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Amendamentul 47
Rebecca Harms

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice 
și, în special, articolele 31 și 32 ale 
acestuia, în temeiul cărora a fost 
consultat de către Consiliu 
(C7-0387/2010),

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 194 și 192,

Or. en

Justificare

Obiectivul directivei în forma sa actuală este de a armoniza legislațiile naționale cu scopul de 
a proteja mediul și sănătatea umană împotriva pericolelor prezentate de combustibilul 
nuclear uzat și deșeurile radioactive; directiva nu stabilește nicio normă de securitate, cum 
impune temeiul juridic din Tratatul Euratom. În plus, directiva abordează și un aspect legat 
de energie. Prin urmare, temeiul juridic adecvat este reprezentat de articolul 194 (Energia) și 
de articolul 192 din TFUE (Mediul).

Amendamentul 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere rezoluția Parlamentului 
European din 24 martie 2011 privind 
situația din Japonia,

Or. en

Amendamentul 49
Rebecca Harms
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Proiect de rezoluție legislativă
Alineatul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum 
a fost modificată;

1. respinge propunerea Comisiei astfel 
cum a fost modificată;

Or. en

Amendamentul 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice, 
în special articolele 31 și 32,

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 194 și 192,

Or. en

Justificare

Obiectivul directivei în forma sa actuală este de a armoniza legislațiile naționale cu scopul de 
a proteja mediul și sănătatea umană împotriva pericolelor prezentate de combustibilul 
nuclear uzat și deșeurile radioactive; directiva nu stabilește nicio normă de securitate, cum 
impune temeiul juridic din Tratatul Euratom. În plus, directiva abordează și un aspect legat 
de energie. Prin urmare, temeiul juridic adecvat este reprezentat de articolul 194 (Energia) și 
de articolul 192 din TFUE (Mediul).

Amendamentul 51
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede 
stabilirea unor standarde de securitate 
uniforme pentru protecția sănătății 

(1) Articolul 153 din TFUE prevede 
stabilirea unor standarde de securitate 
uniforme pentru protecția sănătății 
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lucrătorilor și a populației. lucrătorilor și a populației.

Or. en

Amendamentul 52
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 191 din TFUE prevede 
temeiul juridic pentru conservarea și 
protecția mediului, îmbunătățirea calității 
acestuia și ocrotirea sănătății persoanelor, 
inclusiv împotriva pericolelor reprezentate 
de combustibilul nuclear uzat și deșeurile 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 53
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 30 din tratat prevede 
stabilirea în cadrul Comunității a unor 
standarde fundamentale pentru protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante.

(2) Articolul 168 din TFUE prevede 
stabilirea în cadrul Comunității a unor 
standarde fundamentale pentru protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante.

Or. en

Amendamentul 54
Vladimir Urutchev
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului 
din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante se aplică tuturor 
activităților care presupun riscuri generate 
de radiațiile ionizante produse de surse de 
radiații naturale sau artificiale în cazuri în 
care radionuclizii naturali sunt sau au fost 
procesați având în vedere proprietățile lor 
radioactive, fisionabile sau fertile. 
Directiva reglementează, de asemenea, 
deversările autorizate de materiale care își 
au originea în astfel de activități. 
Dispozițiile directivei respective au fost 
suplimentate prin prevederi legislative mai 
specifice.

(4) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului 
din 13 mai 1996 privind protecția sănătății 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor prezentate de radiațiile 
ionizante stabilește normele de securitate 
de bază. Directiva se aplică tuturor 
activităților care presupun riscuri generate 
de radiațiile ionizante produse de surse de 
radiații naturale sau artificiale în cazuri în 
care radionuclizii naturali sunt sau au fost 
procesați având în vedere proprietățile lor 
radioactive, fisionabile sau fertile. 
Directiva reglementează, de asemenea, 
deversările autorizate de materiale care își 
au originea în astfel de activități. 
Dispozițiile directivei respective au fost 
suplimentate prin prevederi legislative mai 
specifice.

Or. en

Amendamentul 55
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comunitatea a participat la 
creșterea resurselor financiare pentru a 
sprijini în anumite condiții dezafectarea 
mai multor centrale nucleare din 
Bulgaria, Slovacia și Lituania, care au 
făcut obiectul închiderii anticipate în 
condiții speciale în contextul aderării 
acestor țări la UE.

