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B7-xxxx/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) 
ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe
(2012/2830(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei COM(2012)0571 final din 4 octombrie 2012 
privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor 
nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe,

– având în vedere Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare,

– având în vedere 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 radioactive,

– având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în 
special articolele 2 și 30 din acesta,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind xxx (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
de procedură,

A. întrucât raportul ITRE referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind 
instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară solicită ca 
standardele de securitate nucleară din țările terțe să le reflecte pe cele europene;

B. întrucât „evaluările complexe de risc și securitate («testele de stres») ale centralelor 
nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe” au fost realizate pentru a analiza 
stadiul de pregătire al centralelor nucleare pentru a face față condițiilor extreme,

1. ia act de comunicarea Comisiei privind testele de stres și rezultatele acestora; salută 
eforturile depuse de Comisie și ENSREG după accidentul de la Fukushima pentru a 
supune 145 de reactoare din UE și 20 de reactoare din afara UE unei proceduri de tipul 
test de stres; subliniază utilitatea acestei proceduri și faptul că acest exercițiu este fără 
precedent la nivel mondial; se așteaptă ca rezultatele testului de stres să contribuie la 
dezvoltarea culturii siguranței nucleare în Europa pentru a deveni un exemplu de urmat la 
nivel internațional;

2. recunoaște faptul că, în urma testului de stres, statele au început să implementeze sau să 
planifice măsuri pentru sporirea siguranței centralelor lor; subliniază faptul că evaluarea 
inter pares a identificat, de asemenea, măsuri care trebuie avute în vedere la nivelul UE; 
invită toate părțile implicate să dea curs imediat și în mod corespunzător tuturor 
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concluziilor și recomandărilor cuprinse în acestea, inclusiv bunelor practici identificate;

3. reamintește, cu toate acestea, că testele de stres inițiate de Comisie și ENSREG au avut un 
domeniu de aplicare limitat și vizează în primul rând evaluarea gradului de rezistență și de 
pregătire al centralelor nucleare în fața unor evenimente externe grave; prin urmare, 
testele de stres nu pot și nu intenționează să înlocuiască evaluările detaliate de securitate 
ale centralelor nucleare realizate în temeiul competențelor naționale ale statelor membre și 
care vizează în primul rând evaluarea gradului de rezistență și de pregătire al centralelor 
nucleare în fața unor evenimente externe grave;

4. ia notă de faptul că, pe baza rezultatelor actuale, există un număr de țări din afara UE care 
au participat, chiar dacă uneori utilizând metodologii și calendare diferite;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să încurajeze statele din afara UE care dețin instalații 
energetice nucleare, în special țările vecine, să pună în aplicare procedura de tip test de 
stres și să împărtășească rezultatele; subliniază importanța consolidării standardelor 
internaționale în domeniul siguranței nucleare și a punerii lor în aplicare în mod 
corespunzător; consideră că UE ar trebui să încurajeze o strânsă cooperare la nivel 
internațional, în special în contextul AIEA, în acest sens;

6. ia notă de faptul că Convenția privind securitatea nucleară reprezintă un instrument de 
stimulare și obligă părțile să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obligațiilor de evaluare 
inter pares în cadrul reuniunilor părților care urmează să aibă loc la Agenția Internațională 
a Energiei Atomice (AIEA);

7. pericolele pe care le implică eliminarea deșeurilor radioactive au fost, din nou, evidențiate 
de accidentul nuclear de la Fukushima; ia act de faptul că accidente similare ar putea avea 
loc în instalații nucleare existente sau aflate în construcție în zone ce prezintă un înalt risc 
de seism sau de tsunami din UE sau din țările învecinate, cum ar fi cea de la Akkuyu 
(Turcia); Uniunea ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a preveni eliminarea 
deșeurilor radioactive în zone identificate ca având un risc ridicat; îndeamnă țările vecine 
și țările candidate la aderare să se alăture acordului privind Sistemul de schimb de 
informații în caz de urgență radiologică al Comunității Europene (ECURIE);

