vigoare Amendamentul

-4. La articolul 3 primul paragraf, 
punctul 2 se modifică după cum urmează:

„2. «securitate nucleară» înseamnă 
realizarea condițiilor corespunzătoare, a 
măsurilor menite să prevină accidentele sau 
să diminueze consecințele accidentelor, 
având drept rezultat protecția lucrătorilor și 
a populației contra pericolelor care sunt 
asociate radiațiilor ionizante provenite de
la instalațiile nucleare;”

„2. «securitate nucleară» înseamnă 
realizarea condițiilor corespunzătoare de 
exploatare, a măsurilor menite să prevină 
accidentele sau să diminueze consecințele 
accidentelor, având drept rezultat protecția 
lucrătorilor, a populației și a mediului
contra tuturor riscurilor de iradiere 
cauzate de instalațiile nucleare;”

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:RO:PDF)

Justificare

Având în vedere scopul prezentei directive, definiția dată de CE „securității nucleare” ar 
trebui să corespundă pe deplin definiției date de AIEA aceluiași termen (a se vedea Glosarul 
privind securitatea nucleară, ediția 2007, p. 133). În legătură cu problema temeiului juridic, 
această definiție se referă în mod clar la protecția mediului, ca element esențial al noțiunii 
„securitate nucleară”.

Amendamentul 90
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. «eveniment anormal» înseamnă orice 
eveniment neintenționat ale cărui 
consecințe reale sau potențiale nu sunt 
neglijabile din punctul de vedere al
protecției sau al securității nucleare;

7. «eveniment anormal» înseamnă orice 
eveniment neintenționat ale cărui 
consecințe reale sau potențiale pot 
constitui o amenințare la adresa protecției 
sau a securității nucleare;

Or. fr

Amendamentul 91
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. «accident» înseamnă orice eveniment 
neplanificat, inclusiv erorile de operare, 
defectarea echipamentelor și alte avarii, ale 
cărui consecințe reale sau potențiale nu 
sunt neglijabile din punctul de vedere al
protecției sau al securității nucleare;

8. «accident» înseamnă orice eveniment 
neplanificat, inclusiv erorile de operare, 
defectarea echipamentelor și alte avarii, ale 
cărui consecințe reale sau potențiale pot 
constitui o amenințare la adresa protecției 
sau a securității nucleare;

Or. fr

Amendamentul 92
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)



PE529.779v01-00 46/110 AM\1019806RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. «condiții de producere a accidentelor» 
înseamnă abateri de la funcționarea 
normală care sunt mai puțin frecvente și 
mai grave decât incidentele operaționale 
anticipate, printre care se numără 
accidentele de bază de proiect și condițiile 
de extindere a proiectului;

Or. en

Amendamentul 93
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. «excluderea practică» înseamnă că 
producerea unei situații este fizic 
imposibilă sau poate fi considerată, cu un 
grad înalt de certitudine, extrem de puțin 
probabilă;

11. «excludere practică» înseamnă că 
producerea unei situații este fizic 
imposibilă;

Or. fr

Amendamentul 94
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. «fezabil în limite rezonabile» înseamnă 12. «realizabil în limite rezonabile» 
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că, în afară de îndeplinirea cerințelor de 
bune practici în domeniul tehnic, trebuie 
identificate măsuri suplimentare de 
protecție sau de reducere a riscurilor pentru 
proiectarea, punerea în funcțiune, 
exploatarea sau dezafectarea unei instalații 
nucleare, care să fie puse în aplicare, cu 
excepția cazului în care se poate demonstra 
că acestea sunt vădit disproporționate față 
de beneficiul de securitate pe care l-ar 
oferi;

înseamnă că, în afară de îndeplinirea 
cerințelor de bune practici în domeniul 
tehnic, trebuie identificate măsuri 
suplimentare de protecție sau de reducere a 
riscurilor pentru proiectarea, punerea în 
funcțiune, exploatarea sau dezafectarea 
unei instalații nucleare, care să fie puse în 
aplicare, cu excepția cazului în care se 
poate demonstra că acestea sunt vădit 
disproporționate față de beneficiul de 
securitate pe care l-ar oferi;

(Se recomandă înlocuirea sintagmei 
„fezabil în limite rezonabile” cu 
„realizabil în limite rezonabile” în tot 
textul propunerii Comisiei, precum și în 
textul raportului.)

Or. en

Justificare

Sintagma „reasonably practicable” (realizabil în limite rezonabile) se utilizează în 
documente privind protecția radiologică, de exemplu WENRA. Revizuirea directivei oferă 
șansa unică de a dezvolta definiții și terminologie comune pentru obiectivele de securitate 
(pentru NSD, CNS, SSR AIEA), care ar trebui valorificată.

Amendamentul 95
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. «fezabil în limite rezonabile» înseamnă 
că, în afară de îndeplinirea cerințelor de 
bune practici în domeniul tehnic, trebuie 
identificate măsuri suplimentare de 
protecție sau de reducere a riscurilor pentru 
proiectarea, punerea în funcțiune, 
exploatarea sau dezafectarea unei instalații 
nucleare, care să fie puse în aplicare, cu 
excepția cazului în care se poate 

12. «fezabil în limite rezonabile» înseamnă 
că, în afară de îndeplinirea cerințelor de 
bune practici în domeniul tehnic, trebuie 
identificate măsuri suplimentare de 
protecție sau de reducere a riscurilor pentru
proiectarea, punerea în funcțiune, 
exploatarea sau dezafectarea unei instalații 
nucleare, care să fie puse în aplicare, cu 
excepția cazului în care autoritatea 
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demonstra că acestea sunt vădit 
disproporționate față de beneficiul de 
securitate pe care l-ar oferi;

națională de reglementare acceptă
dovezile că acestea sunt vădit 
disproporționate față de beneficiul de 
securitate pe care l-ar oferi;

Or. en

Amendamentul 96
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. «fezabil în limite rezonabile» înseamnă 
că, în afară de îndeplinirea cerințelor de 
bune practici în domeniul tehnic, trebuie 
identificate măsuri suplimentare de 
protecție sau de reducere a riscurilor pentru 
proiectarea, punerea în funcțiune, 
exploatarea sau dezafectarea unei instalații 
nucleare, care să fie puse în aplicare, cu 
excepția cazului în care se poate 
demonstra că acestea sunt vădit 
disproporționate față de beneficiul de 
securitate pe care l-ar oferi;

12. «fezabil în limite rezonabile» înseamnă 
că, în afară de îndeplinirea cerințelor de 
bune practici în domeniul tehnic, trebuie 
identificate măsuri suplimentare de 
protecție sau de reducere a riscurilor pentru 
proiectarea, punerea în funcțiune, 
exploatarea sau dezafectarea unei instalații 
nucleare, care să fie puse în aplicare ori de 
câte ori aduc beneficii în materie de 
securitate;

Or. fr

Amendamentul 97
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13. «bază de proiect» înseamnă gama de 
situații și evenimente luate în considerare 
în mod explicit la proiectarea unei 
instalații, în temeiul unor criterii stabilite, 
la care instalația poate rezista fără 
depășirea limitelor autorizate în operarea 
planificată a sistemelor de securitate;

13. «bază de proiect» înseamnă gama de 
situații și de evenimente, precum și 
cumularea acestora luate în considerare în 
mod explicit la proiectarea unei instalații, 
în temeiul unor criterii stabilite, la care 
instalația poate rezista;

Or. fr

Amendamentul 98
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. «accident de bază de proiect» înseamnă 
situațiile de accident care au fost 
prevăzute la proiectarea unei instalații, în 
conformitate cu criterii stabilite, și în cazul 
cărora avarierea combustibilului și
eliberarea de materiale radioactive sunt 
menținute în limitele autorizate;