Or. en
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Amendamentul 56
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Cele trei țări candidate la UE, 
Lituania, Slovacia și Bulgaria, aveau în 
funcțiune centrale nucleare cu o 
construcție sovietă învechită care, din 
motive economice, nu puteau fi 
modernizate pentru a îndeplini normele 
de securitate ale UE, ceea ce a condus la 
închiderea și, ulterior, la dezafectarea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 57
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Dezafectarea centralelor nucleare 
din cele trei țări ale UE a reprezentat o 
povară financiară și economică 
semnificativă, care nu a putut fi acoperită 
integral de către statele membre în cauză, 
și, prin urmare, Comunitatea a oferit 
resurse financiare acestor state membre, 
menite să acopere o parte din costurile de 
dezafectare și proiectele privind deșeurile 
și să reducă consecințele economice.

Or. en

Amendamentul 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislația UE în vigoare nu stabilește 
norme specifice de gestionare durabilă și în 
condiții de securitate a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive în toate etapele 
cuprinse între generare și depozitarea 
definitivă.

(16) Legislația UE în vigoare nu stabilește 
norme specifice de gestionare durabilă și în 
condiții de securitate a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive în toate etapele 
cuprinse între generare și depozitarea 
definitivă sau stocarea finală.

Or. en

Amendamentul 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Legislația UE în vigoare nu stabilește 
norme specifice de gestionare durabilă și în 
condiții de securitate a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive în toate etapele 
cuprinse între generare și depozitarea 
definitivă.

Nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Amendamentul 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deșeurile radioactive, combustibilul 
uzat și stocarea și depozitarea definitivă a 
acestora implică riscuri majore, după cum 
s-a putut observa în mod clar în cazul 
centralei de la Fukushima, unde au avut 
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loc accidente grave în cadrul unităților de 
stocare și depozitare definitivă; măsurile 
de securitate privind deșeurile radioactive 
și combustibilul uzat ar trebui să fie 
înăsprite.

Or. en

Amendamentul 61
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Convenția comună privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și 
securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive (denumită în continuare 
„Convenția comună”), adoptată sub 
auspiciile AIEA, la care au aderat 
Euratom și aproape toate statele membre,
urmărește să atingă și să mențină un nivel 
ridicat de securitate la nivel mondial în 
ceea ce privește gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, prin întărirea măsurilor 
naționale și cooperare internațională.

(17) Convenția comună privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și 
securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive (denumită în continuare 
„Convenția comună”), adoptată sub 
auspiciile AIEA, reprezintă un instrument 
de stimulare și urmărește să atingă și să 
mențină un nivel ridicat de securitate la 
nivel mondial în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, prin întărirea 
măsurilor naționale și cooperare 
internațională.

Or. en

Amendamentul 62
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Convenția comună privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și 
securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive (denumită în continuare 

(17) Convenția comună privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și 
securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive (denumită în continuare 
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„Convenția comună”), adoptată sub 
auspiciile AIEA, la care au aderat 
Euratom și aproape toate statele membre,
urmărește să atingă și să mențină un nivel 
ridicat de securitate la nivel mondial în 
ceea ce privește gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, prin întărirea măsurilor 
naționale și cooperare internațională.

„Convenția comună”), adoptată sub 
auspiciile AIEA, reprezintă un instrument 
important care urmărește să atingă și să 
mențină un nivel ridicat de securitate la 
nivel mondial în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, prin întărirea 
măsurilor naționale și cooperare 
internațională.

Or. en

Amendamentul 63
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În anul 2006, AIEA și-a actualizat 
întregul corpus de standarde și a publicat 
principiile fundamentale de securitate, care 
au fost sponsorizate în comun de către 
Euratom, OCDE/AEN și alte organizații 
internaționale. Conform declarației 
organizațiilor de sponsorizare comună, 
implementarea principiilor fundamentale 
de securitate va facilita aplicarea 
standardelor internaționale de securitate și 
va asigura o mai mare consecvență între 
măsurile adoptate de diferitele state. Prin 
urmare, se dorește ca toate statele să adere 
și să apere aceste principii. Principiile sunt 
obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește 
funcționarea sa și pentru state în ceea ce 
privește funcționarea asistată de AIEA. 
Statele sau organizațiile de sponsorizare 
pot adopta principiile, la propria discreție, 
pentru a le aplica propriilor activități.

