
RECOMANDĂRI 

COMISIE 

RECOMANDAREA COMISIEI 

din 7 iulie 2009 

pentru un sistem sigur și eficace de transmitere a documentelor și a informațiilor privind 
dispozițiile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului 

(2009/527/Euratom) 

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice, în special articolul 33 al doilea paragraf și 
articolul 124 a doua liniuță, 

având în vedere Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 
20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul trans
ferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat ( 1 ), în 
special articolul 19 alineatul (1), 

după consultarea comitetului consultativ, 

întrucât: 

(1) Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să 
coopereze pentru a asigura buna funcționare a procedurii 
de acord automat stabilite la articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2006/117/Euratom. 

(2) Autoritățile competente ale statelor membre în cauză iau 
măsurile necesare pentru a se asigura că toate informațiile 
privind transferurile reglementate de respectiva directivă 
sunt tratate cu atenția cuvenită și protejate contra 
abuzului de orice fel. 

(3) La punerea în aplicare a Directivei 2006/117/Euratom, 
trebuie să se aplice măsuri generale de securitate în 
cazul tuturor informațiilor care sunt prelucrate de auto
ritățile competente ale statelor membre, 

RECOMANDĂ: 

1. Toate informațiile prelucrate de autoritățile competente 
conform Directivei 2006/117/Euratom primesc un nivel 
de protecție echivalent cu cel oferit de celelalte autorități 
competente implicate. 

2. Autoritățile competente aleg cel mai potrivit nivel de 
protecție pentru a asigura buna funcționare a procedurii 
de acord automat stabilite la articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2006/117/Euratom. 

3. Nivelul potrivit de protecție este asigurat printr-o serie de 
măsuri conforme cu legislația și reglementările statelor 
membre, inclusiv obligația de discreție și confidențialitate, 
limitarea accesului la informații la personalul autorizat, 
cerințe privind protecția datelor personale și măsuri 
tehnice și de procedură generale pentru asigurarea secu
rității informațiilor. 

4. Legăturile electronice dintre autoritățile competente ale dife
ritelor state membre prezintă un nivel de protecție echi
valent cu nivelul de protecție stabilit de statele membre 
pe teritoriile acestora pentru transmiterea informațiilor și 
a documentelor similare. 

5. Autoritățile competente ale statelor membre convin asupra 
unui standard comun pentru aceste legături electronice. 

6. În cazul în care legislația și reglementările statelor membre 
prevăd o clasificare, toate informațiile prelucrate de autori
tățile competente conform Directivei 2006/117/Euratom 
sunt clasificate la cel mai scăzut nivel de clasificare. 

7. Informațiilor care necesită măsuri suplimentare de secu
ritate li se atribuie un nivel de clasificare mai înalt decât 
nivelul cel mai scăzut, indicat printr-un marcaj special, 
numai în cazul în care este strict necesar și numai pentru 
durata de timp necesară. 

8. În calitate de inițiatori, autoritățile competente care 
furnizează informații altor autorități competente implicate 
sunt responsabile cu alegerea nivelului potrivit de clasi
ficare, ținând cont de:
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(a) propriile reglementări naționale de clasificare privind 
clasificarea informațiilor; 

(b) cerințele de flexibilitate și eficacitate operaționale 
necesare aplicării procedurii de acord automat; 

(c) natura excepțională a cerințelor de clasificare. 

9. În conformitate cu legislația și reglementările statelor 
membre, autoritățile competente utilizează marcajele de 
clasificare menționate în tabelul comparativ al clasificărilor 
naționale de securitate din anexa 2 la Decizia 2001/264/CE 
a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regula
mentului de securitate al Consiliului ( 1 ) și, de asemenea, 
din anexa la Decizia 2005/94/CE, Euratom a Comisiei din 
3 februarie 2005 de modificare a Deciziei 2001/844/CE, 
CECO, Euratom ( 2 ). Ghidul practic de clasificare din anexa 3 
la Decizia 2001/264/CE a Consiliului și, de asemenea, din 
apendicele 2 la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a 
Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regula
mentului său de procedură ( 3 ) ar putea fi utilizat ca ghid 
pentru alegerea celui mai potrivit nivel de clasificare. 

10. În calitate de inițiator, autoritatea competentă care 
furnizează informații specifică perioada de aplicare a 
nivelului de clasificare ales, precum și orice posibile modi
ficări ale nivelului de clasificare după respectiva perioadă. 

11. Autoritatea competentă inițiatoare poate oricând solicita în 
scris modificarea unui nivel de clasificare anterior, inclusiv 

o posibilă eliminare (declasificare), reducere (declasare) sau 
adăugare a unui astfel de nivel. 

12. Autoritățile competente care primesc informații sunt 
obligate să elimine, să modifice sau să adauge un nivel de 
clasificare în conformitate cu respectivele solicitări. 

13. În calitate de inițiator, autoritatea competentă care 
transmite informații solicită în scris, de îndată ce circum
stanțele permit acest lucru, declasarea sau eliminarea (decla
sificarea) completă a nivelului de clasificare în cauză. 

14. În conformitate cu principiul necesității de a cunoaște, 
accesul la informații și deținerea acestora sunt restrânse, 
în cadrul autorităților competente desemnate, la acele 
persoane care, prin natura sarcinilor și a obligațiilor care 
le revin, trebuie să ia cunoștință de aceste informații sau să 
lucreze cu ele. În cazul în care acest lucru este impus de 
legislația și reglementările statelor membre, astfel de 
persoane fac obiectul unei autorizări de securitate în 
conformitate cu nivelul de clasificare corespunzător. 

15. Prezenta recomandare se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2009. 

Pentru Comisie 

Andris PIEBALGS 
Membru al Comisiei
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