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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea unui 
instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0841),

– având în vedere articolul 203 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de 
către Consiliu (C7–0014/2012),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete (A7–0000/2012),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

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

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

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accidentul de la Cernobîl din 1986 a 
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat necesitatea 
continuării eforturilor în direcția sporirii 
securității nucleare la cele mai înalte 
standarde. Pentru a crea condițiile de 
securitate nucleară necesare pentru 

(3) Accidentul de la Cernobîl din 1986 a 
subliniat importanța globală a securității 
nucleare. Accidentul de la Fukushima 
Daiichi din 2011 a confirmat necesitatea 
continuării eforturilor în direcția sporirii 
securității nucleare la cele mai înalte 
standarde, în special în ceea ce privește 
guvernanța și autonomia de reglementare. 
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eliminarea pericolelor la adresa vieții și 
sănătății publice, Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice (denumită în continuare 
„Comunitatea”) trebuie să poată să sprijine 
securitatea nucleară în țările terțe.

Pentru a crea condițiile de securitate 
nucleară necesare pentru eliminarea 
pericolelor la adresa vieții și sănătății 
publice, Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (denumită în continuare 
„Comunitatea”) trebuie să poată să sprijine 
securitatea nucleară în țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În prezent se construiesc centrale 
nucleare foarte aproape de frontierele 
Uniunii, ceea ce ridică probleme foarte 
serioase în materie de siguranță și 
securitate, în special în contextul unei 
lipse de cooperare pe plan politic cu 
Uniunea.

Or. en

Amendamentul3

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Numeroase țări din întreaga lume au 
în vedere sau planifică construirea unor 
centrale nucleare, ceea ce creează o gamă 
largă de provocări și nevoia de a pune 
bazele unor culturi și ale unor sisteme de 
guvernanță adecvate în domeniul 
securității nucleare. În acest context, ar 
trebui să se acorde prioritate sprijinirii 
autorităților de reglementare ale acestora, 
precum și a structurilor regionale și 
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internaționale multilaterale care pot 
consolida nivelul de încredere și aplicarea 
standardelor prin intermediul unor 
mecanisme de evaluare inter pares.

Or. en

Justificare

Acest instrument ar trebui să vizeze în primul rând autoritățile de reglementare. Cu toate 
acestea, în țările care nu dispun de un ansamblu de centrale nucleare și de operatori 
nucleari, misiunea autorităților de reglementare depinde de existența unor centrale propriu-
zise, ceea ce poate încuraja o tendință spre indulgență. Parțial, această tendință poate fi 
ținută sub control prin intermediul organizațiilor regionale și al evaluărilor inter pares.

Amendamentul4

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune, 
Uniunea Europeană este singura care 
dispune de masa critică necesară pentru a 
răspunde provocărilor globale, fiind, de
asemenea, cel mai bine plasată pentru a 
coordona cooperarea cu țările terțe.

(4) Acționând împreună cu statele membre 
în cadrul politicilor și strategiilor comune 
și cooperând cu organizațiile 
internaționale și regionale, Uniunea este 
bine plasată pentru a răspunde 
provocărilor globale și pentru a coordona 
cooperarea cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul5

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține și promova 
îmbunătățirea continuă a securității 
nucleare și a reglementării acesteia, 
Consiliul a adoptat Directiva 
2009/71/Euratom din 25 iunie 2009 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 

(6) Pentru a menține și promova 
îmbunătățirea continuă a securității 
nucleare și a reglementării acesteia, 
Consiliul a adoptat Directiva 
2009/71/Euratom din 25 iunie 2009 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
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securitatea nucleară al instalațiilor 
nucleare. De asemenea, Consiliul a adoptat 
Directiva 2011/70/Euratom din 19 iulie 
2011 de instituire a unui cadru comunitar 
pentru gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive. Aceste directive 
și standardele ridicate de securitate 
nucleară și de gestionare a deșeurilor 
radioactive și a combustibilului uzat puse 
în aplicare în Uniune constituie exemple 
care pot fi utile pentru încurajarea țărilor 
terțe în adoptarea unor standarde la fel de 
ridicate.