(18) În anul 2006, AIEA și-a actualizat 
întregul corpus de standarde și a publicat 
principiile fundamentale de securitate, care 
au fost elaborate în comun de către 
Euratom, OCDE/AEN și alte organizații 
internaționale. Conform declarației 
organizațiilor de sponsorizare comună, 
implementarea principiilor fundamentale 
de securitate va facilita aplicarea 
standardelor internaționale de securitate și 
va asigura o mai mare consecvență între 
măsurile adoptate de diferitele state. Prin 
urmare, se dorește ca toate statele să adere 
și să apere aceste principii. Principiile sunt 
obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește 
funcționarea sa și pentru state în ceea ce 
privește funcționarea asistată de AIEA. 
Statele sau organizațiile de sponsorizare 
pot adopta principiile, la propria discreție, 
pentru a le aplica propriilor activități.

Or. en
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Amendamentul 64
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Centralele nucleare din toate statele 
membre ar trebui să dispună de o 
cantitate suficientă de resurse în măsură 
să acopere costurile aferente eventualelor 
dezafectări ale acestor centrale, 
respectând principiul „poluatorul 
plătește” și stabilind cu exactitate 
definițiile pentru eventualul ajutor 
acordat de stat. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să elaboreze definiții precise pentru
utilizarea resurselor financiare în caz de 
dezafectare și pentru gestionarea și 
depozitarea definitivă a deșeurilor 
radioactive rezultate.

Or. cs

Amendamentul 65
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel 
mondial există o recunoaștere crescândă 
a necesității utilizării responsabile a 
energiei nucleare, în special în ceea ce 
privește siguranța și securitatea nucleară. 
În acest context, trebuie abordată 
problema combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive pentru a asigura o 
utilizare optimizată, sustenabilă și în 
condiții de securitate a energiei nucleare.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial 
există o recunoaștere crescândă a 
necesității utilizării responsabile a 
energiei nucleare, în special în ceea ce 
privește siguranța și securitatea nucleară.
În acest context, trebuie abordată 
problema combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive pentru a asigura o 
utilizare optimizată, sustenabilă și în 
condiții de securitate a energiei nucleare.

(23) Ca urmare îndeosebi a accidentului 
nuclear din Japonia există, atât în Uniune, 
cât și la nivel mondial, o recunoaștere 
crescândă a necesității unei 
responsabilități maxime în ceea ce privește 
siguranța și securitatea nucleară; prin 
urmare, având în vedere faptul că 
depozitarea definitivă, durabilă și în 
condiții de siguranță a deșeurilor 
radioactive nu s-a dovedit a fi posibilă, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare eliminarea treptată a 
reactoarelor nucleare și să încerce să 
înlocuiască producția de energie nucleară 
cu producția de energie regenerabilă pe 
deplin durabilă și să limiteze consumul de 
energie prin măsuri ambițioase în materie 
de eficiență energetică și de economisire a 
energiei.

Or. en

Amendamentul 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial 
există o recunoaștere crescândă a 
necesității utilizării responsabile a 
energiei nucleare, în special în ceea ce 
privește siguranța și securitatea nucleară. 
În acest context, trebuie abordată problema 

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial 
există o recunoaștere crescândă, mai ales 
după recentul accident nuclear grav din 
Japonia, a necesității consolidării 
normelor privind siguranța și securitatea 
nucleară. În acest context, trebuie abordată 
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combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive pentru a asigura o utilizare 
optimizată, sustenabilă și în condiții de 
securitate a energiei nucleare.

problema majoră a combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive pentru a asigura o 
utilizare optimizată, sustenabilă și în 
condiții de securitate a stocării și/sau 
depozitării definitive.

Or. en

Amendamentul 68
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Referirea 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial 
există o recunoaștere crescândă a 
necesității utilizării responsabile a energiei 
nucleare, în special în ceea ce privește 
siguranța și securitatea nucleară. În acest 
context, trebuie abordată problema 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive pentru a asigura o utilizare 
optimizată, sustenabilă și în condiții de 
securitate a energiei nucleare.

(23) Atât în Uniune, cât și la nivel mondial 
există o recunoaștere crescândă a 
necesității utilizării responsabile a energiei 
nucleare, care oferă o alternativă esențială 
la energia fosilă, în special în ceea ce 
privește siguranța și securitatea nucleară. 
În acest context, trebuie abordată problema 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive pentru a asigura o utilizare 
optimizată, sustenabilă și în condiții de 
securitate a energiei nucleare.

Or. fr

Amendamentul 69
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În acest sens, este important să se 
sublinieze că o mare parte din 
combustibilul uzat este recuperabilă. 
Reciclarea combustibilului uzat este un 
aspect care urmează să fie luat în 
considerare alături de depozitarea 
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definitivă a deșeurilor.

