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1 Comisia Europeană 2008;  Document de lucru al Comisiei care înso�e�te propunerea de directivă a 
Consiliului (Euratom) de stabilire a cadrului comunitar pentru securitatea nucleară - Evaluarea impactului SEC 
(2008) 2892, 26 ianuarie 2008.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă publicată î�i afirmă obiectivul „de a atinge, men�ine �i optimiza în 
mod continuu securitatea nucleară în Comunitatea Europeană�i de a consolida rolul 
organismelor de reglementare”. Totu�i, propunerea nu urmăre�te introducerea unor 
competen�e care să-i permită să-�i atingă obiectivul �i nu va avea importan�ă suplimentar
ă în ceea ce prive�te securitatea.

Propunerea Comisiei reprezintă cea de-a treia încercare, în decurs de zece ani, de a introduce 
noi norme privind securitatea nucleară.  Prima, în noiembrie 2002, afirma că:

„În vederea atingerii obiectivelor comunitare în ceea ce prive�te radioprotec�ia (...), este 
esen�ial, într-o primă etapă, să se definească obliga�iile de bază�i principiile generale 
privind securitatea instala�iilor nucleare (...). La aceasta se va adăuga, într-o etapă
ulterioară, stabilirea unor standarde �i mecanisme de control comune, pentru a garanta un 
nivel înalt de securitate (...)”.

Cu toate acestea, ceea ce părea esen�ial în 2002, acum pare neimportant. Modificările din 
2003 au dus la înlăturarea cerin�ei privind introducerea unor obliga�ii de bază�i a unor 
standarde comune, aceasta fiind înlocuită cu mecanisme comunitare care să asigure respectarea 
unor principii comune privind securitatea nucleară, în special prin includerea unui program de 
verificare la nivel comunitar. 

Totu�i, ultima propunere de directivă a exclus acest mecanism �i nu va exista o verificare la 
nivel comunitar.  În schimb, propunerea de directivă nu va face decât să pună în aplicare cerin
�ele Conven�iei privind securitatea nucleară a Agen�iei Interna�ionale pentru Energie 
Atomică (CSN).  Aceasta impune doar publicarea unui raport anual privind statutul sectorului 
nuclear �i supunerea lui verificării de către celelalte păr�i semnatare ale conven�iei. Toate 
statele membre care de�in centrale nucleare sunt deja păr�i semnatare ale conven�iei.  
Comisia nu a men�ionat niciun caz de nerespectare a conven�iei de către vreun stat membru 
al Uniunii Europene.

Principala critică adusă prezentei propuneri este că propune legisla�ie doar de dragul de a 
legifera �i că nu va introduce cerin�e suplimentare privind securitatea.  Aceasta este �i 
opinia Comitetului de evaluare a impactului din cadrul Comisiei, care �i-a exprimat în două
ocazii îngrijorarea privind lipsa de plus-valoare a directivei.

Există îngrijorări reale �i justificate privind standardele �i practicile de securitate nucleară
aplicate în Uniunea Europeană.  Ca tendin�ă generală, marjele de securitate ale instala�iilor 
nucleare scad pe măsură ce acestea se apropie de sfâr�itul ciclului lor de via�ă. A�a cum s-
a afirmat, „un număr mare de centrale nucleare aflate în prezent în func�iune vor atinge sfâr
�itul ciclului lor de via�ă prevăzut înainte de 2030”1. Prin urmare, sunt necesare măsuri 
pentru reducerea riscurilor nucleare.
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În loc să introducă un mecanism de aplicare de importan�ă îndoielnică pentru o conven�ie 
interna�ională deja existentă, propunerea de directivă trebuie să prevadă un mecanism care să
introducă�i să asigure aplicarea unor standarde comune de securitate, care necesită
introducerea celor mai performante tehnologii, practici �i regimuri de securitate disponibile în 
cazul tuturor instala�iilor nucleare care func�ionează pe teritoriul Uniunii Europene.   Doar 
astfel cetă�enii Uniunii Europene pot fi încrezători că s-a făcut tot posibilul pentru a reduce 
riscul accidentelor nucleare. În cazul în care nu se realizează acest lucru, directiva nu ar trebui 
adoptată.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică�i siguran�ă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare �i energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Formula introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PARLAMENTUL EUROPEAN �I
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Or. en

Justificare

Procedura legislativă corespunzătoare este codecizia, ceea ce permite implicarea completă a 
Parlamentului European în calitate de colegislator.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea - 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunită�ii Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1),
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Or. en