14. «accident de bază de proiect» înseamnă 
un accident care provoacă condiții de 
producere a accidentelor care sunt
prevăzute în funcționarea unei instalații, 
în conformitate cu criterii de proiectare 
stabilite și cu metodologii tradiționale, și 
în cazul cărora eliberările de materiale 
radioactive sunt menținute în limite 
acceptabile;

Or. en

Amendamentul 99
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

15. «accident care depășește baza de 
proiect» înseamnă un accident posibil, 
care însă nu a fost pe deplin luat în 
considerare la proiectare, fiind apreciat 
ca foarte puțin probabil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. «accident care depășește baza de 
proiect» înseamnă un accident posibil, 
care însă nu a fost pe deplin luat în 
considerare la proiectare, fiind apreciat 
ca foarte puțin probabil;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 101
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. «condiții de extindere a proiectului» 
înseamnă condițiile de accident care nu 
sunt luate în considerare la stabilirea 
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accidentelor de bază de proiect, dar sunt 
incluse în procesul de proiectare a 
instalației în conformitate cu metoda celei 
mai bune estimări și în cazul cărora 
eliberările de materiale radioactive sunt 
menținute în limite acceptabile. Condițiile 
de extindere a proiectului ar putea 
include cazurile de accidente grave;

Or. en

Amendamentul 102
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. «verificare» înseamnă un proces de 
examinare în cadrul căruia ne asigurăm 
că produsele din fazele sistemului, cum ar 
fi o componentă a sistemului, o metodă, 
un instrument de calcul, un program 
informatic, dezvoltarea și producția, 
îndeplinesc toate cerințele fazei 
precedente;

Or. en

Amendamentul 103
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de către Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie și mențin un 
cadru național legislativ, de reglementare și 

(1) Statele membre instituie și mențin un 
cadru național legislativ, de reglementare 
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organizațional (denumit în continuare 
„cadru național”) pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare, care alocă 
responsabilitățile și asigură coordonarea 
dintre organismele publice relevante. 
Cadrul național trebuie să prevadă în 
special:

administrativ și organizațional (denumit în 
continuare „cadru național”) pentru 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, 
care alocă responsabilitățile și asigură 
coordonarea dintre organismele publice 
relevante. Cadrul național trebuie să 
prevadă în special:

Or. ro

Amendamentul 104
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera da (nouă)
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 4 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(da) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

„(2) Statele membre se asigură că acest 
cadru național este menținut și îmbunătățit, 
atunci când este cazul, ținând seama de 
experiența de operare, de concluziile
desprinse din analizele de securitate pentru 
instalațiile nucleare aflate în funcțiune, 
evoluțiile tehnologiei și rezultatele 
cercetării în domeniul securității nucleare, 
atunci când acestea sunt disponibile și 
relevante.”

„(2) Statele membre se asigură că acest 
cadru național este menținut și îmbunătățit 
la intervale regulate și oricând devin 
disponibile informații relevante din
experiența de operare și concluzii
desprinse din analizele de securitate pentru 
instalațiile nucleare aflate în funcțiune, 
evoluțiile tehnologiei și rezultatele 
cercetării în domeniul securității nucleare.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)

Amendamentul 105
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie separată din punct de vedere 
funcțional de orice altă entitate publică sau 
privată care este implicată în promovarea 
sau utilizarea energiei nucleare sau în 
producția de energie electrică;

(a) să fie separată din punct de vedere 
juridic și funcțional de orice altă entitate 
publică sau privată care este implicată în 
promovarea sau utilizarea energiei nucleare 
sau în producția de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 106
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie separată din punct de vedere 
funcțional de orice altă entitate publică sau 
privată care este implicată în promovarea 
sau utilizarea energiei nucleare sau în 
producția de energie electrică;

(a) să fie separată din punct de vedere 
funcțional și juridic de orice altă entitate 
publică sau privată care este implicată în 
promovarea sau utilizarea energiei nucleare 
sau în producția de energie electrică;

Or. nl

Amendamentul 107
Romana Jordan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să dețină fonduri bugetare proprii 
adecvate și autonomie în implementarea 
bugetului alocat. Mecanismul de finanțare 
și procesul de alocare a bugetului trebuie să 
fie în mod clar definite în cadrul național;

(d) să dețină fonduri bugetare proprii 
adecvate și autonomie în implementarea 
bugetului alocat. Mecanismul de finanțare 
și procesul de alocare a bugetului trebuie să 
fie în mod clar definite în cadrul național și 
ar trebui să cuprindă dispoziții pentru 
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obținerea în mod corespunzător a unor 
noi cunoștințe și competențe de 
specialitate avansate, precum și pentru 
gestionarea celor deja existente;

Or. en

Amendamentul 108
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să dispună în posturile de conducere 
(de director general și de director adjunct) 
de personal cu calificările, experiența și 
competențele necesare, dar care să nu mai 
fi deținut, în ultimii 10 ani cel puțin, o 
funcție de conducere de nivel superior în 
cadrul unei alte entități publice sau 
private al cărei domeniu de activitate 
include promovarea, producția sau 
utilizarea energiei nucleare;

Or. fr

Amendamentul 109
Romana Jordan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să dețină personal suficient, având
calificările, experiența și cunoștințele 

(e) să dețină personal suficient, care să 
dispună de calificările, experiența și 
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necesare; cunoștințele necesare pentru a-și îndeplini 
obligațiile și care să aibă acces la resurse 
științifice și tehnice externe, precum și la 
cunoștințe în domeniu, în măsura în care 
acest lucru este necesar pentru a veni în 
sprijinul funcțiilor sale de reglementare și 
în conformitate cu principiile de 
transparență, independență și integritate a 
proceselor de reglementare;

Or. en

Amendamentul 110
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să dețină personal suficient, având
calificările, experiența și cunoștințele 
necesare;

(e) să dețină personal suficient, ai cărui 
membri, în special cadrele de conducere 
numite pe criterii politice, să dispună fără 
excepție de calificările, de experiența și de
cunoștințele necesare;

Or. en

Amendamentul 111
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să dețină personal suficient, având 
calificările, experiența și cunoștințele 

(e) să dețină personal suficient, având 
calificările, experiența și cunoștințele 
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necesare; necesare, să asigure formarea continuă a 
personalului și să garanteze independența 
acestuia în cazul unui eventual conflict de 
interese.

Or. fr

Amendamentul 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea de reglementare 
competentă este membră a unei 
organizații-umbrelă pentru securitate și 
control europene independente și 
autonome, care trebuie înființată cu 
scopul unic de a asigura securitatea 
globală. Organizația umbrelă este 
compusă din experți independenți și cu 
competențe tehnice adecvate și va 
beneficia de suficiente competențe și 
puteri pentru a concepe sau a lua măsuri 
care să garanteze nivelul maxim de 
securitate nucleară realizabil în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 113
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Persoanele cu responsabilitate de 
conducere din cadrul autorității 
competente de reglementare sunt 
desemnate în temeiul unor proceduri și 
cerințe de numire clar definite. Ele pot fi 
retrase din funcție în timpul mandatului 
în special dacă nu îndeplinesc cerințele de 
independență prevăzute la prezentul 
articol sau dacă se fac vinovate de proastă 
conduită profesionala în temeiul 
legislației naționale. Se definește o 
perioadă corespunzătoare de tranziție 
pentru posturile cu potențiale conflicte de 
interese.

Or. en

Amendamentul 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să impună deținătorului de autorizație 
îndeplinirea cerințelor naționale de 
securitate nucleară și a condițiilor din 
autorizația respectivă;

(b) să impună deținătorului de autorizație 
îndeplinirea cerințelor naționale de 
securitate nucleară și a condițiilor din 
autorizația respectivă; în cazul în care 
deținătorul de autorizație nu îndeplinește 
cerința în materie de securitate, 
autoritatea de reglementare are 
posibilitatea de a-i impune deținătorului 
de autorizație să își înceteze activitatea;

Or. en

Amendamentul 115
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să adopte măsuri de impunere a 
îndeplinirii cerințelor, inclusiv suspendarea 
funcționării instalației nucleare în 
conformitate cu condițiile definite în cadrul 
național menționat la articolul 4 alineatul 
(1).

