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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă instituie cadrul juridic al UE privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Aceasta revizuiește propunerea Comisiei pentru o 
directivă a Consiliului (Euratom) privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a 
deșeurilor radioactive1.

Toate statele membre au deșeuri radioactive. Prin urmare, indiferent de viitorul aplicațiilor 
energetice și neenergetice din domeniul nuclear, pentru asigurarea securității pe termen lung, 
este necesară implementarea soluției care implică depozitarea definitivă la sfârșitul procesului 
de gestionare a deșeurilor radioactive existente și viitoare.

În total, în Uniunea Europeană se produc anual aproximativ 40 000 m³ de deșeuri radioactive, 
din care aproximativ 80% reprezintă deșeuri radioactive de activitate joasă cu durată de viață 
scurtă, aproximativ 5% deșeuri radioactive de activitate joasă cu durată de viață lungă și sub 
10% deșeuri de activitate înaltă, care includ atât deșeurile vitrificate provenite din 
reprocesare, cât și combustibilii uzați considerați deșeuri.

Rezumatul propunerii Comisiei

În funcție de caracteristica deșeurilor, sunt necesare măsuri specifice pentru protecția 
persoanelor și a mediului față de pericolele cauzate de radiațiile ionizante. Principiul de bază 
al gestionării deșeurilor radioactive constă în izolarea acestora de persoane și biosferă atât 
timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. Pe termen lung, doar depozitarea împreună 
cu caracteristicile sale de securitate pasivă pot garanta protecția împotriva tuturor pericolelor 
posibile. În ceea ce privește deșeurile de activitate înaltă (HLW), există un consens științific și 
tehnic la nivel mondial potrivit căruia depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai 
sigură și cea mai sustenabilă opțiune.

Cu toate acestea, în prezent nu există în niciun stat membru facilități de depozitare definitivă a 
deșeurilor radioactive de activitate înaltă și cu durată de viață lungă generate de utilizarea 
energiei nucleare. Nu s-a construit nicio instalație de depozitare definitivă în peste cincizeci 
de ani de când există industria nucleară și în prezent deșeurile radioactive sunt depozitate în 
mod provizoriu în instalații provizorii de depozitare.

Responsabilitatea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive 
revine în continuare statelor membre. În plus, constituie un principiu etic acceptat faptul că 
societatea ar trebui să evite impunerea de sarcini inutile asupra generațiilor viitoare, ceea ce 
transferă actualei generații, care a beneficiat de pe urma electricității produse pe bază de 
energie nucleară sau a intervențiilor medicale, responsabilitatea gestionării adecvate a tuturor 
deșeurilor existente.

                                               
1 Propunerea inițială a Comisiei din 2003 [COM(2003)0032] și versiunea revizuită din 2004 [COM(2004)0526].
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În ciuda acestor considerații, majoritatea țărilor mai au încă de adoptat decizii importante
privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Gestionarea în condiții de 
siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, în toate etapele cuprinse între 
generare și depozitare, necesită un cadru național care garantează angajamentele politice, o 
repartizare clară a responsabilităților, precum și asigurarea unor resurse științifice, tehnice și 
financiare suficiente atunci când este necesar. Având în vedere caracterul deosebit de sensibil 
al acestui aspect, este necesară, de asemenea, asigurarea informării și participării publice la 
procesul decizional. 

Prin urmare, obiectivul general al prezentei propuneri este de a institui un cadru juridic al UE 
privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care să constituie o parte 
integrantă a utilizării în condiții de siguranță a energiei nucleare în producția de electricitate și 
a radiațiilor ionizante în medicină, industrie, agricultură, cercetare și educație.

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul salută proiectul de propunere de directivă a Consiliului, deoarece acesta va ajuta 
toate statele membre să adopte deciziile politice necesare pentru a-și crea și a-și pune în 
aplicare programele naționale, în special în ceea ce privește gestionarea responsabilă și în 
condiții de siguranță a deșeurilor radioactive de activitate înaltă și a combustibilului uzat.

O atenție deosebită trebuie acordată asigurării faptului că propunerea de directivă respectă 
legislația europeană existentă. Ar trebui să se țină seama de practicile industriale actuale și de 
consensul existent în rândul experților internaționali.

Având ca scop utilizarea sustenabilă a energiei nucleare, propunerea de directivă nu ar trebui 
să elimine posibilitatea de a utiliza în viitor, pe termen lung, materiale radioactive și nu ar 
trebui să ducă la nicio reclasificare a materialelor refolosibile precum deșeurile radioactive.