Or. fr

Amendamentul 70
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Reciclarea și recuperarea 
combustibilului uzat sunt fiabile din punct 
de vedere tehnic și joacă un rol esențial în 
reducerea toxicității și a volumului de 
deșeuri, negenerând deșeuri suplimentare 
și identificând oportunități suplimentare 
de generare de energie.

Or. fr

Amendamentul 71
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre 
produc deșeuri nucleare, indiferent dacă 
posedă sau nu reactori nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de activități 
legate de ciclul combustibilului nuclear, 
precum cele de exploatare a centralelor 
electrice nucleare și de reprocesare a 
combustibilului uzat, dar și de alte 
activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi 
radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

(24) Toate statele membre produc deșeuri 
nucleare, indiferent dacă posedă sau nu 
reactori nucleari. Deșeurile radioactive sunt 
generate de activități legate de ciclul 
combustibilului nuclear, precum cele de 
exploatare a centralelor electrice nucleare 
și de reprocesare a combustibilului uzat, 
dar și de alte activități, cum ar fi aplicațiile 
cu izotopi radioactivi în medicină, 
cercetare și industrie.
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Or. de

Amendamentul 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre 
produc deșeuri nucleare, indiferent dacă 
posedă sau nu reactori nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de activități 
legate de ciclul combustibilului nuclear, 
precum cele de exploatare a centralelor 
electrice nucleare și de reprocesare a 
combustibilului uzat, dar și de alte 
activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi 
radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

(24) Toate statele membre produc deșeuri 
radioactive, indiferent dacă posedă sau nu 
reactori nucleari. Deșeurile radioactive sunt 
generate de activități legate de ciclul 
combustibilului nuclear, precum cele de 
exploatare a centralelor electrice nucleare 
și de reprocesare a combustibilului uzat, 
dar și de alte activități, cum ar fi aplicațiile 
cu izotopi radioactivi în medicină, 
cercetare și industrie.

Or. en

Amendamentul 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre produc 
deșeuri nucleare, indiferent dacă posedă 
sau nu reactori nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de activități 
legate de ciclul combustibilului nuclear, 
precum cele de exploatare a centralelor 
electrice nucleare și de reprocesare a
combustibilului uzat, dar și de alte 

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre produc 
deșeuri nucleare, indiferent dacă posedă 
sau nu reactori nucleari care generează de 
energie electrică. Deșeurile radioactive 
sunt generate de activități legate de 
producția de energie, printre altele de 
exploatarea centralelor electrice nucleare, 
de reprelucrarea combustibilului uzat și de 
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activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi 
radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

dezafectarea centralelor, dar și de alte 
activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi 
radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

Or. en

Amendamentul 74
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre produc 
deșeuri nucleare, indiferent dacă posedă 
sau nu reactori nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de activități 
legate de ciclul combustibilului nuclear, 
precum cele de exploatare a centralelor 
electrice nucleare și de reprocesare a 
combustibilului uzat, dar și de alte 
activități, cum ar fi aplicațiile cu izotopi 
radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

(24) Este la latitudinea fiecărui stat 
membru de a-și stabili propriul mix 
energetic, însă toate statele membre produc 
deșeuri nucleare, indiferent dacă posedă 
sau nu reactori nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de producția de 
energie, precum cele de exploatare a 
centralelor electrice nucleare și de 
dezafectare a centralelor nucleare, dar și 
de alte activități, cum ar fi aplicațiile cu 
izotopi radioactivi în medicină, cercetare și 
industrie.

Or. en

Amendamentul 75
Bernd Lange

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 

(25) Ar trebui, pe cât posibil, să nu mai fie 
generate deșeuri radioactive din
funcționarea reactorilor nucleari, deoarece 
stocarea și depozitarea definitivă 
comportă riscuri ridicate, iar statele 
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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 
asimilat deșeurilor.

membre sunt afectate de poluare pe 
termen lung, ceea ce solicită un volum 
semnificativ de resurse. Riscurile stocării 
și ale depozitării definitive sunt 
amplificate în special de reprelucrare.
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
renunțe la această tehnologie.

Or. de

Amendamentul 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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 
asimilat deșeurilor.

(25) De asemenea, funcționarea reactorilor 
nucleari generează combustibil uzat. 
Fiecare stat membru își poate stabili 
politica privind ciclul combustibilului 
nuclear fie luând decizia reprelucrării 
combustibilului uzat, fie decizia
depozitării definitive a acestuia. Indiferent 
de opțiunea aleasă, trebuie analizată 
depozitarea definitivă sau stocarea finală a 
deșeurilor de activitate înaltă, separate în 
momentul reprocesării, sau a 
combustibilului uzat.

