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ANEXA I 

 

1. Principalul obiectiv general al programului Kozlodui este de a ajuta Bulgaria să 

gestioneze problemele de securitate radiologică legate de dezafectarea unităților 1-4 

ale centralei nucleare de la Kozlodui. Principalele provocări în materie de siguranță 

care trebuie abordate de programe sunt: 

(a) dezmembrarea și decontaminarea circuitului primar și a componentelor 

principale ale reactoarelor în conformitate cu planul de dezafectare; progresele 

trebuie măsurate prin cantitatea și tipul de materiale îndepărtate, precum și prin 

valoarea dobândită; 

(b) gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor 

moștenite până în etapa stocării intermediare sau a depozitării definitive (în 

funcție de categoria de deșeuri), inclusiv finalizarea infrastructurii de 

gestionare a deșeurilor, acolo unde este necesar. Acest obiectiv trebuie realizat 

în conformitate cu planul de dezafectare; progresele trebuie măsurate prin 

cantitatea și tipul de materiale stocate sau depozitate definitiv în condiții de 

siguranță, precum și prin valoarea dobândită;  

(c) continuarea reducerii nivelului riscurilor radiologice; acest obiectiv trebuie 

măsurat prin evaluările de siguranță a activităților și a instalației, prin 

identificarea modalităților în care ar putea avea loc expuneri și prin estimarea 

probabilităților și a amplorii acestor expuneri potențiale. Eliberarea instalației 

de sub regimul de autorizare este planificată până în 2030 în cazul programului 

Kozlodui. 

2. Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate 

maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %. 

3. Principalul obiectiv general al programului este completat de obiectivul creșterii 

valorii adăugate la nivelul UE a programului prin diseminarea în rândul tuturor 

statelor membre ale UE a cunoștințelor (astfel generate) legate de procesul de 

dezafectare. În perioada de finanțare care începe în 2021, programul trebuie să 

realizeze următoarele: 

3.1. să dezvolte legături și schimburi între părțile interesate din UE (de exemplu, 

statele membre, autoritățile în domeniul siguranței, operatorii de rețele de 

utilități și cei care se ocupă de dezafectare); 

3.2. să consemneze cunoștințele explicite și să le pună la dispoziție prin transferuri 

de cunoștințe multilaterale privind dezafectarea și problemele de guvernanță în 

gestionarea deșeurilor, cele mai bune practici manageriale și provocările 

tehnologice, cu scopul de a dezvolta sinergii potențiale la nivelul UE.  

Aceste activități pot fi finanțate de Uniune în proporție de până la 100 %. 

Progresul va fi măsurat prin numărul de produse bazate pe cunoaștere create și prin 

capacitatea lor de sensibilizare. 

4. Depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un 

depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al programului, 

acest lucru trebuind să fie realizat de Bulgaria în programul său național de 

gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu 

Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului. 
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ANEXA II 

 

1. Principalul obiectiv general al programului Bohunice este de a ajuta Slovacia să 

gestioneze problemele de securitate radiologică legate dezafectarea unităților 1 și 2 

ale centralei nucleare Bohunice V1. Principalele provocări în materie de siguranță 

care trebuie abordate de programe sunt: 

(a) dezmembrarea circuitului primar și a componentelor principale ale reactoarelor 

în conformitate cu planul de dezafectare; progresele trebuie măsurate prin 

cantitatea și tipul de materiale îndepărtate, precum și prin valoarea dobândită; 

(b) gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor de dezafectare și a celor 

moștenite până în etapa stocării intermediare sau a depozitării definitive (în 

funcție de categoria de deșeuri), inclusiv finalizarea infrastructurii de 

gestionare a deșeurilor, acolo unde este necesar. Acest obiectiv trebuie realizat 

în conformitate cu planul de dezafectare; progresele trebuie măsurate prin 

cantitatea și tipul de materiale stocate sau depozitate definitiv în condiții de 

siguranță, precum și prin valoarea dobândită;  

(c) continuarea reducerii nivelului riscurilor radiologice; acest obiectiv trebuie 

măsurat prin evaluările de siguranță a activităților și a instalației, prin 

identificarea modalităților în care ar putea avea loc expuneri și prin estimarea 

probabilităților și a amplorii acestor expuneri potențiale. Eliberarea instalației 

de sub regimul de autorizare este planificată până în 2025 în cazul programului 

Bohunice. 

2. Proiectele și activitățile finanțate în perioada 2021-2027 fac obiectul unei rate 

maxime de cofinanțare din partea UE, stabilită la 50 %. 

3. Principalul obiectiv general al programelor este completat de obiectivul creșterii 

valorii adăugate UE a programului prin diseminarea în rândul tuturor statelor 

membre ale UE a cunoștințelor (astfel generate) legate de procesul de dezafectare. În 

perioada de finanțare care începe în 2021, programul trebuie să realizeze 

următoarele: 

3.1. să dezvolte legături și schimburi între părțile interesate din UE (de exemplu, 

statele membre, autoritățile în domeniul siguranței, operatorii de rețele de 

utilități și cei care se ocupă de dezafectare); 

3.2. să consemneze cunoștințele explicite și să le pună la dispoziție prin transferuri 

de cunoștințe multilaterale privind dezafectarea și problemele de guvernanță în 

gestionarea deșeurilor, cele mai bune practici manageriale și provocările 

tehnologice, cu scopul de a dezvolta sinergii potențiale la nivelul UE.  