8 invită statele membre UE și autoritățile naționale de reglementare să pună în aplicare în 
legislațiile lor cele mai bune practici identificate;

9. consideră că există abordări naționale diferite în ceea ce privește evaluarea efectelor 
accidentelor aviatice asupra securității centralelor nucleare; ia act de faptul că „accidentele 
aviatice nu au fost considerate în mod explicit un eveniment declanșator în cadrul 
evaluărilor de securitate”, iar efectele au fost conturate în specificațiile privind testul de 
stres; regretă, totuși, faptul că numai patru state membre au inclus astfel de evaluări în 
rapoartele lor privind testul de stres; solicită Comisiei să colaboreze cu ENSREG, statele 
membre și operatorii centralelor nucleare pentru a anticipa și a conveni asupra unei 
abordări comune în ceea ce privește gestionarea riscului pe care îl implică accidentele 
aviatice, recunoscând în același timp că acest risc ține de preocupările în materie de 
securitate națională și de suveranitatea statelor membre;

10. subliniază faptul că în UE, în cazul a 47 de centrale nucleare, având 111 reactoare, peste 
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100 000 de persoane locuiesc pe o rază de 30 km în jurul lor și, prin urmare, regretă că 
domeniul de aplicare al testelor de stres nu a fost extins pentru a testa stadiul de pregătire 
pentru situațiile de urgență din afara amplasamentului; salută inițiativa Comisiei, cu 
sprijinul ENSREG, de a lansa un studiu care vizează măsurile existente, care se axează pe 
regiunile transfrontaliere din UE, precum și formularea de recomandări, inclusiv în ceea 
ce privește măsurile preventive pentru situații de urgență din afara amplasamentului, până 
la sfârșitul anului 2013 și solicită prezentarea rezultatelor până la sfârșitul anului 2014;

11. subliniază faptul că disponibilitatea mâinii de lucru calificate și cu experiență este 
esențială pentru o cultură puternică a securității nucleare, indiferent dacă un stat membru 
închide treptat, continuă construcția sau construiește noi centrale nucleare; insistă, prin 
urmare, să se implementeze toate măsurile necesare la nivelul UE și al statelor membre 
pentru promovarea și menținerea unor niveluri suficiente ale calificărilor în domeniul 
securității nucleare, de exemplu prin formări privind gestionarea deșeurilor; invită 
Comisia să încurajeze schimburile transfrontaliere de experți și bune practici;

12. recomandă ca UE să sprijine eforturile internaționale de dezvoltare a unor standarde mai 
ridicate de securitate; subliniază, în acest context, rolul UE în cadrul politicii de 
vecinătate, ca instrument de securitate nucleară; îndeamnă statele membre și Comisia să 
își asume în comun responsabilitatea privind consolidarea standardelor internaționale în 
domeniul securității nucleare și implementarea adecvată a acestora, în strânsă cooperare 
cu AIEA, secretariatul Convenției Espoo și cu alte organizații internaționale relevante; 
invită Comisia să prezinte un plan de acțiune cuprinzător, care să conțină măsuri concrete 
de implementare; îndeamnă Comisia și statele membre ca, în cooperare cu AIEA, să 
colaboreze în mod constructiv cu țări care nu au pus în aplicare teste de stres privind 
securitatea nucleară, cum ar fi Belarus și Rusia, și le îndeamnă pe acestea să adere la 
standardele internaționale de securitate și să coopereze cu experții internaționali pe 
parcursul tuturor etapelor de pregătire, construcție, operare și dezafectare a centralelor 
nucleare; consideră că, în această privință, UE ar trebui să folosească la maximum 
cunoștințele de specialitate oferite de organizațiile și organismele internaționale;

13. Comunitatea ar trebui să urmărească o strânsă cooperare cu Agenția Internațională a 
Energiei Atomice (AIEA), în conformitate cu prevederile Tratatului Euratom, în ceea ce 
privește securitatea nucleară;