securitatea nucleară al instalațiilor 
nucleare. Comunicarea Comisiei din 24 
noiembrie 2011 privind raportul interimar 
referitor la evaluările cuprinzătoare ale 
riscurilor și ale securității centralelor 
nucleare din Uniunea Europeană („teste 
de rezistență”)1 subliniază necesitatea de 
a consolida acest cadru. De asemenea, 
Consiliul a adoptat Directiva 
2011/70/Euratom din 19 iulie 2011 de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
gestionarea responsabilă și în condiții de 
siguranță a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Aceste directive și 
standardele ridicate de securitate nucleară 
și de gestionare a deșeurilor radioactive și a 
combustibilului uzat puse în aplicare în 
Uniune constituie exemple care pot fi utile 
pentru încurajarea țărilor terțe în adoptarea 
unor standarde la fel de ridicate, dar care 
sunt credibile numai dacă sunt transpuse 
în mod adecvat de către toate statele 
membre.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Amendamentul6

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este deosebit de importantă 
continuarea eforturilor Comunității în 
sprijinul aplicării unor sisteme de garanții 
eficace pentru materialul nuclear din țările 
terțe, pe baza propriilor activități de 
salvgardare în cadrul Uniunii.

(10) Este deosebit de importantă 
continuarea eforturilor Comunității în 
sprijinul aplicării unor sisteme de garanții 
eficace pentru materialul nuclear din țările 
terțe, pe baza propriilor activități de 
salvgardare în cadrul Uniunii. Utilizarea 
experților Uniunii pentru a oferi asistență 
țărilor terțe în domeniul nuclear este, de 
asemenea, importantă în scopul 
menținerii unui nivel înalt de expertiză în 
cadrul Uniunii, în special în contextul 
planurilor de dezafectare a unui număr 
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de centrale nucleare.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea unei culturi a securității 
nucleare eficace și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție;

(a) promovarea unei culturi și a unei 
guvernanțe eficace în domeniul securității 
nucleare și punerea în aplicare a celor mai 
înalte standarde de securitate nucleară și de 
radioprotecție;

Or. en

Amendamentul8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) gradul în care țările care beneficiază 
de asistență elaborează standarde de 
securitate nucleară care sunt similare cu 
cele consacrate în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele de strategie au rolul de a 
asigura un cadru coerent pentru cooperarea 

(3) Documentele de strategie au rolul de a 
asigura un cadru coerent pentru cooperarea 
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dintre Uniune și țara sau regiunea parteneră 
în cauză, în conformitate cu scopul general 
și domeniul de aplicare, obiectivele, 
principiile și politica Uniunii.

dintre Uniune, statele membre, și țara sau 
regiunea parteneră în cauză, în 
conformitate cu scopul general și domeniul 
de aplicare, obiectivele, principiile și 
politica Uniunii.

Or. en

Amendamentul10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele multianuale indicative se 
bazează, în principiu, pe un dialog cu 
regiunea (regiunile) sau țările partenere, 
care implică părțile interesate, astfel încât 
să asigure că țara sau regiunea în cauză 
controlează în mod suficient procesul și să 
încurajeze sprijinul pentru strategiile de 
dezvoltare naționale.

(3) Programele multianuale indicative se 
bazează, în măsura posibilului, pe un 
dialog cu regiunea (regiunile) sau țările 
partenere, care implică părțile interesate, 
astfel încât să asigure că țara sau regiunea 
în cauză controlează în mod suficient 
procesul și să încurajeze sprijinul pentru 
strategiile de dezvoltare naționale.

