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Amendamentul 1
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în timpul negocierilor de 
aderare, guvernele Lituaniei, Slovaciei și 
Bulgariei s-au angajat, ca parte a tratatelor 
lor de aderare, să închidă reactoarele
nucleare care nu au putut fi modernizate 
din punct de vedere economic la nivelul 
de siguranță necesar;

A. întrucât, în timpul negocierilor de 
aderare, guvernele Lituaniei, Slovaciei și 
Bulgariei au fost de acord, ca parte a 
tratatelor lor de aderare, să închidă unele 
din reactoarele nucleare mai vechi la date 
de închidere anticipate fixe;

Or. en

Amendamentul 2
Ivailo Kalfin

Proiect de aviz
Considerentul A 

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, în timpul negocierilor de 
aderare, guvernele Lituaniei, Slovaciei și 
Bulgariei s-au angajat, ca parte a tratatelor 
lor de aderare, să închidă reactoarele 
nucleare care nu au putut fi modernizate 
din punct de vedere economic la nivelul de 
siguranță necesar;

A. întrucât, în timpul negocierilor de 
aderare, guvernele Lituaniei, Slovaciei și 
Bulgariei s-au angajat, ca parte a tratatelor 
lor de aderare, să închidă reactoarele 
nucleare mai vechi care, în anumite 
cazuri, nu au putut fi modernizate din 
punct de vedere economic la nivelul de 
siguranță necesar;

Or. en

Amendamentul 3
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât închiderea și dezafectarea 
ulterioară ale acestor centrale nucleare 
au reprezentat pierderi financiare și 
economice importante și o povară 
constantă care nu poate fi suportată în 
întregime de statele membre în cauză;

Or. en

Amendamentul 4
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că principul poluatorului 
plătitor ar trebui aplicat la finanțarea 
operațiunilor de dezafectare și că operatorii 
nucleari ar trebui să asigure economisirea, 
în timpul perioadei de producție a 
instalațiilor nucleare, a unor resurse 
financiare suficiente pentru acoperirea 
costurilor legate de dezafectarea lor 
ulterioară;

1. constată că principul poluatorului 
plătitor ar trebui aplicat la finanțarea 
operațiunilor de dezafectare și că operatorii 
nucleari ar trebui să asigure economisirea, 
în timpul perioadei de producție a 
instalațiilor nucleare, a unor resurse 
financiare suficiente pentru acoperirea 
costurilor legate de dezafectarea lor 
ulterioară; cu toate acestea, în aceste trei 
cazuri, refuzul exploatării complete a 
centralelor nucleare închise anticipat a 
împiedicat economisirea sumelor 
necesare;

Or. en

Amendamentul 5
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, din cauza 
închiderii anticipate a reactoarelor 
nucleare în Lituania, Slovacia și 
Bulgaria, operatorii centralelor nucleare 
nu au putut obține fondurile necesare 
acoperirii costurilor de dezafectare; 

Or. lt

Amendamentul 6

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. se teme că lipsa resurselor financiare 
destinate măsurilor de dezafectare va 
întârzia dezafectarea centralelor nucleare 
și va reprezenta o amenințare la adresa 
mediului și sănătății oamenilor; 

Or. en

Amendamentul 7

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că, într-o piață a energiei 
liberalizată, operatorii de centrale 
nucleare, la fel ca orice concurent, 
trebuie să își asume întreaga 
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responsabilitate juridică și financiară a 
consecințelor actelor lor;

Or. en

Amendamentul 8

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. observă că operațiunile de dezafectare 
pot prezenta riscuri pentru sănătatea 
publică și mediu dacă nu se iau măsurile 
necesare la timp și că, prin urmare, ar 
trebui făcute disponibile resurse financiare 
suficiente la momentul oportun, pentru a 
asigura faptul că dezafectarea instalațiilor 
nucleare se efectuează în conformitate cu 
standardele de siguranță;