(e) să adopte măsuri de impunere a 
îndeplinirii cerințelor, inclusiv penalități, 
în conformitate cu articolul 9a, și 
suspendarea funcționării instalației 
nucleare în conformitate cu condițiile 
definite în cadrul național menționat la 
articolul 4 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 116
Romana Jordan

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să asigure condiții corespunzătoare 
pentru activitățile de cercetare și de 
dezvoltare necesare pentru dezvoltarea 
bazei de cunoștințe necesare și pentru 
sprijinirea gestionării competențelor 
pentru procesul de reglementare.

Or. en

Amendamentul 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură includerea în 
cadrul național a cerinței ca răspunderea 
principală pentru securitatea instalațiilor 
nucleare să revină deținătorului de 
autorizație. Această răspundere nu poate fi 
delegată.

(1) Statele membre asigură includerea în 
cadrul național a cerinței ca răspunderea 
exclusivă pentru securitatea instalațiilor 
nucleare să revină deținătorului de 
autorizație. Această răspundere nu poate fi 
delegată. Operatorii nucleari și deținătorii 
de autorizații pentru managementul 
deșeurilor sunt asigurați împotriva 
tuturor riscurilor, iar toate costurile de 
asigurare, precum și obligațiile și 
costurile aferente daunelor provocate 
populației și mediului în caz de accidente 
sunt acoperite integral de operatori și de 
deținătorii de autorizații.

Or. en

Amendamentul 118
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură includerea în 
cadrul național a cerinței ca răspunderea 
principală pentru securitatea instalațiilor 
nucleare să revină deținătorului de 
autorizație. Această răspundere nu poate fi 
delegată.

(1) Statele membre asigură includerea în 
cadrul național a cerinței ca răspunderea 
pentru securitatea instalațiilor nucleare să 
revină în întregime proiectantului 
instalațiilor nucleare și deținătorului de 
autorizație. Această răspundere nu poate fi 
delegată.

Or. fr

Amendamentul 119
Elena Băsescu
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6– alineatul 2

Textul propus de către Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu, în măsura în care acest lucru 
este fezabil în limite rezonabile,
securitatea nucleară a instalațiilor lor 
nucleare în mod sistematic și verificabil.

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu securitatea nucleară a 
instalațiilor lor nucleare în mod sistematic 
și verificabil.

Or. ro

Amendamentul 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu, în măsura în care acest lucru 
este fezabil în limite rezonabile,
securitatea nucleară a instalațiilor lor 
nucleare în mod sistematic și verificabil.

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu securitatea nucleară a 
instalațiilor lor nucleare în mod sistematic 
și verificabil.

Or. en

Amendamentul 121
Michèle Rivasi
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în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu, în măsura în care acest lucru 
este fezabil în limite rezonabile, 
securitatea nucleară a instalațiilor lor 
nucleare în mod sistematic și verificabil.

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație, sub supravegherea autorității de 
reglementare competente, să evalueze, să 
verifice cu regularitate și să îmbunătățească 
în continuu securitatea nucleară a 
instalațiilor lor nucleare în mod sistematic 
și verificabil.

Or. fr

Amendamentul 122
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera d
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație să instituie și să pună în aplicare 
sisteme de management care acordă 
prioritatea cuvenită securității nucleare și 
sunt verificate în mod periodic de 
autoritatea de reglementare competentă.

(4) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune deținătorilor de 
autorizație să instituie și să pună în aplicare 
sisteme de management care acordă 
prioritatea cuvenită securității nucleare, 
inclusiv promovării și dezvoltării culturii 
securității nucleare și sunt verificate în 
mod periodic de autoritatea de 
reglementare competentă.

Or. en
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Amendamentul 123
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera f
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național impune 
deținătorilor de autorizație să asigure și să 
mențină resurse financiare și umane 
adecvate, având calificările, cunoștințele și 
aptitudinile corespunzătoare pentru a-și 
îndeplini obligațiile cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare, astfel cum 
se prevede la alineatele (1)-(4a) din 
prezentul articol și la articolele 8a-8d din 
prezenta directivă. Aceste obligații se
aplică și lucrătorilor angajați prin 
subcontractare.

(5) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național impune 
deținătorilor de autorizație să asigure și să 
mențină resurse financiare și umane 
adecvate, având calificările, cunoștințele și 
aptitudinile corespunzătoare pentru a-și 
îndeplini obligațiile cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare, astfel cum 
se prevede la alineatele (1)-(4a) din 
prezentul articol și la articolele 8a-8d din 
prezenta directivă, inclusiv în cursul 
dezafectării și după dezafectare. Aceste 
obligații se aplică și lucrătorilor angajați 
prin subcontractare.

Or. fr

Amendamentul 124
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 7

Textul propus de către Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prin cadrul 
național se impune tuturor părților să ia 
măsuri pentru a asigura educarea, formarea 
și pregătirea practică a personalului lor 
care deține responsabilități legate de 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare 
și de măsurile de pregătire și intervenție pe 

Statele membre se asigură că prin cadrul 
național se impune tuturor părților să ia 
măsuri pentru a asigura educarea, formarea 
continuă și pregătirea practică a 
personalului lor care deține responsabilități 
legate de securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare și de măsurile de pregătire și 



AM\1019806RO.doc 63/110 PE529.779v01-00

RO

amplasament în situații de urgență, în 
vederea creării, menținerii și dezvoltării în 
continuare a unor competențe și abilități 
actualizate și recunoscute reciproc în 
domeniul securității nucleare.

intervenție pe amplasament în situații de 
urgență, în vederea creării, menținerii și 
dezvoltării în continuare a unor competențe 
și abilități actualizate și recunoscute 
reciproc în domeniul securității nucleare.

Or. ro

Amendamentul 125
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prin cadrul 
național se impune tuturor părților să ia 
măsuri pentru a asigura educarea, formarea 
și pregătirea practică a personalului lor 
care deține responsabilități legate de 
securitatea nucleară a instalațiilor nucleare 
și de măsurile de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență, în 
vederea creării, menținerii și dezvoltării în 
continuare a unor competențe și abilități 
actualizate și recunoscute reciproc în 
domeniul securității nucleare.

Statele membre se asigură că prin cadrul 
național se impune tuturor părților să ia 
măsuri pentru a asigura educarea, formarea 
și pregătirea practică a personalului lor
(inclusiv a subcontractanților) care deține 
responsabilități legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare și de 
măsurile de pregătire și intervenție pe 
amplasament în situații de urgență, în 
vederea creării, menținerii și dezvoltării în 
continuare a unor competențe și abilități 
actualizate și recunoscute reciproc în 
domeniul securității nucleare.

Or. fr

Amendamentul 126
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că lucrătorii și 
populația primesc informații actualizate și 
în timp util cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare și la 
riscurile legate de aceasta, acordând o 
atenție specială celor care locuiesc în 
vecinătatea unei instalații nucleare.

Statele membre se asigură că lucrătorii și 
populația primesc informații actualizate și 
în timp util cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare și la 
riscurile legate de aceasta, acordând o 
atenție specială celor care locuiesc în 
vecinătatea unei instalații nucleare. 
Trebuie asigurat un proces de comunicare 
cuprinzător și transparent prin 
informarea și consultarea regulată a 
cetățenilor UE.

Or. de

Amendamentul 127
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că lucrătorii și
populația primesc informații actualizate și 
în timp util cu privire la securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare și la 
riscurile legate de aceasta, acordând o 
atenție specială celor care locuiesc în 
vecinătatea unei instalații nucleare.

Statele membre se asigură că lucrătorii,
populația și societatea civilă primesc 
informații actualizate și în timp real cu 
privire la securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare și la riscurile legate de aceasta, 
acordând o atenție specială celor care 
locuiesc în vecinătatea unei instalații 
nucleare.