Există un consens internațional la scară foarte largă în rândul experților tehnici conform 
căruia depozitarea geologică reprezintă cea mai potrivită metodă pentru gestionarea pe termen 
lung a celor mai periculoase forme de deșeuri radioactive solide și solidificate. Cu toate 
acestea, va fi nevoie de mulți ani de cercetare pentru a crea și a utiliza aceste depozite. În 
acest sens, cercetarea și dezvoltarea tehnică trebuie menținute și susținute din punct de vedere 
financiar.

Acordurile privind exporturile de deșeuri radioactive, încheiate între anumite țări, trebuie 
revizuite de la caz la caz și nu interzise. Este adevărat că există câteva cazuri specifice în care 
statele membre trimit/pun să se trimită combustibilul lor uzat pentru a fi reprocesat într-o țară 
din afara UE și că anumite deșeuri reziduale generate rămân în țara beneficiară; de asemenea, 
statelor membre în care au loc activități de reprocesare ar trebui să li se permită să trimită 
deșeurile reziduale în țările din care provine combustibilul uzat.

Documentațiile de securitate nu ar trebui abordate în prezenta propunere de directivă a 
Consiliului, cu excepția cazului în care este vorba numai de documentații de securitate legate 
de instalațiile de depozitare a deșeurilor radioactive.
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Raportorul este convins că, indiferent de orice politică specială aplicată în statele membre, 
depozitarea deșeurilor radioactive reprezintă o problemă actuală, care există și care trebuie 
rezolvată. Discuția referitoare la propunerea de directivă ar trebui să fie în continuare una de 
natură tehnică și nu ar trebui să devină un câmp de luptă în plan politic cu privire la viitorul 
energiei nucleare în sine.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Convenția de la Aarhus din 25 iunie 
1998 privind accesul la informații, 
participarea publicului la procesul 
decizional și accesul la justiție în ceea ce 
privește aspectele legate de mediu acordă 
publicului drepturi și impune părților și 
autorităților publice obligații în ceea ce 
privește accesul la informații, participarea 
publică și accesul la justiție în probleme 
legate de mediu, care includ gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) De asemenea, funcționarea reactorilor
nucleari generează combustibil uzat.
Fiecare stat membru își poate stabili 
politica privind ciclul combustibilului 
nuclear fie considerând combustibilul uzat 
drept o resursă valoroasă care poate fi 
reprocesată, fie luând decizia depozitării 
definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de 
opțiunea aleasă, trebuie analizată
depozitarea definitivă a deșeurilor de 
activitate înaltă, separate în momentul 
reprocesării, sau a combustibilului uzat 

(25) De asemenea, atât funcționarea
reactoarelor nucleare, cât și dezafectarea 
lor generează combustibil uzat și deșeuri 
radioactive. Fiecare stat membru își poate 
stabili politica privind ciclul 
combustibilului nuclear, fie considerând 
combustibilul uzat drept o resursă 
valoroasă care poate fi reprocesată, fie 
luând decizia depozitării definitive a 
acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea 
aleasă, ar trebui avută în vedere
depozitarea finală sau cea definitivă a 
deșeurilor de activitate înaltă, separate în 



AD\864299RO.doc 7/28 PE460.611v03-00

RO

asimilat deșeurilor. momentul reprocesării, sau a 
combustibilului uzat asimilat deșeurilor.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Combustibilul uzat depozitat în 
bazine reprezintă o sursă potențială 
suplimentară de radioactivitate în mediu, 
în special dacă bazinele de răcire nu mai 
sunt acoperite, astfel cum a demonstrat 
recent situația de la Fukushima.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Accidentul de la Fukushima a 
demonstrat în mod clar pericolele pe care 
le implică depozitarea definitivă a 
deșeurilor radioactive și faptul că ar putea 
avea loc accidente similare la instalațiile 
nucleare existente sau aflate în 
construcție în regiuni ale Uniunii și în 
țările sale vecine cu risc seismic și de 
tsunami ridicat, cum ar fi la Akkuyu 
(Turcia). Uniunea ar trebui să ia măsurile 
adecvate necesare pentru a împiedica 
depozitarea definitivă a deșeurilor 
radioactive în astfel de regiuni.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 29 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Conceptul tipic de depozitare 
definitivă a deșeurilor de joasă și medie 
activitate și cu durată scurtă de viață este 
reprezentat de depozitarea aproape de 
suprafață. După 30 de ani de cercetări, este 
general acceptat din punct de vedere tehnic 
faptul că depozitarea geologică la 
adâncime reprezintă cea mai sigură și 
sustenabilă opțiune la sfârșitul procesului 
de gestionare a deșeurilor cu activitate 
înaltă și a combustibilului uzat asimilat 
deșeurilor. Prin urmare, este necesară 
trecerea la aplicarea măsurilor de 
depozitare definitivă.