Justificare

Securitatea nucleară, astfel cum este definită în propunerea de directivă, urmăre�te un 
obiectiv dublu, �i anume protec�ia sănătă�ii umane („[a] lucrătorilor, a popula�iei”) 
�i protec�ia mediului („a aerului, apei �i solului”). Cu toate acestea, Tratatul Euratom 
nu oferă niciun temei juridic pentru adoptarea de legisla�ie în domeniul mediului. În 
schimb, articolul 175 alineatul (1) TCE oferă un astfel de temei. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Referirea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului 
European1,

hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din Tratatul de 
instituire a Comunită�ii Europene1,

Or. en

Justificare

Securitatea nucleară, astfel cum este definită în propunerea de directivă, urmăre�te un 
obiectiv dublu, �i anume protec�ia sănătă�ii umane („[a] lucrătorilor, a popula�iei”) 
�i protec�ia mediului („a aerului, apei �i solului”). Cu toate acestea, Tratatul Euratom 
nu oferă niciun temei juridic pentru adoptarea de legisla�ie în domeniul mediului. În 
schimb, articolul 175 alineatul (1) TCE oferă un astfel de temei. Procedura legislativă prev
ăzută la acest articol este codecizia, ceea ce permite implicarea completă a Parlamentului 
European în calitate de colegislator.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(5) Cu toate că sistemul de radioprotec�ie 
instituit prin standardele existente de 
securitate, cu luarea în considerare a cuno
�tin�elor �tiin�ifice la zi, asigură un 
nivel ridicat de protec�ie a sănătă�ii 
popula�iei, acesta trebuie completat în 
continuare pentru a se garanta că nivelul 
înalt de securitate a instala�iilor nucleare 
se men�ine, se dezvoltă�i se optimizează
în mod continuu. Men�inerea unui nivel 
ridicat de securitate, de la faza de 
proiectare la cea de dezafectare, reprezintă
o condi�ie sine qua non pentru atingerea 
deplină a obiectivelor de protec�ie a sănăt
ă�ii stabilite la articolul 2 litera (b) din 
tratat. În acest scop, trebuie men�inut un 
sistem eficace de protec�ie împotriva 
riscurilor radiologice �i trebuie prevenite 
accidentele care ar putea avea consecin�e 
radiologice.

(5) Cu toate că sistemul de radioprotec�ie 
instituit prin standardele existente de 
securitate, cu luarea în considerare a cuno
�tin�elor �tiin�ifice la zi, asigură un 
nivel ridicat de protec�ie a sănătă�ii 
popula�iei, acesta ar trebui completat în 
continuare pentru a se garanta că nivelul 
înalt de securitate a instala�iilor nucleare 
se men�ine, se dezvoltă�i se optimizează
în mod continuu. Men�inerea unui nivel 
ridicat de securitate, de la faza de 
proiectare la cea de dezafectare, reprezintă
o condi�ie sine qua non pentru atingerea 
deplină a obiectivelor de protec�ie a sănăt
ă�ii stabilite la articolul 2 litera (b) din 
Tratatul de instituire a Comunită�ii 
Europene a Energiei Atomice �i a 
nivelului ridicat de protec�ie a mediului 
prevăzut la articolul 174 alineatul (2) din 
Tratatul de instituire a Comunită�ii 
Europene. În acest scop, ar trebui men
�inut un sistem eficace de protec�ie 
împotriva riscurilor radiologice �i trebuie 
prevenite accidentele care ar putea avea 
consecin�e radiologice.