Or. fr

Amendamentul 128
András Gyürk
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile 
opționale de consultare cu lucrătorii și 
publicul și comunicarea în caz de 
evenimente anormale și accidente.

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează situații semnificative, precum 
amplasarea, construcția, extinderea, 
punerea în funcțiune, exploatarea, 
explorarea după expirarea duratei de 
viață proiectate, încetarea exploatării și 
scoaterea din funcțiune.

Or. en

Amendamentul 129
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile opționale
de consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de evenimente 
anormale și accidente.

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile de 
consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de evenimente 
anormale și accidente.

Or. de
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Amendamentul 130
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile opționale 
de consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de evenimente 
anormale și accidente.

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile opționale 
de consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de accidente.

Or. en

Justificare

Termenul „eveniment anormal” nu este utilizat aici cu același sens ca în glosarul AIEA. 
Există două stări de bază ale instalațiilor: situația de funcționalitate și situațiile de accidente. 
Prima nu face obiectul raportării.

Amendamentul 131
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de

Obligația stabilită la primul paragraf 
include asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă și deținătorii de 
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autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, care 
vizează, inter alia, informațiile cu privire 
la condițiile normale de funcționare a 
instalațiilor nucleare, activitățile opționale 
de consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de evenimente 
anormale și accidente.

autorizație elaborează, publică și pun în 
aplicare o strategie de transparență în 
domeniile lor de responsabilitate, inclusiv 
procese de consultare care vizează, inter 
alia, informațiile cu privire la condițiile 
normale de funcționare a instalațiilor 
nucleare, activitățile opționale de 
consultare cu lucrătorii și publicul și 
comunicarea în caz de incidente și 
accidente.

Or. en

Amendamentul 132
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă ocazia efectivă și în timp util de 
a participa la procesul de autorizare a
instalațiilor nucleare, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale legislației UE și 
naționale și cu obligațiile internaționale.

(3) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă ocazia efectivă și în timp util de 
a participa la procesele de autorizare și de 
consolidare a securității în ceea ce 
privește exploatarea instalațiilor nucleare, 
în conformitate cu Convenția de la 
Aarhus;

Or. fr

Amendamentul 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă ocazia efectivă și în timp util de 
a participa la procesul de autorizare a 
instalațiilor nucleare, în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale legislației UE și 
naționale și cu obligațiile internaționale.

(3) Statele membre se asigură că publicului 
i se acordă ocazia efectivă și în timp util de 
a participa la evaluarea de impact asupra 
mediului a instalațiilor nucleare, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
legislației UE și naționale și cu obligațiile 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 134
Edit Herczog, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate,
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se evite 
potențialele eliberări de radioactivitate
prin:

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, construite, 
exploatate și dezafectate astfel încât să se 
prevină accidentele și, în cazul producerii 
lor, să se diminueze efectele acestora și să 
se evite contaminarea pe scară largă și de 
lungă durată în afara amplasamentului
prin:

Or. en

Justificare

Obiectivele de securitate pentru noile centrale nucleare au fost sugerate de ENSREG și au 
avut la bază activitatea WENRA. Totuși, dacă se dorește includerea acestora într-un 
document cu caracter obligatoriu, sunt necesare explicații și îndrumări suplimentare privind 
interpretarea lor.
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Amendamentul 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se evite 
potențialele eliberări de radioactivitate
prin:

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se prevină 
accidentele și, în cazul producerii lor, să 
se diminueze efectele acestora și să se 
evite contaminarea pe scară largă și de 
lungă durată în afara amplasamentului
prin:

Or. en

Amendamentul 136
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se evite 
potențialele eliberări de radioactivitate 
prin:

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se prevină
potențialele eliberări de radioactivitate 
prin:

Or. en
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Justificare

„A preveni” este un termen utilizat frecvent. Mai mult, prin definiție, prevenirea impune 
luarea de măsuri înainte de sau în anticiparea unui eveniment viitor. Evitarea este doar un 
sinonim al prevenirii și, prin definiție, atunci când se evită un anumit aspect, nu sunt necesare 
acțiuni premergătoare. Prin urmare, prevenirea potențialelor eliberări radioactive este un 
termen mai adecvat, din punct de vedere atât lingvistic, cât și practic.

Amendamentul 137
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se evite 
potențialele eliberări de radioactivitate 
prin:

(1) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca instalațiile 
nucleare să fie proiectate, amplasate, 
construite, puse în funcțiune, exploatate și 
dezafectate astfel încât să se evite 
eliberările de radioactivitate prin:

Or. fr

Amendamentul 138
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excluderea practică a producerii 
oricăror secvențe ale unui accident care ar 

(a) excluderea practică a producerii 
oricăror secvențe ale unui accident care ar 
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conduce la eliberarea precoce sau masivă
de substanțe radioactive;

conduce la eliberarea de substanțe 
radioactive;

Or. fr

Amendamentul 139
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru accidentele care nu au fost 
practic excluse, punerea în aplicare a unor 
măsuri de proiectare, astfel încât să fie
necesare numai măsuri de protecție a 
publicului limitate în spațiu și timp și să 
existe suficient timp disponibil pentru 
punerea lor în aplicare, iar frecvența unor 
astfel de accidente să fie redusă la 
minimum.

(b) punerea în aplicare a unor măsuri de 
proiectare, astfel încât să fie necesare 
numai măsuri de protecție a publicului 
limitate în spațiu și timp și să existe 
suficient timp disponibil pentru punerea lor 
în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 140
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom 
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1) se aplică instalațiilor 

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1) se aplică instalațiilor 
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nucleare existente în măsura în care acest 
lucru este fezabil în limite rezonabile.

nucleare.

Or. fr

Amendamentul 141
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom 
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1) se aplică 
instalațiilor nucleare existente în măsura în 
care acest lucru este fezabil în limite 
rezonabile.

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1) se aplică 
reactoarelor noi și este considerat un 
obiectiv pentru instalațiile nucleare 
existente în măsura în care acest lucru este 
fezabil în limite rezonabile.

Or. en

Justificare

Textul Comisiei nu face diferența între instalațiile noi și reactoarele și alte instalații deja 
existente. Deși articolul 8a alineatul (2) din propunerea Comisiei vizează acest aspect într-o 
anumită măsură, definiția termenului „fezabil în limite rezonabile” este prea vagă.

Amendamentul 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 71/2009/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivele 
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stabilit la alineatul (1) se aplică instalațiilor 
nucleare existente în măsura în care acest 
lucru este fezabil în limite rezonabile.

stabilite la alineatul (1) se aplică 
reactoarelor noi, precum și instalațiilor 
nucleare existente în măsura în care acest 
lucru este fezabil în limite rezonabile.

Or. en

Amendamentul 143
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1) se aplică instalațiilor 
nucleare existente în măsura în care acest 
lucru este fezabil în limite rezonabile.