(29) Conceptul tipic de depozitare 
definitivă a deșeurilor de joasă și medie 
activitate și cu durată scurtă de viață este 
reprezentat de depozitarea aproape de 
suprafață. După 30 de ani de cercetări, este 
general acceptat din punct de vedere tehnic 
faptul că depozitarea geologică la 
adâncime ar putea reprezenta cea mai 
sigură și sustenabilă opțiune la sfârșitul 
procesului de gestionare a deșeurilor cu 
activitate înaltă și a combustibilului uzat 
asimilat deșeurilor. În cazul în care 
aspectele legate de siguranță rămase 
nerezolvate sunt soluționate, s-ar putea 
demara procesul de aplicare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 30 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deși fiecare stat membru este 
responsabil pentru propria sa politică 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să 
respecte principiile de securitate 
fundamentale relevante stabilite de AIEA. 
Fiecărui stat membru îi revine obligația 
etică de a evita orice povară inutilă asupra 
generațiilor viitoare în ceea ce privește 
combustibilii uzați și deșeurile radioactive
existente, precum și cele presupuse de 
dezafectarea instalațiilor nucleare 
existente.

(30) Deși fiecare stat membru este 
responsabil pentru propria sa politică 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să 
respecte principiile de securitate 
fundamentale relevante stabilite de AIEA. 
Fiecărui stat membru îi revine obligația 
etică de a evita orice povară inutilă asupra 
generațiilor viitoare în ceea ce privește 
combustibilii uzați și deșeurile radioactive 
existente, precum și cele presupuse de 
dezafectarea instalațiilor nucleare 
existente. Statele membre ar trebui, prin 
urmare, să aplice o politică de dezafectare 
care să garanteze faptul că instalațiile 
sunt demontate în modul cel mai sigur, 
cât mai curând posibil după închiderea 
lor.

Amendamentul 7
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Propunere de directivă
Considerentul 31 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru gestionarea responsabilă a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, fiecare stat membru trebuie să 
instituie un cadru național care să asigure
punerea în aplicare a angajamentelor 
politice și a procesului decizional etapizat 
prin intermediul unei legislații, a unei 
reglementări și a unei organizări adecvate, 
cu o alocare clară a responsabilităților.

(31) Pentru gestionarea responsabilă a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, fiecare stat membru ar trebui
să instituie un cadru național care să 
garanteze punerea în aplicare a 
angajamentelor politice și a procesului 
decizional etapizat, în conformitate cu 
Convenția de la Aarhus, prin intermediul 
unei legislații, a unei reglementări și a unei 
organizări adecvate, cu o alocare clară a 
responsabilităților.

Justificare
Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la 
informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce 
privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei 
convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind 
mediul.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Este necesară instituirea de programe 
naționale pentru a asigura transpunerea 
deciziilor politice în dispoziții clare pentru 
aplicarea la timp a tuturor etapelor 
gestionării deșeurilor radioactive și a 
combustibilului uzat, de la generare la 
depozitarea definitivă. Aceasta trebuie să 
includă toate activitățile legate de 
manipulare, pretratare, tratare, 
condiționare, depozitare intermediară și 
depozitare definitivă a deșeurilor 
radioactive. Programul național poate 
consta într-un document de referință sau un
set de documente.

(33) Este necesară instituirea de programe 
naționale pentru a asigura transpunerea 
deciziilor politice în dispoziții clare pentru 
aplicarea la timp a tuturor etapelor 
gestionării deșeurilor radioactive și a 
combustibilului uzat, de la generare la 
depozitarea definitivă. Aceasta ar trebui să 
includă toate activitățile legate de 
manipulare, pretratare, tratare, 
condiționare, depozitare intermediară și 
depozitare definitivă a deșeurilor 
radioactive și a combustibilului uzat și să 
respecte principiile stabilite în Convenția 
de la Aarhus. Programul național poate 
consta într-un document de referință sau
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într-un set de documente.