Or. en

Amendamentul 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 25
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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 
asimilat deșeurilor.

(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 sau stocării finale a acestuia ca 
deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, 
trebuie analizată depozitarea definitivă sau 
stocarea finală a deșeurilor de activitate 
înaltă, separate în momentul reprocesării, 
sau a combustibilului uzat asimilat 
deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 78
Gaston Franco

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 
asimilat deșeurilor.

(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 și reciclată, 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 
asimilat deșeurilor.

Or. fr
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Amendamentul 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Combustibilul uzat stocat în bazine 
reprezintă o potențială sursă suplimentară 
de radioactivitate în mediu, în special în 
cazul în care bazinele de răcire nu mai 
sunt acoperite, așa cum s-a întâmplat 
recent la Fukushima.

Or. en

Amendamentul 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Gestionarea combustibilului uzat 
începe atunci când tuburile cu 
combustibil sunt îndepărtate din reactorul 
nuclear.

Or. en

Amendamentul 81
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Aceleași obiective de securitate 
trebuie să fie aplicate gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Recunoscând acest fapt, 

eliminat
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Convenția comună și standardele de 
securitate AIEA impun aceleași obligații 
în cazul eliminării combustibilului uzat ca 
și în cazul eliminării deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Justificare

Obiectivele de securitate privind gestionarea combustibilului diferă considerabil de cele 
impuse în cazul gestionării deșeurilor radioactive.

Amendamentul 82
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung,
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Totuși,
depozitarea pe termen lung a deșeurilor 
radioactive poate fi considerată o soluție 
temporară deoarece depozitarea definitivă 
într-un depozit final nu s-a dovedit a fi 
sigură în cele din urmă.

Or. en

Amendamentul 83
Rebecca Harms
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung,
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat, trebuie să fie 
prelucrate în mod adecvat și izolate de 
persoane și de mediul de viață pe termen 
lung. Având în vedere natura sa specifică 
(conținutul de radionuclizi), sunt necesare 
măsuri de protejare a sănătății umane și a 
mediului împotriva pericolelor prezentate 
de radiația ionizantă, care să includă 
stocarea finală sau depozitarea definitivă 
în instalații adecvate la sfârșitul procesului 
de gestionare. Depozitarea pe perioadă 
determinată a deșeurilor radioactive 
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a stocării finale sau a
depozitării definitive.

Or. en

Amendamentul 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive,
inclusiv depozitarea pe termen lung,
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă sau stocarea finală în instalații 
adecvate la sfârșitul procesului de 
gestionare. Depozitarea temporară a 
deșeurilor radioactive reprezintă o soluție 
temporară, dar care nu este o alternativă a 
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este o alternativă a depozitării definitive. depozitării definitive sau a stocării finale.

Or. en

Amendamentul 85
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate. 
Depozitarea intermediară a deșeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea pe termen 
lung, reprezintă o soluție temporară.

Or. en

Amendamentul 86
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
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protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 
reprezintă o soluție temporară.

Or. de

Amendamentul 87
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27). deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 
mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 
radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 
ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 
reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive.

(27). deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat care trebuie depozitat 
definitiv, trebuie să fie izolate de persoane 
și de mediul de viață pe termen lung. 
Având în vedere natura sa specifică 
(conținutul de radionuclizi), sunt necesare 
măsuri de protejare a sănătății umane și a 
mediului împotriva pericolelor prezentate 
de radiația ionizantă, care să includă 
depozitarea definitivă în instalații adecvate 
la sfârșitul procesului de gestionare. 
Depozitarea intermediară a deșeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea pe termen 
lung, reprezintă o soluție temporară, dar 
care nu este o alternativă a depozitării 
definitive.

Or. en

Amendamentul 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Lucrătorii și populația se confruntă 
cu un risc inacceptabil, din ce în ce mai 
mare din cauza condițiilor în care sunt 
depozitate anumite deșeuri istorice, cum 
ar fi nămolurile care conțin plutoniu sau 
grafitul contaminat. Formele 
necondiționate, ușor dispersabile, de 
deșeuri neprelucrate și combustibil uzat 
depozitat în bazine neprotejate constituie 
depozite radiotoxice, extrem de 
vulnerabile, care prezintă un risc 
continuu de producere de accidente sau 
de a fi ținte ale atacurilor teroriste.