(2) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu cadrul național, obiectivul 
stabilit la alineatul (1):

(a) se aplică instalațiilor nucleare pentru 
care este acordată o autorizație de 
construcție pentru prima dată de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive;

(b) este folosit ca referință pentru 
realizarea unor îmbunătățiri în materie de 
securitate după cele mai avansate 
tehnologii în cazul instalațiilor nucleare 
existente, inclusiv în cadrul evaluărilor 
periodice de securitate, astfel cum sunt 
definite la articolul 8c alineatul (1) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
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Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8b – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie amplasate astfel încât să se acorde 
atenția cuvenită evitării, dacă este posibil, 
a dezastrelor exterioare naturale sau 
provocate de om și să se reducă la 
minimum impactul acestora;

(a) să fie amplasate astfel încât să se acorde 
atenția cuvenită evitării dezastrelor 
exterioare naturale sau provocate de om și 
să se reducă la minimum impactul 
acestora;

Or. en

Amendamentul 145
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie amplasate astfel încât să se acorde 
atenția cuvenită evitării, dacă este posibil, 
a dezastrelor exterioare naturale sau 
provocate de om și să se reducă la 
minimum impactul acestora;

(a) să fie amplasate astfel încât să se acorde 
atenția cuvenită evitării dezastrelor 
exterioare naturale sau provocate de om și 
să se prevină impactul acestora;

Or. fr

Amendamentul 146
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – alineatul 1 – litera b – punctul i 



AM\1019806RO.doc 75/110 PE529.779v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dozele de radiații la care sunt expuși 
lucrătorii și populația să nu depășească 
limitele prescrise și să fie menținute la cel 
mai scăzut nivel fezabil în limite 
rezonabile;

(i) dozele de radiații la care sunt expuși 
lucrătorii și populația să nu depășească 
limitele prescrise;

Or. fr

Amendamentul 147
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) să fie redusă la minimum producerea 
unor evenimente anormale;

(ii) să se elimine producerea unor 
evenimente anormale;

Or. fr

Amendamentul 148
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – litera b – punctul iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) potențialul de escaladare către situații 
de accident să fie redus prin îmbunătățirea 
capacității instalațiilor nucleare de a 
gestiona și controla în mod eficient 

(iii) potențialul de escaladare către situații 
de accident să fie eliminat prin 
îmbunătățirea capacității instalațiilor 
nucleare de a gestiona și de a controla în 
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evenimentele anormale; mod eficient evenimentele care totuși s-ar 
produce;

Or. fr

Amendamentul 149
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) să fie reduse consecințele dăunătoare 
ale evenimentelor anormale și ale 
accidentelor de bază de proiect, în cazul în 
care acestea apar, pentru a se asigura că nu 
au impact radiologic în afara 
amplasamentului sau au numai un impact 
radiologic minor;

(iv) să fie reduse consecințele dăunătoare 
ale evenimentelor anormale și ale 
accidentelor de bază de proiect, în cazul în 
care acestea totuși apar, pentru a se asigura 
că nu au impact radiologic în afara 
amplasamentului;

Or. fr

Amendamentul 150
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 b – litera b – punctul v 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) să fie evitate dezastrele exterioare 
naturale sau provocate de om, dacă acest 
lucru este posibil, iar impactul acestora să 
fie redus la minimum.

(v) să fie evitate dezastrele exterioare 
naturale sau provocate de om.
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Or. fr

Amendamentul 151
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8b – paragraful 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) să fie evitate dezastrele exterioare 
naturale sau provocate de om, dacă acest 
lucru este posibil, iar impactul acestora să 
fie redus la minimum.

(v) să fie evitate dezastrele exterioare 
naturale sau provocate de om, dacă acest 
lucru este posibil, iar impactul acestora să 
fie cât mai redus, în limite rezonabile.

Or. en

Amendamentul 152
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8c – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să evalueze periodic impactul 
radiologic al unei instalații nucleare asupra 
lucrătorilor și a populației, precum și 
asupra aerului, apei și solului, atât în 
condiții normale de funcționare, cât și în 
caz de accident;

(a) să evalueze periodic impactul 
radiologic al unei instalații nucleare asupra 
lucrătorilor și a populației, precum și 
asupra mediului înconjurător, atât în 
condiții normale de funcționare, cât și în 
caz de accident;

Or. en

Amendamentul 153
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să evalueze periodic impactul 
radiologic al unei instalații nucleare asupra 
lucrătorilor și a populației, precum și 
asupra aerului, apei și solului, atât în 
condiții normale de funcționare, cât și în 
caz de accident;

(a) să evalueze periodic și cel puțin o dată 
la cinci ani impactul radiologic al unei 
instalații nucleare asupra lucrătorilor și a 
populației, precum și asupra aerului, apei și 
solului, atât în condiții normale de 
funcționare, cât și în caz de accident;

Or. fr

Amendamentul 154
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să definească, să formalizeze și să 
evalueze în mod regulat și cel puțin o dată 
la zece ani baza de proiect a instalațiilor 
nucleare prin intermediul unei revizuiri 
periodice de securitate și să o completeze 
printr-o analiză de extindere a proiectului, 
pentru a garanta că sunt puse în aplicare 
toate măsurile de îmbunătățire posibile din 
punct de vedere practic, în limite 
rezonabile;

(b) să definească, să formalizeze și să 
evalueze în mod regulat și cel puțin o dată 
la cinci ani, în caz contrar fiind oprită 
instalația nucleară, baza de proiect a 
instalațiilor nucleare prin intermediul unei 
revizuiri periodice de securitate și să o 
completeze printr-o analiză de extindere a 
proiectului, pentru a garanta că sunt puse în 
aplicare toate măsurile de îmbunătățire 
posibile din punct de vedere practic, în 
limite rezonabile;

Or. fr
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Amendamentul 155
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să definească, să formalizeze și să 
evalueze în mod regulat și cel puțin o dată 
la zece ani baza de proiect a instalațiilor 
nucleare prin intermediul unei revizuiri 
periodice de securitate și să o completeze 
printr-o analiză de extindere a proiectului, 
pentru a garanta că sunt puse în aplicare 
toate măsurile de îmbunătățire posibile din 
punct de vedere practic, în limite 
rezonabile;

(b) să definească, să formalizeze și să 
evalueze în mod regulat și cel puțin o dată 
la opt ani baza de proiect a instalațiilor 
nucleare prin intermediul unei revizuiri 
periodice de securitate și să o completeze 
printr-o analiză de extindere a proiectului, 
pentru a garanta că sunt puse în aplicare 
toate măsurile de îmbunătățire posibile din 
punct de vedere practic, în limite 
rezonabile;

Or. en

Justificare

Pentru a permite o abordare suficient de actuală a progresului tehnologic și social.

Amendamentul 156
Béla Kovács

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să garanteze că analiza de extindere a 
proiectului acoperă toate accidentele, 
evenimentele și combinațiile de 
evenimente, inclusiv pericolele naturale 
sau provocate de om interioare și 
exterioare și accidentele grave care conduc 
la condiții ce nu sunt prevăzute în cadrul 
accidentelor de bază de proiect;

(c) să caute să garanteze că analiza de 
extindere a proiectului acoperă toate 
accidentele, evenimentele și combinațiile 
de evenimente, inclusiv pericolele naturale 
sau provocate de om interioare și 
exterioare și accidentele grave care conduc 
la condiții ce nu sunt prevăzute în cadrul 
accidentelor de bază de proiect;
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Or. hu

Amendamentul 157
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să efectueze o evaluare specifică de 
securitate a instalațiilor nucleare pe care 
autoritatea de reglementare competentă le 
consideră a fi aproape de limita ciclului de 
viață operațional prevăzut inițial, și pentru 
care este solicitată o prelungire a ciclului
de viață.

(f) să efectueze o evaluare specifică de 
securitate a instalațiilor nucleare pe care
autoritatea de reglementare competentă le 
consideră a fi aproape de limita ciclului de 
viață operațional prevăzut inițial, și să 
pună în aplicare toate măsurile impuse de 
autoritatea de reglementare pentru 
prevenirea accidentelor care depășesc 
baza de proiect, înainte să se poată acorda 
prelungirea solicitată a duratei de viață 
utilă.

Or. en

Amendamentul 158
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să efectueze o evaluare specifică de 
securitate a instalațiilor nucleare pe care 
autoritatea de reglementare competentă le 
consideră a fi aproape de limita ciclului de 
viață operațional prevăzut inițial, și pentru 
care este solicitată o prelungire a ciclului 

(f) să efectueze o evaluare specifică de 
securitate a instalațiilor nucleare pe care 
autoritatea de reglementare competentă le 
consideră a fi aproape de limita ciclului de 
viață operațional prevăzut inițial, și pentru 
care este solicitată o prelungire a ciclului 
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de viață. de viață. În cazul prelungirii duratei de 
viață, perioadele de timp menționate la 
alineatul (1) literele (a) și (b) se reduc la 
doi ani.