Justificare
Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la 
informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce 
privește aspecte legate de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile 
acestei convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind 
mediul.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Lucrătorii de-a lungul întregului 
lanț al gestionării combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive trebuie să fie 
protejați și incluși în dispozițiile 
aplicabile, indiferent de activitatea sau de 
statutul lor. Efectele pe termen lung 
asupra sănătății și siguranței lucrătorilor 
trebuie să fie luate în considerare în 
cadrul oricărui instrument de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 34b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) La punerea în aplicare a prezentei 
directive, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită lucrătorilor expuși riscurilor. 
Nerespectarea legislației în materie de 
sănătate și de siguranță ar trebui să fie 
urmată de sancțiuni imediate și severe.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 35 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Transparența este importantă în 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Aceasta trebuie să 
fie asigurată prin solicitarea de informații 
publice efective și prin implicarea tuturor 
părților interesate în procesele decizionale.

(35) În ceea ce privește gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive ar trebui respectată Convenția 
de la Aarhus. Acest lucru înseamnă 
asigurarea accesului publicului și al
tuturor părților interesate în cauză la toate 
informațiile privind depozitarea definitivă 
și stipularea faptului că publicul și toate 
părțile interesate în cauză trebuie să fie 
implicate din timp în procesele 
decizionale. În cazul în care se refuză 
accesul la informații privind deciziile 
pentru care este necesară participarea 
publicului și, în general, în cazuri de 
încălcare a legislației în domeniul 
protecției mediului, orice persoană fizică 
sau juridică are dreptul să prezinte 
obiecții sau să inițieze proceduri judiciare.

Justificare
Ca parte semnatară a Convenției de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la 
informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce 
privește aspectele de mediu, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte principiile acestei 
convenții internaționale și le-a introdus în Directiva 2003/35/CE din 26 mai 2003 de 
instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind 
mediul.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Unele state membre consideră că 
utilizarea comună a instalațiilor pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, inclusiv a 
instalațiilor de depozitare definitivă, poate 
reprezenta o măsură benefică atunci când 

(37) Unele state membre consideră că 
utilizarea comună a instalațiilor pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, inclusiv a 
instalațiilor de depozitare definitivă, poate 
reprezenta o măsură benefică și eficientă 
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se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

din punct de vedere al costurilor atunci 
când se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 41 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Menținerea și dezvoltarea în 
continuare a competențelor și aptitudinilor 
necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, ca element esențial pentru 
asigurarea unor niveluri mai ridicate de 
securitate, trebuie să aibă la bază o 
combinație între învățare prin experiență, 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și cooperare tehnică între toți actorii.

(41) Menținerea și dezvoltarea în 
continuare a competențelor și aptitudinilor 
necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, ca element esențial pentru 
asigurarea unor niveluri ridicate de
protecție a sănătății și a mediului,
securitate și transparență ar trebui să aibă 
la bază o combinație între învățare prin 
experiență, cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și cooperare tehnică între toți 
actorii.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se asigură că statele membre instituie 
măsuri naționale adecvate pentru un nivel
ridicat de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

(2) Se asigură că statele membre instituie 
măsuri naționale adecvate pentru cel mai 
ridicat nivel de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tuturor etapelor gestionării 
combustibilului uzat, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactorilor 
nucleari civili sau când este gestionat în 
cadrul activităților civile;

(a) tuturor etapelor gestionării 
combustibilului uzat, inclusiv 
transportarea acestuia, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactoarelor 
nucleare civile sau când este gestionat în 
cadrul activităților civile;

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor 
radioactive, de la generare la depozitare
definitivă, atunci când acestea rezultă în 
urma activităților civile sau sunt 
gestionate în cadrul activităților civile;

(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor 
radioactive, de la generare la depozitarea
definitivă, inclusiv transportarea acestora;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „gestionarea deșeurilor radioactive” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, pretratarea, tratarea, 
condiționarea, depozitarea intermediară sau 
depozitarea definitivă a deșeurilor 
radioactive, exclusiv transportul în afara 
locației;