Or. en

Amendamentul11

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Promovarea unei culturi a securității 
nucleare eficace și punerea în aplicare a 
celor mai înalte standarde de securitate 
nucleară și de radioprotecție la toate 
nivelurile, în special prin:

(a) Promovarea unei culturi și a unei 
guvernanțe eficace în domeniul securității 
nucleare și punerea în aplicare a celor mai 
înalte standarde de securitate nucleară și de 
radioprotecție la toate nivelurile, în special 
prin:

Or. en
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Amendamentul12

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea unor cadre de reglementare, 
proceduri și sisteme eficace pentru a 
garanta o protecție adecvată împotriva 
radiațiilor ionizante provenind de la 
materialele radioactive, în special de la 
surse radioactive cu activitate intensă, 
precum și eliminarea acestora în condiții de 
siguranță;

– promovarea unor cadre de reglementare, 
proceduri și sisteme eficace și transparente
pentru a garanta o protecție adecvată 
împotriva radiațiilor ionizante provenind 
de la materialele radioactive, în special de 
la surse radioactive cu activitate intensă, 
precum și eliminarea acestora în condiții de 
siguranță;

Or. en

Amendamentul13

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera a – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– promovarea unor sisteme de guvernanță 
eficace în domeniul securității nucleare, 
care să garanteze independența, 
responsabilitatea și autoritatea 
organismelor de reglementare, precum și 
existența unor structuri de cooperare 
regionale și internaționale între aceste 
organisme;

Or. en

Amendamentul14

Propunere de regulament
Anexă – Măsuri de sprijin specifice – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsurile de promovare a cooperării 
internaționale (inclusiv în cadrul 

– măsurile de promovare a cooperării 
internaționale (inclusiv în cadrul 
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organizațiilor internaționale relevante, în 
special AIEA) în domeniile susmenționate, 
inclusiv punerea în aplicare și 
monitorizarea convențiilor și a tratatelor 
internaționale, schimbul de informații, 
consolidarea capacităților și formarea și 
cercetarea în domeniul securității nucleare.

organizațiilor internaționale și regionale
relevante, în special AIEA) în domeniile 
susmenționate, inclusiv punerea în aplicare 
și monitorizarea convențiilor și a tratatelor 
internaționale, schimbul de informații, 
consolidarea capacităților și formarea și 
cercetarea în domeniul securității nucleare.

Or. en

Amendamentul15

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se va acorda prioritate țărilor candidate la 
aderare și țărilor pentru care se aplică 
politica europeană de vecinătate. Vor fi 
preferate abordările regionale;

– se va acorda prioritate țărilor candidate la 
aderare și țărilor pentru care se aplică 
politica europeană de vecinătate, în special 
dacă acestea dezvoltă noi capacități de 
generare a energiei nucleare sau se află 
în etapa de dezafectare. Vor fi preferate 
abordările regionale;

Or. en

Amendamentul16

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– țările terțe care doresc să coopereze cu 
Uniunea Europeană trebuie să adere pe 
deplin la principiile neproliferării. De 
asemenea, aceste țări trebuie să adere la 
convențiile relevante, în cadrul AIEA, 
privind securitatea și siguranța nucleară sau 
să fi luat măsuri care să demonstreze un 
angajament ferm de aderare la convențiile 
respective. Cooperarea cu Uniunea 
Europeană ar putea fi condiționată de 

– țările terțe care doresc să coopereze cu 
Uniunea Europeană trebuie să adere pe 
deplin la principiile neproliferării. De 
asemenea, aceste țări trebuie să adere la 
convențiile relevante, în cadrul AIEA, 
privind securitatea și siguranța nucleară sau 
să fi luat măsuri care să demonstreze un 
angajament ferm de aderare la convențiile 
respective. Cooperarea cu Uniunea 
Europeană ar putea fi condiționată de 
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aderare sau de finalizarea măsurilor în 
direcția aderării la convențiile relevante. În 
cazuri de urgență, este necesar să se 
demonstreze, în mod excepțional, 
flexibilitate în aplicarea acestui principiu;

aderare sau de finalizarea măsurilor în 
direcția aderării la convențiile relevante. În 
cazuri de urgență, este necesar să se 
demonstreze, în mod excepțional, 
flexibilitate în aplicarea acestui principiu, 
dacă lipsa unei reacții ar putea să crească 
nivelul de risc pentru Uniune și cetățenii 
săi;