Or. fr

Amendamentul 159
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca acordarea sau 
evaluarea unei autorizații pentru 
construirea și/sau exploatarea unei 
instalații nucleare să aibă la bază o 
evaluare corespunzătoare a securității 
specifică amplasamentului și instalației.

(2) Statele membre se asigură că prin 
cadrul național se impune ca acordarea sau 
evaluarea unei autorizații pentru 
construirea și/sau exploatarea unei 
instalații nucleare să aibă la bază o 
evaluare corespunzătoare a securității 
specifică amplasamentului și instalației, ca 
urmare a unei inspecții efectuate de 
autoritatea națională.

Or. en

Amendamentul 160
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să pregătească și să actualizeze periodic 
un plan de urgență pentru amplasament, 
care trebuie să îndeplinească următoarele 

(a) să pregătească și să actualizeze periodic 
și cel puțin o dată la cinci ani un plan de 
urgență pentru amplasament, care trebuie 
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condiții: să îndeplinească următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 161
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) să fie realizat în coordonare cu toate 
celelalte organisme implicate și să țină 
seama de experiența dobândită în urma 
unor evenimente grave, în eventualitatea 
producerii acestora;

(ii) să fie realizat în coordonare cu toate 
celelalte organisme implicate și să țină 
seama de experiența dobândită în urma 
unor evenimente grave, în eventualitatea 
producerii acestora, inclusiv în ceea ce 
privește evacuarea populației;

Or. fr

Amendamentul 162
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) să ia în considerare riscurile 
cumulate legate de prezența altor 
instalații industriale periculoase în 
apropiere (de tipul Seveso III);

Or. fr
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Amendamentul 163
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să organizeze un centru de intervenție 
pe amplasament pentru situații de urgență, 
care să fie protejat într-o măsură suficientă 
împotriva riscurilor naturale și a 
radioactivității, pentru a fi locuibil;

(f) să organizeze un centru de intervenție 
pe amplasament pentru situații de urgență, 
care să fie protejat într-o măsură suficientă 
împotriva riscurilor naturale și a 
radioactivității, pentru a fi locuibil pe toată 
durata gestionării unei situații de criză;

Or. fr

Amendamentul 164
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să autorizeze, să permită și să 
faciliteze participarea publicului și a 
organizațiilor neguvernamentale active în 
domeniul securității nucleare;

Or. fr

Amendamentul 165
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8d – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să ia măsuri de protecție în caz de 
urgență pentru a diminua orice consecințe 
pentru sănătatea umană și pentru aer, apă 
și sol.

(g) să ia măsuri de securitate și de 
siguranță în caz de urgență pentru a 
diminua orice consecințe pentru sănătatea 
umană și pentru mediul înconjurător.

Or. en

Amendamentul 166
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 d – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să ia măsuri de protecție în caz de 
urgență pentru a diminua orice consecințe 
pentru sănătatea umană și pentru aer, apă și 
sol.

(g) să ia măsuri de protecție în caz de 
urgență pentru a preveni orice consecințe 
pentru sănătatea umană și pentru aer, apă și 
sol.

Or. fr

Amendamentul 167
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre, Parlamentului și 
Comisiei, atunci când sunt disponibile. 
Parlamentul este informat și consultat 
anual cu privire la rezultatele, la măsurile 
și la planurile din domeniul securității 
nucleare.

Or. de

Amendamentul 168
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare.

Or. en
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Amendamentul 169
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt făcute publice.

Or. en

Amendamentul 170
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 

(1) Cel puțin o dată la opt ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a cadrului 
național și a autorităților de reglementare 
competente, cu scopul îmbunătățirii 
continue a securității nucleare. Rezultatele 
tuturor evaluărilor inter pares sunt raportate 
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evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

Or. en

Justificare

Pentru a permite o abordare suficient de actuală a progresului tehnologic și social.

Amendamentul 171
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel puțin o dată la zece ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

(1) Cel puțin o dată la cinci ani, statele 
membre organizează autoevaluări periodice 
ale cadrului național și ale autorităților de 
reglementare competente și o evaluare 
internațională inter pares a segmentelor 
relevante ale cadrului național și ale 
autorităților de reglementare competente, 
cu scopul îmbunătățirii continue a 
securității nucleare. Rezultatele tuturor 
evaluărilor inter pares sunt raportate 
statelor membre și Comisiei, atunci când 
sunt disponibile.

Or. fr

Amendamentul 172
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
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Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
organizează periodic și cel puțin o dată la 
șase ani un sistem de evaluări inter pares
tematice și convin asupra unui calendar și 
a modalităților de punere în aplicare. În 
acest scop, statele membre:

(2) Statele membre se asigură că s-au 
adoptat măsuri pentru autoevaluarea 
periodică a performanțelor de siguranță 
ale instalațiilor nucleare din jurisdicția 
lor și îndeamnă la realizarea unor 
evaluări inter pares internaționale pentru 
instalațiile respective în vederea 
îmbunătățirii permanente a securității 
nucleare. Fiecare instalație este supusă 
unei evaluări cel puțin o dată la zece ani.

Or. en

Amendamentul 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
organizează periodic și cel puțin o dată la 
șase ani un sistem de evaluări inter pares
tematice și convin asupra unui calendar și 
a modalităților de punere în aplicare. În 
acest scop, statele membre:

(2) Statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
pot selecta împreună una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. Se 
propune examinarea acestor teme în 
cadrul sistemului internațional de misiuni 
deja existent.

Or. en

Amendamentul 174
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
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Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
organizează periodic și cel puțin o dată la 
șase ani un sistem de evaluări inter pares
tematice și convin asupra unui calendar și a 
modalităților de punere în aplicare. În acest 
scop, statele membre:

(2) Statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
organizează periodic și cel puțin o dată la
trei ani un sistem de evaluări inter pares
tematice și convin asupra unui calendar și a 
modalităților de punere în aplicare. În acest 
scop, statele membre:

Or. en

Amendamentul 175
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, cu sprijinul autorităților de 
reglementare competente, organizează 
periodic și cel puțin o dată la șase ani un 
sistem de evaluări inter pares tematice și 
convin asupra unui calendar și a
modalităților de punere în aplicare. În acest 
scop, statele membre:

Statele membre, cu sprijinul autorităților de 
reglementare competente, organizează 
periodic și cel puțin o dată la șase ani un 
sistem de evaluări inter pares tematice și 
convin asupra modalităților de punere în 
aplicare după un calendar unic. În acest 
scop, statele membre:

Or. en

Amendamentul 176
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul 
în care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul 
în care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul în 
care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare.

Or. en

Justificare

Această propunere consolidează atribuțiile Comisiei Europene, în contradicție cu articolul 5. 
Autoritățile naționale de reglementare sunt răspunzătoare în ceea ce privește siguranța 
nucleară. A se vedea partea 1 punctul 2.8 din Cerințele generale de securitate ale AIEA 
(„Pentru o independență efectivă, autoritatea de reglementare dispune de suficientă 
autoritate și de suficient personal și are acces la resurse financiare suficiente pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților care îi revin”).

Amendamentul 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 71/2009/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul în 
care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare.

Or. en



PE529.779v01-00 92/110 AM\1019806RO.doc

RO

Amendamentul 180
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul în 
care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul în 
care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Consiliul, în 
cooperare cu ENSREG, selectează una 
sau mai multe teme care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

Or. en

Justificare

Acest lucru ar duce la modificarea rolului Comisiei, aceasta devenind, din observator, un 
participant cu competența de a invalida autoritățile naționale de reglementare. Principiul 
forței reglementărilor naționale și a autorităților naționale de reglementare este una din 
pietrele de temelie ale Convenției internaționale privind securitatea nucleară. Intenția 
Comisiei de a-și extinde competențele ar conduce la conflicte de interese cu autoritățile 
naționale de reglementare. Acest „al doilea strat” ar crea o situație confuză în ceea ce 
privește împărțirea responsabilităților.