(7) „gestionarea deșeurilor radioactive” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, pretratarea, tratarea, 
condiționarea, depozitarea intermediară sau 
depozitarea definitivă a deșeurilor
radioactive, inclusiv monitorizarea acestor 
operațiuni și întreținerea ulterioară a 
amplasamentelor pentru depozitarea 
intermediară sau definitivă a deșeurilor 
radioactive, inclusiv transportarea în afara 
locației;

Amendamentul 18
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Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „gestionarea combustibilului uzat” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, depozitarea intermediară,
reprocesarea sau depozitarea definitivă a
deșeurilor radioactive, exclusiv 
transportul în afara locației;

(11) „gestionarea combustibilului uzat” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, depozitarea intermediară,
inclusiv în bazine de depozitare
intermediară, reprocesarea sau depozitarea 
definitivă a combustibilului uzat, inclusiv 
transportarea în afara locației;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „depozitare intermediară” înseamnă 
menținerea combustibilului uzat sau a 
deșeurilor radioactive într-o instalație 
autorizată, cu intenția de a le recupera.

(13) „depozitare intermediară” înseamnă 
menținerea combustibilului uzat sau a 
deșeurilor radioactive într-o instalație 
autorizată, existând posibilitatea concretă
de a le recupera pe termen lung.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) generarea deșeurilor radioactive este 
menținută la nivelul minim posibil din 
punct de vedere al activității și al 
volumului, prin intermediul unor măsuri de 
proiectare și practici de exploatare și 
dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și 
reutilizarea materialelor convenționale;

(a) generarea deșeurilor radioactive este 
menținută la nivelul minim posibil din 
punct de vedere al activității și al 
volumului, prin intermediul utilizării unor
alternative, în cazul în care acestea există 
și sunt sustenabile din punct de vedere 
economic, social și al mediului, al unor
măsuri de proiectare adecvate și al unor
practici de exploatare și de dezafectare, 
inclusiv al reciclării și al reutilizării
materialelor convenționale;

Amendamentul 21
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate, inclusiv pe termen lung.

(d) atâta timp cât sunt periculoase pentru 
oameni și mediu, combustibilul uzat și 
deșeurile radioactive sunt gestionate în 
condiții de securitate.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se evită expunerea lucrătorilor, a 
publicului și a mediului la combustibilul 
uzat și la deșeurile radioactive.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) se iau măsuri pentru a acoperi 
viitoarele riscuri la adresa sănătății și a 
mediului în cazul lucrătorilor expuși și al 
publicului larg.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deșeurile radioactive se depozitează 
definitiv în statul membru în care au fost 
generate, cu excepția cazurilor în care sunt 
încheiate acorduri între statele membre 
pentru utilizarea instalațiilor de depozitare 

(3) Deșeurile radioactive se depozitează 
definitiv în statul membru în care au fost 
generate, cu excepția cazurilor în care sunt 
încheiate în mod voluntar acorduri între 
statele membre pentru utilizarea 
instalațiilor de depozitare intermediară sau 



PE460.611v03-00 16/28 AD\864299RO.doc

RO

aparținând unuia dintre acestea. definitivă aparținând unuia dintre acestea.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului unui stat membru sau al unei 
întreprinderi dintr-un stat membru în 
care:
(a) deșeurile radioactive urmează să fie 
transferate pentru procesare;  sau
(b) alte materiale urmează să fie 
transferate în scopul recuperării 
deșeurilor radioactive,
de a returna deșeurile radioactive, după 
ce au fost tratate, în țara lor de origine. 
De asemenea, nu aduce atingere nici 
dreptului unui stat membru sau al unei 
întreprinderi din statul membru în care 
urmează să fie transferat combustibilul 
uzat în scopul reprocesării de a returna în 
țara de origine deșeurile radioactive 
recuperate în urma operațiunii de 
reprocesare.

Justificare
Acordurile privind exporturile de deșeuri radioactive încheiate între anumite țări trebuie 
revizuite de la caz la caz, nu interzise. Directiva nu ar trebui să creeze incertitudine juridică 
cu privire la returnarea deșeurilor finale după reprocesarea combustibilului uzat în țara unde 
a fost utilizat combustibilul nuclear și ar trebui să respecte pe deplin Directiva 
2006/117/Euratom a Consiliului privind supravegherea și controlul transportului de deșeuri 
radioactive și combustibil uzat.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Deșeurile radioactive nu se 
depozitează definitiv în zonele cu risc 
seismic și de tsunami ridicat.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv 
suspendarea activităților și modificarea sau 
retragerea autorizațiilor;

(e) măsuri de punere în aplicare, inclusiv 
suspendarea activităților și modificarea sau 
retragerea autorizațiilor, care să acopere, 
printre altele, încălcarea legislației în 
materie de sănătate și de siguranță 
privind lucrătorii în cauză;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsuri care să garanteze că 
finanțarea necesară pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive și pentru construirea 
depozitelor este stabilită de autoritatea de 
reglementare competentă pe baza unui 
proces transparent, revizuit în mod 
regulat, în care deținătorul autorizației 
este implicat constant.