Or. en

Amendamentul 89
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Stocarea temporară a 
combustibilului uzat necesită protecție 
împotriva unor evenimente externe; toți 
combustibilii uzați ar trebui, prin urmare, 
transferați din bazine în depozite uscate 
de îndată de nivelul de căldură reziduală
permite acest transfer.

Or. en

Amendamentul 90
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Trebuie să existe o schemă națională 
de clasificare a deșeurilor radioactive care 
să suplimenteze aceste proceduri, ținând 
cont pe deplin de tipul și caracteristicile 
deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe 
baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o 
anumită clasă de deșeuri vor depinde de 
situația specifică existentă în fiecare stat 
cu privire la natura deșeurilor respective 
și la opțiunile de depozitare definitivă 
disponibile sau avute în vedere.

(28) Trebuie să existe o schemă națională 
de clasificare a deșeurilor radioactive care 
să suplimenteze aceste proceduri, ținând 
cont pe deplin de tipul și caracteristicile 
deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe 
baza cărora sunt clasificate deșeurile ar 
trebui să se bazeze pe ghidul de siguranță 
nr. GSG – 1 al AIEA pentru clasificarea 
deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Trebuie să existe o schemă națională 
de clasificare a deșeurilor radioactive care 
să suplimenteze aceste proceduri, ținând 
cont pe deplin de tipul și caracteristicile 
deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe 
baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o 
anumită clasă de deșeuri vor depinde de 
situația specifică existentă în fiecare stat cu 
privire la natura deșeurilor respective și la 
opțiunile de depozitare definitivă 
disponibile sau avute în vedere.

(28) Trebuie să existe o schemă națională 
de clasificare a deșeurilor radioactive care 
să suplimenteze aceste proceduri, ținând 
cont pe deplin de tipul și caracteristicile 
deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe 
baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o 
anumită clasă de deșeuri vor depinde de 
situația specifică existentă în fiecare stat cu 
privire la natura deșeurilor respective și la 
opțiunile de depozitare definitivă sau 
stocare finală disponibile sau avute în 
vedere.

Or. en

Amendamentul 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Propunere de directivă
Considerentul 29

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) Conceptele de depozitare definitivă a 
deșeurilor de joasă și medie activitate și cu 
durată scurtă de viață variază de la 
depozitarea aproape de suprafață (în 
depozite, îngropare la suprafață sau la 
câțiva zeci de metri de la suprafață) la 
depozitarea definitivă în depozite 
geologice moderne la 70-100 de metri 
adâncime. Aproape toate deșeurile
radioactive de joasă și medie activitate cu 
durată lungă de viață sunt depozitate.
După 30 de ani de cercetări, este general 
estimat de companiile nucleare că 
depozitarea geologică la adâncime 
reprezintă cea mai rentabilă opțiune la 
sfârșitul procesului de gestionare a 
deșeurilor cu activitate înaltă, deși există și 
alte opțiuni, cum ar fi instalațiile de 
depozitare la suprafață sau aproape de 
suprafață bazate pe inginerie, depozitarea 
cu ajutorul pietrei de fosfat sau 
depozitarea în puțuri adânci (3 000 –
5 000 de metri adâncime) care se află în 
curs de cercetare. Prin urmare, este 
necesară cercetare suplimentară în aceste 
domenii.

Or. en

Amendamentul 93
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 29

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 

(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 
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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.

suprafață. După 30 de ani de cercetări, 
fezabilitatea depozitării geologice la 
adâncime adecvată pare să fie 
demonstrată la nivel științific, riscurile 
nefiind însă excluse.

Or. de

Amendamentul 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 29

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. În prezent, după 30 de ani de 
cercetări, depozitarea geologică la 
adâncime este considerată, la nivel
general, cea mai sigură și sustenabilă 
opțiune economică la sfârșitul procesului 
de gestionare a deșeurilor radioactive cu 
activitate înaltă și a combustibilului uzat 
asimilat deșeurilor, dar numeroase alte 
opțiuni sunt analizate în mod activ în 
prezent, inclusiv soluțiile de stocare finală 
cu posibilitatea de recuperare. Cercetarea 
tuturor opțiunilor ar trebui încurajată.