Amendamentul 181
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu Comisia una sau mai multe 
teme specifice legate de securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare. În cazul în 
care statele membre nu selectează în 
comun cel puțin o temă până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
selectează temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

(a) selectează împreună și în strânsă 
colaborare cu organizațiile 
neguvernamentale în cauză și cu acordul
Comisiei una sau mai multe teme specifice 
legate de securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare. În cazul în care statele membre 
nu prezintă în comun cel puțin o temă 
aprobată de Comisie până la termenul 
specificat în prezentul alineat, Comisia 
stabilește temele care vor face obiectul 
evaluărilor inter pares;

Or. fr

Amendamentul 182
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pe baza acestor teme, efectuează, în 
strânsă colaborare cu deținătorii de 
autorizație, evaluări naționale și fac 
publice rezultatele acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pe baza acestor teme, efectuează, în 
strânsă colaborare cu deținătorii de 
autorizație, evaluări naționale și fac 
publice rezultatele acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pe baza acestor teme, efectuează, în 
strânsă colaborare cu deținătorii de 
autorizație, evaluări naționale și fac publice 
rezultatele acestora;

(b) evaluează în ce măsură au fost 
abordate aceste teme și, dacă este necesar, 
efectuează, în strânsă colaborare cu 
deținătorii de autorizație, evaluări naționale 
ale instalațiilor acestora, ce urmează a fi 
evaluate de autoritatea competentă de 
reglementare, și fac publice rezultatele 
acestora;

Or. en

Amendamentul 185
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pe baza acestor teme, efectuează, în 
strânsă colaborare cu deținătorii de 
autorizație, evaluări naționale și fac publice 

(b) pe baza acestor teme, efectuează, în 
strânsă colaborare cu deținătorii de 
autorizație și ENSREG, evaluări naționale 
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rezultatele acestora; și fac publice rezultatele acestora;

Or. en

Amendamentul 186
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare inter 
pares a rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
este invitată să participe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare inter 
pares a rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
este invitată să participe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 188
Michèle Rivasi



PE529.779v01-00 96/110 AM\1019806RO.doc

RO

în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare 
inter pares a rezultatelor evaluărilor 
naționale menționate la litera (b), la care 
Comisia este invitată să participe;

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare 
inter pares (inclusiv de către experți 
independenți din societatea civilă) a 
rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
participă;

Or. fr

Amendamentul 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare inter 
pares a rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
este invitată să participe;

(c) definesc împreună o metodologie,
organizează și efectuează o evaluare 
inter pares a rezultatelor evaluărilor 
naționale menționate la litera (b), la care 
Comisia este invitată să participe în 
calitate de observator; 

Or. en

Amendamentul 190
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
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Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) definesc împreună o metodologie, 
organizează și efectuează o evaluare inter 
pares a rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
este invitată să participe;

(c) definesc o metodologie, organizează și 
efectuează o evaluare inter pares a 
rezultatelor evaluărilor naționale 
menționate la litera (b), la care Comisia 
este invitată să participe în calitate de 
observator; 

Or. en

Amendamentul 191
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) publică rezultatele evaluărilor inter 
pares menționate la litera (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) publică rezultatele evaluărilor inter 
pares menționate la litera (c).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 193
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) publică rezultatele evaluărilor 
inter pares menționate la litera (c).

(d) publică imediat rezultatele evaluărilor 
inter pares menționate la litera (c).

Or. fr

Amendamentul 194
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) tema primei evaluări tematice 
inter pares se stabilește în termen de cel 
mult trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la 
alineatul (2) asigură planificarea și modul 
de punere în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares.

Or. en

Amendamentul 196
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la 
alineatul (2) asigură planificarea și modul 
de punere în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares. 

Or. en

Justificare

Această propunere consolidează atribuțiile Comisiei Europene, în contradicție cu articolul 5. 
Autoritățile naționale de reglementare sunt răspunzătoare în ceea ce privește siguranța 
nucleară. A se vedea partea 1 punctul 2.8 din Cerințele generale de securitate ale AIEA 
(„Pentru o independență efectivă, autoritatea de reglementare dispune de suficientă 
autoritate și de suficient personal și are acces la resurse financiare suficiente pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților care îi revin”).
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Amendamentul 197
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluărilor inter pares menționate la 
alineatul (2) raportează rezultatele, atunci 
când acestea devin disponibile, statelor 
membre și Comisiei și asigură planificarea 
și modul de punere în aplicare pe teritoriul 
său a recomandărilor tehnice relevante 
rezultate din procesul de evaluare 
inter pares și informează Comisia cu 
privire la aceasta.

Or. en

Amendamentul 198
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la 
alineatul (2) asigură planificarea și modul 
de punere în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
publică un plan de acțiune care să reflecte 
măsurile adoptate.

Or. en
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Amendamentul199
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

(3) Fiecare stat membru care este supus 
evaluării inter pares menționate la alineatul 
(2) asigură planificarea și modul de punere 
în aplicare obligatorie pe teritoriul său a 
recomandărilor tehnice relevante rezultate 
din procesul de evaluare inter pares și 
informează Comisia cu privire la aceasta.

Or. de

Amendamentul 200
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiv 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură în mod constant, prin 
folosirea tuturor mijloacelor care îi stau 
la dispoziție, că recomandările privind 
îmbunătățirea securității nucleare emise 
în urma testelor de rezistență și a 
evaluărilor inter pares sunt puse în 
aplicare imediat și examinează foarte 
atent soliditatea economică a măsurilor de 
modernizare pe baza potențialelor 
pericole. Comisia se asigură că costurile 
ocazionate de aplicarea măsurilor de 
modernizare sunt suportate în întregime 
de operatorii instalațiilor nucleare, și nu 
de contribuabili.

Or. de
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Amendamentul 201
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în 
aplicare a recomandărilor tehnice 
rezultate din procesul de evaluare inter 
pares, Comisia invită autoritățile de 
reglementare competente din statele 
membre neimplicate să organizeze și să 
efectueze o misiune de verificare pentru a 
obține o imagine de ansamblu asupra 
situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la posibilele 
măsuri de remediere a deficiențelor 
identificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în 
aplicare a recomandărilor tehnice 
rezultate din procesul de evaluare inter 
pares, Comisia invită autoritățile de 
reglementare competente din statele 
membre neimplicate să organizeze și să 
efectueze o misiune de verificare pentru a 

eliminat
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obține o imagine de ansamblu asupra 
situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la posibilele 
măsuri de remediere a deficiențelor 
identificate.

Or. en

Justificare

Această propunere consolidează atribuțiile Comisiei Europene, în contradicție cu articolul 5. 
Autoritățile naționale de reglementare sunt răspunzătoare în ceea ce privește siguranța 
nucleară. A se vedea partea 1 punctul 2.8 din Cerințele generale de securitate ale AIEA 
(„Pentru o independență efectivă, autoritatea de reglementare dispune de suficientă 
autoritate și de suficient personal și are acces la resurse financiare suficiente pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților care îi revin”).

Amendamentul 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în 
aplicare a recomandărilor tehnice 
rezultate din procesul de evaluare inter 
pares, Comisia invită autoritățile de 
reglementare competente din statele 
membre neimplicate să organizeze și să 
efectueze o misiune de verificare pentru a 
obține o imagine de ansamblu asupra 
situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la posibilele 
măsuri de remediere a deficiențelor 
identificate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 204
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care identifică abateri sau 
întârzieri substanțiale în punerea în 
aplicare a recomandărilor tehnice 
rezultate din procesul de evaluare inter 
pares, Comisia invită autoritățile de 
reglementare competente din statele 
membre neimplicate să organizeze și să 
efectueze o misiune de verificare pentru a 
obține o imagine de ansamblu asupra 
situației și pentru a informa statul 
membru implicat cu privire la posibilele 
măsuri de remediere a deficiențelor 
identificate.