Justificare
Scopul amendamentului este să garanteze că finanțarea necesară pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și pentru construirea depozitelor este 
stabilită pe baza unui proces eficient și transparent, în cadrul căruia este garantat faptul că 
deținătorii de autorizații au un cuvânt de spus.

Amendamentul 29
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură menținerea și 
îmbunătățirea cadrului național în funcție 
de necesități, ținând cont de experiența de 
funcționare, informațiile obținute din 
documentațiile de securitate menționate la 
articolul 8, evoluțiile tehnologice și 
rezultatele activităților de cercetare.

(2) Statele membre asigură menținerea și 
îmbunătățirea cadrului național în funcție 
de necesități, ținând cont de experiența de 
funcționare, de informațiile obținute din 
documentațiile de securitate menționate la 
articolul 8, de cea mai bună tehnologie 
disponibilă (BAT) și de rezultatele 
activităților de cercetare.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programele naționale fac obiectul 
evaluărilor de impact socio-economice și 
de mediu și garantează faptul că nu există 
riscuri de scurgere a uraniului.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea de reglementare 
competentă va avea competențele și 
resursele pentru a efectua în mod regulat 
evaluări de securitate, investigații și 
controale și, dacă este cazul, pentru a lua 
măsuri de punere în aplicare în cadrul 
instalațiilor chiar în timpul dezafectării. 
Sănătatea și siguranța lucrătorilor, 
inclusiv a subcontractanților, precum și 
efectivul de personal și formarea acestuia 
trebuie să facă parte din evaluările 
respective.
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre se asigură că 
autoritatea de reglementare competentă 
este abilitată să dispună suspendarea 
activității în cazul în care consideră că 
securitatea nu este garantată.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Autoritatea de reglementare 
competentă va raporta statelor membre și 
organizațiilor competente relevante, 
deținătorilor de autorizații, 
reprezentanților lucrătorilor deținătorilor 
de autorizații, subcontractanților și 
publicului larg cu privire la rezultatele 
evaluărilor.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre stabilesc momentul 
în care responsabilitatea pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive este transferată de 
la deținătorul autorizației la organul 
însărcinat cu gestionarea în conformitate 
cu legislația națională.
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Justificare
Scopul amendamentului este să clarifice când este transferată responsabilitatea pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive de la deținătorul autorizației la 
organul însărcinat cu gestionarea pe termen lung a acestora. Asta pentru că materialele 
radioactive ar putea fi transferate înainte de încheierea ciclului de viață util al instalației 
nucleare; în acest caz, deținătorul autorizației nu ar putea fi considerat responsabil pentru 
materiale care nu mai sunt depozitate în instalație.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizații, sub 
supravegherea autorității de reglementare 
competente, să evalueze, să verifice cu 
regularitate și să îmbunătățească continuu, 
în limite rezonabile posibile, securitatea
nucleară a activităților și instalațiilor lor 
nucleare în mod sistematic și verificabil.

(2) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizații, sub 
supravegherea autorității de reglementare 
competente, să evalueze, să verifice cu 
regularitate și să îmbunătățească continuu, 
în limite rezonabile posibile, securitatea
activităților lor, inclusiv sănătatea și
siguranța lucrătorilor și a 
subcontractanților și siguranța
instalațiilor, în mod sistematic și 
verificabil. Deținătorii de autorizații 
raportează autorității de reglementare 
competente și altor organizații competente 
relevante, reprezentanților propriilor 
angajați, subcontractanților și publicului 
larg cu privire la rezultatele evaluărilor.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) (3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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includ verificarea faptului că sunt instituite 
măsuri pentru prevenirea accidentelor și 
diminuarea consecințelor accidentelor, 
inclusiv verificarea barierelor fizice și a 
procedurilor administrative de protecție 
stabilite de deținătorul autorizației pentru a 
asigura ca lucrătorii și populația nu sunt 
afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