Or. en

Amendamentul 95
Vladimir Urutchev
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Propunere de directivă
Considerentul 29

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. 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, statele 
membre, fiind deplin responsabile pentru 
politicile lor în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, sunt încurajate să 
ia în considerare opțiunile de depozitare 
definitivă,

Or. en

Amendamentul 96
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 29

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 

(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. Statele membre ar trebui să 
țină seama de viitoarea evoluție 
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depozitare definitivă, tehnologică în domeniul sistemului de 
depozitare definitivă și să ia în 
considerare posibilitatea reversibilității și 
a recuperării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive,

Or. en

Amendamentul 97
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 29

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 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. Activitățile derulate 
sub egida Platformei tehnologice de 
implementare a depozitării geologice a 
deșeurilor radioactive (IGD-TP) ar putea 
facilita accesul la expertiză și tehnologie 
în acest context.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze nevoia de a avansa spre punerea în practică a depozitării 
definitive a deșeurilor de activitate înaltă și a combustibilului uzat dacă este asimilat 
deșeurilor. Activitatea derulată de IGD-TP (Platforma tehnologică de implementare a 
depozitării geologice) trebuie considerată un exemplu de cercetare aplicat cu scopul specific 
menționat în viziunea sa care face referire la faptul că „până în 2050, primele instalații de 
depozitare geologică a combustibilului uzat, a deșeurilor cu activitate înaltă și a altor deșeuri 
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cu durată lungă de viață vor funcționa într-un mod sigur în Europa”.

Amendamentul 98
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pericolele pe care le prezintă
depozitarea deșeurilor radioactive, în 
special de depozitarea în bazine a 
combustibilului uzat, au fost evidențiate 
de accidentul de la Fukushima și 
accidente similare ar putea avea loc în 
instalațiile nucleare existente sau în 
construcție în zone ale UE și în țările 
vecine care prezintă riscul producerii de 
seisme, tsunami și alte dezastre naturale. 
Uniunea ar trebui să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni depozitarea 
definitivă a deșeurilor radioactive în 
aceste zone.

Or. en

Amendamentul 99
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Referitor la activitatea de cercetare 
privind eliminarea deșeurilor radioactive 
prin transformare sau prin alte forme de 
reducere a intensității și a duratei de viață 
a radiațiilor, ar trebui luată în 
considerare și depozitarea geologică la 
adâncime pe termen lung a deșeurilor 
radioactive, cu posibilitatea de recuperare 
a acestora.
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Or. de

Amendamentul 100
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Comisia ar trebui să invite statele 
membre să elaboreze un registru cu 
amplasamente similare adecvate pentru 
depozitarea geologică la adâncime.

Or. cs

Amendamentul 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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 nu 
numai să respecte principiile de securitate 
fundamentale relevante stabilite de AIEA, 
ci să și impună cele mai înalte norme de 
securitate care să reflecte practicile 
moderne la nivel de reglementare și de 
funcționare și cea mai bună tehnologie 
disponibilă (BAT). 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 istorice și existente, 
precum și cele presupuse de dezafectarea 
instalațiilor nucleare existente. Statele 
membre trebuie să stabilească, prin 
urmare, o politică de dezafectare care să 
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garanteze că instalațiile sunt 
dezasamblate în cel mai sigur mod cât mai 
curând posibil după închiderea lor.

Or. en

Amendamentul 102
Vladimir Urutchev

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) Politicile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive în statele membre 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.

Or. en

Amendamentul 103
Zigmantas Balčytis

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 

(31). Pentru gestionarea responsabilă a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, fiecare stat membru trebuie să 
instituie, împreună cu Comisia, un cadru 
național care să asigure punerea în aplicare 
a angajamentelor politice și a procesului 



AM\864761RO.doc 33/104 PE462.870v01-00

RO

prin intermediul unei legislații, a unei 
reglementări și a unei organizări adecvate, 
cu o alocare clară a responsabilităților.

decizional etapizat prin intermediul unei 
legislații, a unei reglementări și a unei 
organizări adecvate, cu o alocare clară a 
responsabilităților.

Or. lt

Amendamentul 104
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Punctul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a). Statele membre ar trebui să asigure 
fonduri suficiente pentru gestionarea și 
depozitarea combustibilului nuclear uzat 
și a deșeurilor radioactive.

Or. lt

Amendamentul 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 sau stocarea finală. 
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.
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Or. en

Amendamentul 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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 finală. 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.

Or. en

Amendamentul 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Lucrătorii aflați în întregul lanț de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive trebuie să fie 
protejați și asigurați, indiferent de 
activitatea sau statutul lor; efectele pe 
termen lung asupra sănătății și securității 
lucrătorilor trebuie să fie luate în 
considerare în orice instrument de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
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deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) În momentul punerii în aplicare a 
prezentei directive trebuie să se acorde o 
atenție specială lucrătorilor aflați în 
pericol; nerespectarea legislației privind 
sănătatea și siguranța trebuie să fie 
urmată de sancțiuni imediate și severe.