Or. en

Justificare

Securitatea nucleară, astfel cum este definită în propunerea de directivă, urmăre�te un 
obiectiv dublu, �i anume protec�ia sănătă�ii umane („[a] lucrătorilor, a popula�iei”) 
�i protec�ia mediului („a aerului, apei �i solului”). Cu toate acestea, Tratatul Euratom 
nu oferă niciun temei juridic pentru adoptarea de legisla�ie în domeniul mediului. În 
schimb, articolul 175 alineatul (1) TCE oferă un astfel de temei. Procedura legislativă prev
ăzută la acest articol este codecizia, ceea ce permite implicarea completă a Parlamentului 
European în calitate de colegislator.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(12a) În vederea atingerii obiectivelor 
comunitare privind securitatea nucleară
men�ionate la articolul 1 alineatul (1), 
este esen�ial, într-o primă etapă, să se 
definească în prezenta directivă-cadru 
obliga�iile de bază�i principiile 
generale referitoare la securitatea instala
�iilor nucleare. Ulterior, acestea ar 
trebui completate de adoptarea unor 
standarde �i mecanisme de control 
comune, care să fie elaborate de Asocia
�ia autorită�ilor de reglementare în
domeniul nuclear din Europa Occidental
ă (WENRA) în strânsă colaborare cu 
Grupul european la nivel înalt pentru 
securitate nucleară�i gestionarea de
�eurilor, după consultarea 
Parlamentului European, pentru a 
garanta cel mai înalt nivel de securitate, 
care să�ină seama de cele mai recente 
evolu�ii tehnologice �i să poată fi 
definite drept „de ultimă genera�ie”.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instala�iilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obliga�ii de bază�i a unor principii generale, pe 
baza cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) Obiectivul general al directivei este de a 
atinge, men�ine �i optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în Comunitate 
�i de a consolida rolul organismelor de 
reglementare.

(1) Obiectivul general al directivei este de a 
atinge, men�ine �i optimiza în mod 
continuu securitatea nucleară în Comunitate 
�i de a consolida rolul organismelor de 
reglementare prin stabilirea obliga�iilor 
de bază�i a principiilor generale care să
garanteze un nivel înalt de securitate a 
instala�iilor nucleare �i prin crearea 
cadrului necesar pentru adoptarea unor 
standarde de securitate comune.

Or. en

Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instala�iilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obliga�ii de bază�i a unor principii generale, pe 
baza cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la implementarea prezentei 
directive cel târziu [trei ani de la intrarea 
în vigoare]�i, ulterior, la fiecare trei ani.
Pe baza primului raport, Comisia prezintă
un raport Consiliului cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
prezentei directive, înso�i, după caz, de 
propuneri legislative.

Statele membre prezintă un raport Comisiei 
cu privire la măsurile luate pentru a-�i 
îndeplini obliga�iile care le revin în 
conformitate cu prezenta directivă�i cu 
privire la situa�ia securită�ii instala
�iilor nucleare situate pe teritoriul lor la 
un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive�i, ulterior, în fiecare an. 

Din doi în doi ani Comisia prezintă
Parlamentului European �i Consiliului 
un raport cu privire la aplicarea prezentei 
directive �i la situa�ia securită�ii 
nucleare din Comunitate, pe baza 
rapoartelor prezentate de statele membre. 

Or. en
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Justificare

Pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate a instala�iilor nucleare, prezenta 
directivă-cadru vizează stabilirea unor obliga�ii de bază�i a unor principii generale, pe 
baza cărora se vor adopta standarde de securitate comune în momentul revizuirii prezentei 
directive, în termen de doi ani de la intrarea sa în vigoare. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Revizuire
Pe baza primelor rapoarte prezentate de 
statele membre în conformitate cu 
articolul 11, după doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European �i 
Consiliului o propunere de adoptare a 
unor standarde de securitate obligatorii.

Aceste standarde de securitate obligatorii 
se bazează pe nivelurile de securitate 
stabilite de Asocia�ia autorită�ilor de 
reglementare în domeniul nuclear din 
Europa Occidentală (WENRA) în strânsă
colaborare cu Grupul european la nivel 
înalt pentru securitate nucleară�i 
gestionarea de�eurilor �i sunt 
completate prin instituirea unor 
mecanisme de control la nivelul întregii 
Uniuni Europene. Aceste cerin�e �i 
mecanisme garantează un nivel înalt de 
securitate, în conformitate cu cele mai 
recente evolu�ii tehnologice.

Or. en

Justificare

În loc să introducă un mecanism de aplicare de importan�ă îndoielnică pentru o conven�ie 
interna�ională deja existentă, directiva trebuie să prevadă un mecanism care să introducă
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�i să asigure în mod eficace aplicarea unor standarde comune de securitate, care necesită
introducerea celor mai performante tehnologii, practici �i regimuri de reglementare 
disponibile în cazul tuturor instala�iilor nucleare care func�ionează pe teritoriul Uniunii 
Europene, astfel cum s-a solicitat în noiembrie 1998 �i de către Consiliul pentru justi�ie 
�i afaceri interne �i în Recomandarea PARCOM 91/4 privind emisiile radioactive, în 
temeiul Conven�iei OSPAR. 
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