2. observă că operațiunile de dezafectare 
pot prezenta riscuri pentru sănătatea 
publică - pentru generația actuală și 
generațiile viitoare - și mediu, dacă nu se 
iau măsurile necesare la timp, și că, prin 
urmare, ar trebui generate și economisite 
în perioada de funcționare a instalației
resurse financiare suficiente pentru a 
asigura faptul că dezafectarea instalațiilor 
nucleare se efectuează în conformitate cu 
standardele de siguranță;

Or. en

Amendamentul 9
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă că în domeniul dezafectării 
nucleare experiența UE este limitată și 
subliniază, prin urmare, că aspectele 
legate de securitate sunt primordiale în 
dezafectarea centralelor nucleare închise 
anticipat în cauză și că ar trebui să se țină 
seama de acest fapt în toate deciziile 
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viitoare ale părților implicate;

Or. en

Amendamentul 10
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. remarcă faptul că costurile sociale și 
cele legate de mediu ale procedurilor de 
dezafectare ar trebui suportate de 
investitori și că ar trebui luate în 
considerare în deciziile legate de 
utilizarea energiei nucleare;

Or. en

Amendamentul 11
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște importanța gestionării bune și 
transparente a resurselor financiare, însoțită 
de o supraveghere externă adecvată, pentru 
a asigura o concurență echitabilă pe piața 
energiei;

3. recunoaște importanța gestionării bune și 
transparente a resurselor financiare, însoțită 
de o supraveghere externă adecvată, pentru 
a asigura o concurență echitabilă pe piața 
energiei; consideră că, pentru atribuirea 
de contracte de achiziții, ar trebui să se 
aplice un criteriu de reciprocitate 
comunitară în favoarea întreprinderilor 
europene, aplicându-se în special 
principiile prevăzute la articolul 58 din 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
diferite sectoare, printre care și sectorul 
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energiei;

Or. fr

Amendamentul 12
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște importanța gestionării bune și 
transparente a resurselor financiare, însoțită 
de o supraveghere externă adecvată, pentru 
a asigura o concurență echitabilă pe piața 
energiei;

3. reamintește că fondurile UE alocate nu 
erau destinate să acopere costul integral 
al dezafectării și nici să compenseze toate 
consecințele economice ale acestui 
proces; recunoaște importanța gestionării 
bune și transparente a resurselor financiare, 
însoțită de o supraveghere externă 
adecvată, pentru a asigura o concurență 
echitabilă pe piața energiei; reafirmă 
faptul că obiectivul cel mai important al 
închiderii și dezafectării celor trei centrale 
nucleare este securitatea;

Or. en

Amendamentul 13

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște importanța gestionării bune și 
transparente a resurselor financiare, însoțită 
de o supraveghere externă adecvată, pentru 
a asigura o concurență echitabilă pe piața 
energiei;

3. recunoaște importanța gestionării bune și 
transparente a resurselor financiare, însoțită 
de o supraveghere externă adecvată, pentru 
a asigura o concurență echitabilă pe piața 
energiei; recomandă transparența și 
participarea publică în acest domeniu;
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Or. en

Amendamentul 14
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a acorda 
prioritate alocării de fonduri UE destinate 
în mod special dezafectării; pune în 
evidență că este necesar ca toate cele trei 
centrale nucleare să prezinte un plan 
final detaliat de dezafectare, indispensabil 
în elaborarea unui mecanism financiar 
capabil să evite riscurile și incertitudinile; 

Or. en

Amendamentul 15
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că dezafectarea a avut un 
impact direct asupra resurselor de energie 
(și asupra prețurilor lor) din statele 
membre vizate; consideră că ar trebui 
promovată dezvoltarea unor resurse de 
energie alternative și competitive și că ar 
trebui acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 16
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că dezafectarea a avut un impact 
direct asupra resurselor de energie (și 
asupra prețurilor lor) din statele membre 
vizate; consideră că ar trebui promovată 
dezvoltarea unor resurse de energie 
alternative și competitive și că ar trebui 
acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare;