Or. en

Amendamentul17

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 1. Criterii generale – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru a asigura și monitoriza 
conformitatea cu obiectivele cooperării, 
țara terță beneficiară trebuie să accepte 
principiul evaluării acțiunilor întreprinse. 
Evaluarea va facilita monitorizarea și 
verificarea conformității cu obiectivele 
convenite și ar putea constitui o condiție 
pentru continuarea plății contribuției 
Uniunii;

– pentru a asigura și monitoriza 
conformitatea cu obiectivele cooperării, 
țara terță beneficiară trebuie să accepte 
principiul evaluării acțiunilor întreprinse.
Conformitatea demonstrabilă și continuă 
cu obiectivele convenite și ar trebui să 
constituie o condiție pentru continuarea 
plății contribuției Uniunii;

Or. en

Amendamentul18

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 2. Țările cu capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor care au beneficiat deja de 
finanțare comunitară, cooperarea 
suplimentară ar trebui să depindă de 
evaluarea acțiunilor finanțate de la bugetul 
Comunității și de justificarea 
corespunzătoare a noilor necesități. 

În cazul țărilor care au beneficiat deja de 
finanțare comunitară, cooperarea 
suplimentară ar trebui să depindă de 
evaluarea acțiunilor finanțate de la bugetul 
Comunității și de justificarea 
corespunzătoare a noilor necesități. 
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Evaluarea ar trebui să facă posibilă 
determinarea cu mai mare precizie a tipului 
de cooperare și a sumelor care ar urma să 
fie acordate acestor țări în viitor.

Evaluarea ar trebui să facă posibilă 
determinarea cu mai mare precizie a tipului 
de cooperare și a sumelor care ar urma să 
fie acordate acestor țări în viitor. Uniunea 
ar trebui să încurajeze mecanismele de 
cooperare regională și de evaluare inter 
pares.

Or. en

Amendamentul19

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 3. Țările fără capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul țărilor care doresc să dezvolte o 
capacitate de generare a energiei nucleare, 
indiferent dacă dețin sau nu reactoare de 
cercetare, și pentru care se pune problema 
intervenției la momentul oportun pentru a 
asigura încurajarea unei culturi în materie 
de securitate nucleară și protecție fizică în 
paralel cu dezvoltarea programului de 
generare de energie nucleară, în special în 
ceea ce privește consolidarea autorităților 
de reglementare și a organizațiilor de 
asistență tehnică, cooperarea va ține seama 
de credibilitatea programului de dezvoltare 
pentru producerea de energie nucleară, de 
existența unei decizii guvernamentale 
privind utilizarea energiei nucleare și de 
întocmirea unei foi de parcurs preliminare.

În cazul țărilor care doresc să dezvolte o 
capacitate de generare a energiei nucleare, 
indiferent dacă dețin sau nu reactoare de 
cercetare, și pentru care se pune problema 
intervenției la momentul oportun pentru a 
asigura încurajarea unei culturi în materie 
de securitate nucleară și protecție fizică în 
paralel cu dezvoltarea programului de 
generare de energie nucleară, în special în 
ceea ce privește consolidarea guvernanței 
în domeniul securității nucleare, precum 
și a independenței și capacității 
autorităților de reglementare și a 
organizațiilor de asistență tehnică.
Cooperarea va ține seama de credibilitatea 
programului de dezvoltare pentru 
producerea de energie nucleară, de 
existența unei decizii guvernamentale 
privind utilizarea energiei nucleare și de 
întocmirea unei foi de parcurs preliminare.