14. ia notă de faptul că, pe baza testelor de stres, autoritățile naționale de reglementare au 
concluzionat că nu există rațiuni tehnice care să justifice oprirea vreunei centrale nucleare 
din Europa, cu toate că testele de stres au demonstrat că practic în toate centralele nucleare 
trebuie să se ia măsuri pentru sporirea securității; de asemenea, în multe cazuri, încă nu au 
fost implementate măsurile anterioare;

15. solicită ca costurile totale inițiale estimate pentru măsurile necesare recomandate în urma 
testelor de stres pentru cele 132 de reactoare care funcționează în UE (10-25 miliarde 
EUR în anii următori) să fie justificate în continuare printr-o analiză mai detaliată a 
costurilor realizată de autoritățile naționale de reglementare în cooperare cu operatorii din 
domeniul nuclear și, dacă este posibil, asociată cu selecția recomandărilor identificate; 
consideră că pentru astfel de îmbunătățiri, costurile trebuie suportate de operatorii din 
domeniul nuclear și nu de contribuabili și solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape 
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acest aspect, inclusiv în contextul competențelor sale în ceea ce privește politica în 
domeniul concurenței;

16. subliniază faptul că o politică globală în domeniul securității nucleare ar trebui să cuprindă 
toate amplasamentele nucleare, securitatea combustibilului și a reactoarelor, gestionarea 
deșeurilor și dezafectarea, siguranța operațională, resurse umane suficiente, o îmbunătățire 
continuă a condițiilor de siguranță pentru persoanele care lucrează direct cu materiale 
nucleare și pregătirea pentru situații de urgență, precum și să garanteze autorități de 
reglementare independente și puternice;

17. consideră că, atâta vreme cât centralele nucleare rămân în funcțiune sau sunt construite, 
nivelul securității nucleare din UE și din țările terțe vecine ar trebui să reflecte, în mod 
prioritar, cele mai ridicate standarde de siguranță; insistă asupra nevoii de a asigura faptul 
că aceste preocupări se reflectă pe parcursul întregului ciclu de viață al centralelor 
nucleare, incluzând aici, prin urmare, și eventuala lor dezafectare;

18. consideră că gestionarea tuturor pericolelor externe ar trebui să urmeze o procedură de 
evaluare în conformitate cu orientările AIEA și nu trebuie să subestimeze aspectele care 
nu au un caracter tehnic;

19. constată că diferențele dintre statele membre duc la abordări divergente în ceea ce privește 
reglementarea în domeniul securității nucleare;

20. ia act de faptul că, potrivit comunicării Comisiei și raportului ENSREG cu privire la 
evaluarea inter pares, exercițiul testului de stres a dovedit contribuția pozitivă a 
evaluărilor periodice de securitate ca instrument eficient de menținere și îmbunătățire a 
securității și rezistenței centralelor nucleare; ia notă, de exemplu, de opinia ENSREG 
potrivit căreia reevaluarea riscurilor de pericole naturale și a prevederilor relevante privind 
centralele ar trebui să aibă loc cel puțin o dată la 10 ani; recomandă ca revizuirea cadrului 
juridic privind securitatea nucleară să includă prevederi corespunzătoare;

21. salută revizuirea care urmează să aibă loc a Directivei privind securitatea nucleară, care 
oferă ocazia de a introduce îmbunătățiri majore în domenii precum procedurile și cadrele 
privind securitatea, rolul, independența și mijloacele autorităților de reglementare din 
domeniul nuclear, deschiderea și transparența, monitorizarea și verificarea; subliniază 
faptul că revizuirea cadrului juridic privind securitatea nucleară ar trebui să țină cont de 
activitățile în curs de desfășurare la nivel internațional, de exemplu la nivelul AIEA;

22. recunoaște importanța punerii în aplicare a recomandărilor și a evaluării măsurii în care 
poate fi extins domeniul de aplicare al revizuirii periodice privind securitatea; reafirmă 
necesitatea unei strânse cooperări transfrontaliere și a schimbului de bune practici cu 
privire la aceste aspecte;

23. salută intenția Comisiei de a propune un act legislativ în domeniul răspunderii și asigurării 
nucleare; solicită, în acest context, Comisiei, să înainteze o astfel de propunere până la 
sfârșitul anului 2013;

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.


