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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă instituie cadrul juridic al UE privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. În această directivă este revizuită 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 față de persoane și de biosferă 
atât timp cât deșeurile reprezintă un pericol radiologic. Pe termen lung, doar depozitarea 
definitivă 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 2003/32 final) și versiunea revizuită din 2004 [COM (2004) 526 final].
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În ciuda acestor considerații, majoritatea țărilor mai au încă de adoptat decizii esențiale 
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 să garanteze 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 securitate 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 și că, 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
Articolul 3 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibil nuclear care a fost iradiat într-
un miez de reactor și care a fost îndepărtat 
definitiv din interiorul acestuia;
combustibilul uzat poate fi considerat o 
resursă utilizabilă care poate fi reprocesată 
sau poate fi depozitat definitiv dacă este 
considerat deșeu radioactiv;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendament lingvistic referitor doar la versiunea în limbă cehă.

Amendamentul 2

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 
aparținând unuia dintre acestea.

(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 aparținând unuia 
dintre acestea.

Or. en
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) 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.

Or. cs

Amendamentul 4

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.)

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia va ține cont de lămuririle (4) Comisia va ține cont de notificările din 
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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.

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.

Or. en