includ verificarea faptului că sunt instituite 
măsuri pentru prevenirea accidentelor și a 
atacurilor fizice și pentru diminuarea 
consecințelor accidentelor și ale atacurilor 
fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice 
și a procedurilor administrative de protecție 
stabilite de deținătorul autorizației pentru a 
asigura ca lucrătorii și populația nu sunt 
afectați semnificativ de radiațiile ionizante.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
deținătorii de autorizații informează 
autoritățile transfrontaliere regionale și 
locale cu privire la planurile lor de 
înființare a unei instalații de tratare a 
deșeurilor cât mai curând posibil, în cazul 
în care o astfel de instalație se află la o 
distanță de granița națională care poate 
determina implicarea transfrontalieră în 
timpul construirii, funcționării sau după 
abandonarea instalației sau în cazul unui 
accident sau al unui incident legat de 
instalație.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Marcajul și documentația

Statele membre se asigură că deținătorii 
de autorizații marchează containerele și 
documentele privind depozitarea 
definitivă a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive într-o formă 
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nedeteriorabilă. Documentația cuprinde 
atât compoziția chimică, toxică și 
radiologică a inventarului, precum și 
indicația conform căreia acesta este solid, 
lichid sau gazos.

Justificare
Scopul acestui amendament este de a oferi generațiilor viitoare informații cu privire la 
posibilitatea ca unele containere să conțină materii prime valoroase și/sau substanțe 
periculoase.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată trebuie să vizeze 
alegerea amplasamentului, proiectarea,
construcția, funcționarea și dezafectarea 
unei instalații sau închiderea unei instalații 
de depozitare definitivă; în documentația 
de securitate trebuie să se menționeze 
standardele aplicate pentru evaluarea 
respectivă. Trebuie acordată atenție 
securității pe termen lung ulterioară
închiderii, în special modului în care 
aceasta este asigurată prin mijloace pasive, 
în cea mai mare măsură posibilă.

(2) Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată trebuie să vizeze 
alegerea amplasamentului, proiectarea,
construirea funcționarea și dezafectarea 
unei instalații sau funcționarea unui bazin 
de combustibil uzat, a unei instalații de 
depozitare definitivă sau funcționarea și
închiderea unei instalații de depozitare 
definitivă; în documentația de securitate 
trebuie să se menționeze standardele 
aplicate pentru evaluarea respectivă.
Trebuie acordată atenție securității pe 
termen lung și celei ulterioare închiderii, 
în special modului în care aceasta este 
asigurată prin mijloace pasive, în cea mai 
mare măsură posibilă. Documentația de 
securitate și evaluarea de securitate 
anexată includ o evaluare a riscurilor la 
adresa sănătății și a siguranței 
lucrătorilor, inclusiv a celor care au 
statutul de angajați ai subcontractanților, 
precum și a nivelurilor de calificare și de 
încadrare cu personal necesare pentru a 
asigura funcționarea în condiții de 
siguranță a instalației în orice moment, 
astfel încât să poată fi luate măsuri în 
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cazul unui accident.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentația de securitate a unei 
instalații trebuie să descrie toate aspectele 
relevante din punct de vedere al 
amplasamentului, al proiectării instalației, 
al măsurilor de control administrativ și al 
controlului de reglementare. Documentația 
de securitate și evaluarea de securitate 
anexată trebuie să demonstreze nivelul de 
protecție furnizat și să ofere asigurări 
autorității de reglementare competente și 
altor părți interesate că cerințele de 
siguranță vor fi îndeplinite.

(3) Documentația de securitate a unei 
instalații trebuie să descrie toate aspectele 
relevante din punct de vedere al 
amplasamentului, al proiectării instalației, 
al dezafectării instalației sau a unor părți 
ale acesteia, al măsurilor de control 
administrativ și al controlului de 
reglementare. Documentația de securitate 
și evaluarea de securitate anexată trebuie să
demonstreze nivelul de protecție furnizat și 
să ofere asigurări autorității de 
reglementare competente și altor părți 
interesate că cerințele de siguranță vor fi 
îndeplinite.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național include măsuri de educație 
și formare ținând cont de necesitățile 
tuturor părților care dețin responsabilități în 
materie de gestionare a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive pentru a 
menține și pentru a dezvolta în continuare 
expertiza și aptitudinile necesare.