4. observă că dezafectarea prematură a 
avut un impact direct asupra resurselor de 
energie (și asupra prețurilor lor) din statele 
membre vizate; consideră că ar trebui 
promovată dezvoltarea unor resurse de 
energie alternative, cu emisii reduse și 
competitive, pentru a remedia 
consecințele negative, și că ar trebui 
acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare adecvate
pentru acoperirea costurilor de dezafectare 
până într-un stadiu determinat de la care
cele trei țări pot suporta singure costurile 
rămase;

Or. en

Amendamentul 17
Ivailo Kalfin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că dezafectarea a avut un impact 
direct asupra resurselor de energie (și 
asupra prețurilor lor) din statele membre 
vizate; consideră că ar trebui promovată 
dezvoltarea unor resurse de energie 
alternative și competitive și că ar trebui 
acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare;

4. observă că dezafectarea anticipată a 
avut un impact direct asupra resurselor de 
energie (și asupra prețurilor lor) din statele 
membre vizate; consideră că ar trebui 
promovată dezvoltarea unor resurse de 
energie alternative și competitive și că ar 
trebui acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare în 
cazul unei închideri anticipată;

Or. en
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Amendamentul 18

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că dezafectarea a avut un impact 
direct asupra resurselor de energie (și 
asupra prețurilor lor) din statele membre 
vizate; consideră că ar trebui promovată 
dezvoltarea unor resurse de energie 
alternative și competitive și că ar trebui 
acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare;

4. observă că dezafectarea a avut un impact 
direct asupra resurselor de energie (și 
asupra prețurilor lor) din statele membre 
vizate; consideră că ar trebui promovată 
dezvoltarea unor resurse de energie 
alternative și competitive și că ar trebui 
acordată atenția cuvenită instituirii 
mecanismelor de compensare pentru 
acoperirea costurilor de dezafectare și de 
eliminare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 19
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este necesară o 
coordonare mai consolidată între cele trei 
programe pentru a asigura o mai bună 
planificare a activităților și un schimb de 
experiență mai eficient; Uniunea 
Europeană în ansamblul ei poate, de 
asemenea, beneficia de această 
experiență, deoarece reactoarele sunt 
scoase din funcțiune la sfârșitul vieții lor 
economice; invită, prin urmare, toate 
părțile implicate să se asigure că cele mai 
bune practici de dezafectare sunt realizate 
și colectate și că experiența și datele 
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obținute în celelalte state membre care 
dețin centrale nucleare sunt utilizate în 
modul cel mai eficient;

Or. en

Amendamentul 20

Michèle Rivasi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită introducerea unei asigurări 
finanțate exclusiv de operatorul de 
centrală nucleară, fără subvenții de stat, 
pentru a acoperi răspunderea civilă a 
operatorului pe întreaga perioadă de 
dezafectare împotriva incidentelor și 
accidentelor neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 21
Vladimir Urutchev

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să analizeze posibile 
moduri de armonizare a abordărilor legate 
de finanțarea dezafectării în UE, luând în 
considerare diferitele strategii utilizate de 
statele membre, fără să compromită 
siguranța și securitatea procesului de 
dezafectare.

5. luând în considerare diferitele strategii 
utilizate de statele membre, invită Comisia 
să analizeze posibile moduri de armonizare 
a abordărilor legate de finanțarea 
dezafectării în UE pentru a asigura la timp 
resursele financiare necesare, fără să 
compromită siguranța și securitatea 
procesului de dezafectare.

Or. en
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Amendamentul 22
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, dacă procedura de 
dezafectare este armonizată, ar trebui să 
se ia în considerare structurile 
administrative relevante ale statelor 
membre și procedura de gestionare a 
resurselor ar trebui simplificată;

Or. lt

Amendamentul 23
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă lipsa de rapoarte anuale ale 
Comisiei către Parlamentul European 
privind utilizarea resurselor financiare 
alocate dezafectării acestor trei centrale 
nucleare; solicită Comisiei să prezinte în 
fiecare an Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte referitoare la 
utilizarea acestor resurse financiare, 
precizând în mod complet și precis 
costurile de dezafectare;

Or. en