(4) Fiecare stat membru care face 
obiectul evaluării inter pares pune la 
dispoziția celorlalte state membre, a 
Comisiei și a publicului un raport privind 
monitorizarea punerii în practică a 
recomandărilor în urma evaluării 
intre pares. Dacă este cazul, se 
organizează o evaluare inter pares de 
monitorizare, conform procedurilor 
descrise la alineatul (2), ale cărei 
concluzii ar trebui puse la dispoziția 
publicului. 

Or. en

Amendamentul 205
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La notificarea din partea Comisiei și 
în termen de trei luni, autoritatea 
națională recomandă deținătorului de 
autorizație să adopte măsurile de 
siguranță pertinente identificate în 
procesul de evaluare inter pares. 
Autoritatea națională impune penalități în 
conformitate cu articolul 9a, în cazul în 
care, într-un termen suplimentar de 
șase luni, deținătorul autorizației nu face 
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dovada unor progrese clare în punerea în 
aplicare a acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 206
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La primirea unei solicitări de 
prelungire a vieții utile a unei instalații 
nucleare peste durata prevăzută inițial, 
statul membru convoacă, în termen de 
șase luni, o evaluare inter pares pentru 
instalația respectivă, în conformitate cu 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 207
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În caz de accident care conduce la o 
eliberare precoce sau masivă de substanțe 
radioactive sau în caz de eveniment 
anormal care duce la situații necesitând 
măsuri de urgență în afara 
amplasamentului sau măsuri de protecție 
a publicului, statul membru în cauză 
convoacă, în termen de șase luni, o 
evaluare inter pares a instalației 

eliminat
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respective în conformitate cu alineatul 
(2), la care Comisia este invitată să 
participe.

Or. en

Justificare

Această propunere consolidează atribuțiile Comisiei Europene, în contradicție cu articolul 5. 
Autoritățile naționale de reglementare răspunzătoare în ceea ce privește siguranța nucleară. 
A se vedea partea 1 punctul 2.8 din Cerințele generale de securitate ale AIEA („Pentru o 
independență efectivă, autoritatea de reglementare dispune de suficientă autoritate și de 
suficient personal și are acces la resurse financiare suficiente pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a responsabilităților care îi revin”).

Amendamentul 208
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În caz de accident care conduce la o 
eliberare precoce sau masivă de substanțe 
radioactive sau în caz de eveniment 
anormal care duce la situații necesitând
măsuri de urgență în afara 
amplasamentului sau măsuri de protecție a 
publicului, statul membru în cauză 
convoacă, în termen de șase luni, o 
evaluare inter pares a instalației respective 
în conformitate cu alineatul (2), la care 
Comisia este invitată să participe.

(5) În cazul unui accident ale cărui 
consecințe generează situații ce necesită
măsuri de urgență în afara 
amplasamentului sau măsuri de protecție a 
publicului, statul membru în cauză 
convoacă, în termen de șase luni, o 
evaluare inter pares a instalației respective 
în conformitate cu alineatul (2), la care 
Comisia este invitată să participe în 
calitate de observator.

Or. en

Amendamentul 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În caz de accident care conduce la o 
eliberare precoce sau masivă de substanțe 
radioactive sau în caz de eveniment 
anormal care duce la situații necesitând
măsuri de urgență în afara 
amplasamentului sau măsuri de protecție a 
publicului, statul membru în cauză 
convoacă, în termen de șase luni, o 
evaluare inter pares a instalației respective 
în conformitate cu alineatul (2), la care 
Comisia este invitată să participe.

(5) În cazul unui accident ale cărui 
consecințe sau consecințe potențiale 
generează situații ce necesită măsuri de 
urgență în afara amplasamentului sau 
măsuri de protecție a publicului, statul 
membru în cauză convoacă o evaluare 
inter pares a instalației respective în 
conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 f – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8f eliminat

Orientări pentru îmbunătățirea securității 
nucleare

Or. en

Amendamentul 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza rezultatelor evaluărilor inter 
pares efectuate în conformitate cu 
articolul 8e alineatul (2) și a 
recomandărilor tehnice rezultate, în 
conformitate cu principiile transparenței 
și îmbunătățirii continue a securității 
nucleare, statele membre, cu sprijinul 
autorităților de reglementare competente, 
elaborează și stabilesc în comun orientări 
pentru temele specifice menționate la 
articolul 8e alineatul (2) litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 8 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza rezultatelor evaluărilor inter pares
efectuate în conformitate cu articolul 8e 
alineatul (2) și a recomandărilor tehnice 
rezultate, în conformitate cu principiile 
transparenței și îmbunătățirii continue a 
securității nucleare, statele membre, cu 
sprijinul autorităților de reglementare 
competente, elaborează și stabilesc în 
comun orientări pentru temele specifice 
menționate la articolul 8e alineatul (2) 
litera (a).”

Pe baza rezultatelor evaluărilor inter pares
efectuate în conformitate cu articolul 8e 
alineatul (2) și a recomandărilor tehnice 
rezultate, în conformitate cu principiile 
transparenței și îmbunătățirii continue a
securității nucleare, statele membre, cu 
sprijinul autorităților de reglementare 
competente, elaborează și stabilesc în 
comun orientări pentru temele specifice 
menționate la articolul 8e alineatul (2) 
litera (a). Comisia se asigură că, într-un 
termen maxim de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, standarde de 
securitate în domeniul securității nucleare 
obligatorii au fost instituite la nivelul 
UE.”

Or. de
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Amendamentul213
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 9 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru 
nerespectarea dispozițiilor interne 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și iau toate măsurile necesare 
pentru asigurarea punerii în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficace, proporționale și disuasive. 
Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei până cel târziu la [a se introduce 
data – această dată trebuie să corespundă 
termenului de transpunere prevăzut la 
articolul 2 din prezenta propunere] și 
informează Comisia fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară care 
le afectează.

eliminat

Or. de

Amendamentul 214
Béla Kovács

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 14
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 9 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea 
dispozițiilor interne adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă și iau 
toate măsurile necesare pentru asigurarea 
punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 

Statele membre stabilesc de comun acord 
normele privind sancțiunile aplicabile 
pentru nerespectarea dispozițiilor interne 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă și iau toate măsurile necesare 
pentru asigurarea punerii în aplicare a 
acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficace, proporționale și disuasive. 
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notifică aceste dispoziții Comisiei până cel 
târziu la [a se introduce data – această 
dată trebuie să corespundă termenului de 
transpunere prevăzut la articolul 2 din 
prezenta propunere] și informează 
Comisia fără întârziere cu privire la orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre notifică aceste dispoziții 
Comisiei și informează Comisia fără 
întârziere cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. hu

Amendamentul 215
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva 2009/71/Euratom
Articolul 9 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea 
dispozițiilor interne adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă și iau 
toate măsurile necesare pentru asigurarea 
punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive. Statele membre 
notifică aceste dispoziții Comisiei până cel 
târziu la [a se introduce data – această dată 
trebuie să corespundă termenului de 
transpunere prevăzut la articolul 2 din 
prezenta propunere] și informează Comisia 
fără întârziere cu privire la orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea 
dispozițiilor interne adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă și iau 
toate măsurile necesare pentru asigurarea 
punerii în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie eficace, 
proporționale și disuasive și pot consta în 
aplicarea unei amenzi zilnice sau în 
suspendarea funcționării instalației 
nucleare în cauză din ordinul autorității 
naționale de reglementare. Statele 
membre notifică aceste dispoziții Comisiei 
până cel târziu la [a se introduce data –
această dată trebuie să corespundă 
termenului de transpunere prevăzut la 
articolul 2 din prezenta propunere] și 
informează Comisia fără întârziere cu 
privire la orice modificare ulterioară care le 
afectează.

Or. fr