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național include măsuri de educație 
și formare care țin cont de necesitățile 
tuturor părților care dețin responsabilități în 
materie de gestionare a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive pentru a 
menține și pentru a dezvolta în continuare 
expertiza și aptitudinile necesare, în 
concordanță cu progresele tehnice și 
științifice.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că în cadrul 
național sunt incluse programe de 
susținere a cercetării în vederea reducerii 
producției de deșeuri radioactive și a 
gestionării deșeurilor radioactive.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național garantează disponibilitatea 
resurselor financiare adecvate atunci când 
sunt necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, acordând atenția cuvenită 
responsabilităților producătorilor de 
deșeuri radioactive.

Statele membre se asigură că respectivul 
cadru național garantează disponibilitatea 
resurselor financiare adecvate atunci când 
sunt necesare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, acordând atenția cuvenită 
responsabilităților producătorilor de 
deșeuri radioactive, aspectelor legate de 
sănătate și de siguranță, precum și bolilor 
profesionale care ar putea apărea pe 
termen mai lung ca urmare a expunerii 
radioactive, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură instituirea și 
punerea în aplicare a unor programe 
adecvate de asigurare a calității privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Justificare

Asigurarea calității nu se referă doar la siguranță, ci și la toate aspectele legate de 
gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive sunt puse la dispoziția 
lucrătorilor și a populației. Această 
obligație include asigurarea faptului că 
autoritatea de reglementare competentă
informează publicul în domeniile sale de 
competență. Informațiile sunt puse la 
dispoziția publicului în conformitate cu 
legislația națională și cu obligațiile 
internaționale, cu condiția ca astfel să nu 
se pună în pericol alte interese 
recunoscute în legislația națională sau în 
obligațiile internaționale cum ar fi, între 
altele, securitatea.

(1) Statele membre se asigură că lucrătorii 
și publicul larg au acces la informațiile 
privind gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive și construirea unei 
instalații de depozitare definitivă a
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Această obligație include 
asigurarea faptului că autoritatea de 
reglementare competentă pune la 
dispoziția oricărei persoane fizice sau 
juridice, în mod regulat, adecvat și 
eficient, la cerere, informații actualizate 
cu privire la depozitarea definitivă a 
deșeurilor radioactive și a combustibilului 
uzat. Fiecare stat membru se asigură că 
autoritățile de reglementare competente 
oferă oricărei persoane fizice sau juridice 
consiliere cu privire la modul în care se 
poate obține accesul la informații. 
Informațiile sunt puse la dispoziția 
publicului în conformitate cu legislația 
națională și cu obligațiile internaționale, în 
special cu Convenția de la Aarhus.
Informațiile relevante în mod direct 
pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor 
și ale publicului (în special cu privire la 
emisiile radioactive și toxice, precum și 
expunerea la emisii) trebuie făcute 
publice indiferent de împrejurări.

Amendamentul 46
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procedurile privind participarea 
publicului prevăd calendare rezonabile 
pentru diferitele etape, care acordă timp 
suficient pentru informarea publicului 
astfel încât acesta să se pregătească și să 
participe în mod eficient la procesul 
decizional.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fiecare stat membru se asigură că, în 
cadrul procesului decizional, rezultatul 
participării publicului este luat în 
considerare în mod corespunzător.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre informează 
autoritățile transfrontaliere regionale și 
locale cu privire la programele lor 
naționale cât mai devreme posibil, în 
cazurile în care punerea în aplicare a 
acestora va avea probabil consecințe la 
nivel transfrontalier.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cadrul programelor naționale, 
statele membre indică în mod clar
resursele financiare de care dispun pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia va ține cont de lămuririle 
furnizate de statele membre și de 
progresele realizate cu privire la 
programele naționale de gestionare a 
deșeurilor atunci când ia decizii referitoare 
la acordarea de asistență tehnică sau 
financiară Euratom pentru instalații sau 
activități de gestionare a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive sau când își 
formulează punctul de vedere privind 
proiectele de investiții, în conformitate cu 
articolul 43 din Tratatul Euratom.

(4) Comisia va ține cont de notificările din 
partea statelor membre și de progresele 
realizate cu privire la programele naționale 
de gestionare a deșeurilor atunci când ia 
decizii referitoare la acordarea de asistență 
tehnică sau financiară Euratom pentru 
instalații sau activități de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive sau când își formulează punctul 
de vedere privind proiectele de investiții, în 
conformitate cu articolul 43 din Tratatul 
Euratom.
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