Aceste activități pot fi finanțate de Uniune în proporție de până la 100 %. 

Progresul va fi măsurat prin numărul de produse bazate pe cunoaștere create și prin 

capacitatea lor de sensibilizare. 

4. Depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un 

depozit geologic de adâncime este exclusă din domeniul de aplicare al programului, 

acest lucru trebuind să fie realizat de Slovacia în programul său național de 

gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu 

Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului. 
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ANEXA III 

 

1. Principalul obiectiv general al programului D&WM al JRC este de a urmări 

dezafectarea instalațiilor JRC al Comisiei din patru amplasamente: JRC- Geel, în 

Belgia, JRC-Karlsruhe în Germania, JRC-Ispra în Italia și JRC-Petten în Țările de 

Jos și de a gestiona în condiții de siguranță combustibilul uzat și deșeurile radioactive 

până la transferul responsabilităților către statul membru gazdă. Activitățile finanțate 

în cadrul prezentului program în perioada 2021-2027 trebuie să realizeze 

următoarele: 

1.1. Pentru toate amplasamentele: 

1.1.1. Explorarea și dezvoltarea opțiunilor pentru transferul către statul membru 

gazdă al elementelor de pasiv legate de dezafectarea și de gestionarea 

deșeurilor. 

 

1.2.  La JRC-Ispra (în funcție de eliberarea autorizațiilor relevante de către 

autoritățile italiene în materie de siguranță):  

1.2.1. Recuperarea, tratarea și stocarea în condiții de siguranță a deșeurilor istorice 

până la transferul proprietății către statul membru gazdă; 

1.2.2. Recuperarea, tratarea și stocarea în condiții de siguranță a materialelor 

nucleare și a combustibilului uzat până la transferul proprietății către statul 

membru gazdă; 

1.2.3. Dezafectarea instalațiilor nucleare autorizate;  

1.2.4. gestionarea în condiții de siguranță a materialelor și a deșeurilor radioactive 

generate în procesul de dezafectare. 

 

1.3. La JRC-Karlsruhe: 

1.3.1. Dezafectarea echipamentelor învechite; 

1.3.2. gestionarea în condiții de siguranță a materialelor și a deșeurilor radioactive 

generate în procesul de dezafectare; 

1.3.3. Reducerea inventarului materialelor nucleare învechite și al combustibilului 

uzat; 

1.3.4. Dezafectarea instalațiilor oprite; 

1.3.5. Etapele premergătoare dezafectării unor părți de clădiri 

 

1.4. La JRC-Petten: 

1.4.1. gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor și materialelor istorice și a 

celor generate în procesul de dezafectare; 

1.4.2. Reducerea inventarului materialelor nucleare învechite și al combustibilului 

uzat; 

1.4.3. Etapele premergătoare dezafectării reactorului de mare flux (HFR) 
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1.5. La JRC-Geel: 

1.5.1. Dezafectarea echipamentelor învechite; 

1.5.2. gestionarea în condiții de siguranță a materialelor și a deșeurilor radioactive 

generate în procesul de dezafectare. 

Progresele înregistrate trebuie măsurate, după caz, prin cantitatea și tipul deșeurilor 

stocate sau depozitate definitiv în condiții de siguranță, prin cantitatea și tipul de 

materiale nucleare și de combustibil uzat stocate sau depozitate definitiv în condiții 

de siguranță și prin cantitatea și tipul de materiale îndepărtate. În general, progresul 

programului trebuie să fie măsurat și prin valoarea dobândită. 

2. Principalul obiectiv general al programului este completat de obiectivul creșterii 

valorii adăugate UE a programului prin diseminarea către toate statele membre ale 

UE a cunoștințelor (astfel generate) legate de procesul de dezafectare. În perioada de 

finanțare care începe în 2021, programul trebuie să realizeze următoarele: 

2.1. să dezvolte legături și schimburi între părțile interesate din UE (de exemplu, 

statele membre, autoritățile în domeniul siguranței, operatorii de rețele de 

utilități și cei care se ocupă de dezafectare); 

2.2. să consemneze cunoștințele explicite și să le pună la dispoziție prin transferuri 

de cunoștințe multilaterale privind dezafectarea și problemele de guvernanță în 

gestionarea deșeurilor, cele mai bune practici manageriale și provocările 

tehnologice, cu scopul de a dezvolta sinergii potențiale la nivelul UE.  

Progresul va fi măsurat prin numărul de produse bazate pe cunoaștere create și prin 

capacitatea lor de sensibilizare. 

3. Depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-un 

depozit geologic de adâncime este inclusă în domeniul de aplicare al programului, 

astfel cum prevede Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului. 
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ANEXA IV 

Indicatori 

(1) Gestionarea deșeurilor radioactive: 

(a) cantitatea și tipul deșeurilor stocate sau depozitate definitiv în condiții de 

siguranță 

 

(2) Dezmembrarea și decontaminarea: 

(a) cantitatea și tipul materialelor îndepărtate 

 

(3) Diseminarea cunoștințelor: 

(a) numărul de produse bazate pe cunoaștere create și capacitatea lor de 

sensibilizare. 