Or. en
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Amendamentul20

Propunere de regulament
Anexă – Criterii – 3 Țările fără capacități instalate de generare a energiei nucleare –
paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru țările din această categorie, 
cooperarea ar trebui să vizeze, în primul 
rând, dezvoltarea infrastructurii de 
reglementare necesare, a competențelor 
tehnice ale autorității de reglementare în 
domeniul nuclear și sprijinul organizației 
(organizațiilor) de asistență tehnică 
respective. Elaborarea de strategii și cadre 
pentru gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive trebuie, de 
asemenea, luată în considerare și, dacă este 
necesar, sprijinită, inclusiv în țările care nu 
au în vedere sau au decis să nu dezvolte 
capacități de generare a energiei nucleare.

Pentru țările din această categorie, 
cooperarea ar trebui să vizeze, în primul 
rând, dezvoltarea guvernanței și a
infrastructurii necesare în domeniul 
reglementării, a competențelor tehnice ale 
autorității de reglementare în domeniul 
nuclear și sprijinul organizației 
(organizațiilor) de asistență tehnică 
respective. Uniunea ar trebui să 
încurajeze dezvoltarea unor structuri de 
cooperare regionale și internaționale în 
domeniul reglementării. Elaborarea de 
strategii și cadre pentru gestionarea 
responsabilă și în condiții de siguranță a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive trebuie, de asemenea, luată în 
considerare și, dacă este necesar, sprijinită, 
inclusiv în țările care nu au în vedere sau 
au decis să nu dezvolte capacități de 
generare a energiei nucleare.
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Amendamentul21

Propunere de regulament
Anexă – Priorități – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a crea condițiile de securitate 
necesare în vederea eliminării riscurilor 
la adresa vieții și sănătății publice și 
pentru a se asigura că materialele 
nucleare nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele cărora le sunt destinate, 
cooperarea este orientată, în primul rând, 
către autoritățile de reglementare în 

În cadrul acestui instrument, cooperarea 
este orientată, în primul rând, către 
autoritățile de reglementare în domeniul 
nuclear (și organizațiile de asistență tehnică 
ale acestora), cu obiectivul de a asigura 
competența tehnică și independența 
autorităților de reglementare, precum și 
consolidarea cadrului de reglementare, în 
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domeniul nuclear (și organizațiile de 
asistență tehnică ale acestora). Obiectivul 
este de a asigura competența tehnică și 
independența autorităților de reglementare, 
precum și consolidarea cadrului de 
reglementare, în special în ceea ce privește 
activitățile de autorizare, inclusiv 
revizuirea și urmărirea evaluărilor eficiente 
și complexe ale riscurilor și de securitate 
(„teste de stres”).

special în ceea ce privește activitățile de 
autorizare, inclusiv revizuirea și urmărirea 
evaluărilor eficiente și complexe ale 
riscurilor și de securitate („teste de stres”). 
Astfel ar trebui să se creeze condițiile de 
securitate necesare în vederea eliminării 
riscurilor la adresa vieții și sănătății 
publice și în vederea asigurării faptului că 
materialele nucleare nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele cărora le sunt 
destinate.

Or. en

Amendamentul22

Propunere de regulament
Anexă – Priorități – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea cu operatorii instalațiilor 
nucleare din țările terțe va fi avută în 
vedere în situații specifice, în cadrul 
măsurilor de monitorizare a „testelor de 
stres”. Acest tip de cooperare cu operatorii 
instalațiilor nucleare va exclude livrarea de 
echipamente.

Cooperarea cu operatorii instalațiilor 
nucleare din țările terțe va fi avută în 
vedere în situații specifice, în cadrul 
măsurilor de monitorizare a „testelor de 
stres”. Acest tip de cooperare cu operatorii 
instalațiilor nucleare va exclude livrarea de 
echipamente, precum și alte activități sau 
forme de asistență care ar putea și ar 
trebui să fie achiziționate în condiții 
comerciale de către operatori pentru a 
respecta standardele de securitate 
conform reglementărilor.

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să acorde subvenții operatorilor nucleari din țările terțe.