Or. en

Amendamentul 109
Eija-Riitta Korhola

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) Transparența este importantă în 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor și este crucială pentru a asigura 
încrederea populației în principiile care 
guvernează siguranța depozitelor și a 
programelor de gestionare a deșeurilor. 
Aceasta trebuie să fie asigurată prin 
solicitarea de informații publice efective și 
prin implicarea tuturor părților interesate în 
procesele decizionale.

Or. en
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Justificare

Asigurarea încrederii populației va fi esențială pentru selectarea locurilor de depozitare.

Amendamentul 110
Ioan Enciu

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) 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 profunzimea 
proceselor decizionale.

Or. en

Amendamentul 111
Vladimir Urutchev

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

Or. en

Amendamentul 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt



AM\864761RO.doc 37/104 PE462.870v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Cooperarea între statele membre și la 
nivel internațional poate facilita și accelera 
procesul decizional prin accesul la 
expertiză și tehnologie.

(36) Cooperarea între statele membre și la 
nivel internațional poate facilita și accelera 
procesul decizional prin accesul la 
expertiză și tehnologie de calitate înaltă, 
precum și la cele mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 113
Rebecca Harms

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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

(37) Unele state membre consideră că 
utilizarea comună a instalațiilor pentru 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, inclusiv a 
instalațiilor de stocare și/sau depozitare 
definitivă, poate reprezenta o măsură 
benefică atunci când se întemeiază pe un 
acord între statele membre în cauză.
Stocarea finală și/sau depozitarea 
definitivă în comun ar trebui să fie luată 
în considerare numai în cazul cantităților 
mici de deșeuri radioactive rezultate în 
urma cercetării, a utilizării medicale sau a 
operațiunilor industriale, altele decât 
generarea de energie.

Or. en

Amendamentul 114
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 37
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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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză,

(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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză. În acest sens, este 
important să se asigure faptul că nu sunt 
blocate anumite situații specifice, în 
special acordurile preexistente privind 
combustibilul uzat care provine de la 
reactoarele de cercetare.

Or. fr

Amendamentul 115
Vladimir Urutchev

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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

(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 rentabilă
atunci când se întemeiază pe un acord între 
țări interesate.

Or. en

Amendamentul 116
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 37
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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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

(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 
se întemeiază pe un acord între țări.

Or. lv

Amendamentul 117
Lambert van Nistelrooij

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 
se întemeiază pe un acord între statele 
membre în cauză.

(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 sigură
atunci când se întemeiază pe un acord între 
statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 118
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Cetățenii care nu au beneficiat de 
pe urma producției de deșeuri nucleare 
nu ar trebui să se confrunte cu potențiala 
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problemă a poluării mediului. Prin 
urmare, deșeurile nucleare, inclusiv 
plutoniul și combustibilul nuclear uzat, 
nu trebuie exportate în țări terțe în 
vederea stocării, reprelucrării, producției 
de MOX sau tratării.

Or. en

Amendamentul 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă și trebuie să permită 
identificarea aspectelor incerte care 
necesită atenție, în vederea unei mai bune 
înțelegeri a aspectelor care influențează 
securitatea sistemului de depozitare, 
inclusiv a barierelor naturale (geologice) și 
a celor special concepute, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de 
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei 
evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin 
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul 
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(39) Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unui depozit, 
inclusiv a bazinelor de combustibil uzat, și 
a unei instalații de depozitare definitivă și 
trebuie să permită identificarea aspectelor 
incerte care necesită atenție, în vederea 
unei mai bune înțelegeri a aspectelor care 
influențează securitatea sistemului de 
stocare sau depozitare, inclusiv a 
barierelor naturale (geologice) și a celor 
special concepute, precum și a evoluției 
preconizate a sistemului de depozitare. 
Documentația de securitate trebuie să 
includă constatările evaluării privind 
securitatea, precum și informații privind 
soliditatea și fiabilitatea acestei evaluări și 
ale ipotezelor formulate. Documentația de 
securitate pentru deșeurile de joasă și 
medie activitate și cu durată scurtă de 
viață trebuie să fie realizată pentru cel 
puțin 500 de ani, iar pentru deșeurile cu 
activitate înaltă sau combustibil nuclear 
uzat pentru cel puțin 100 000 de ani. Prin 
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul 
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
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combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 120
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă și trebuie să permită 
identificarea aspectelor incerte care 
necesită atenție, în vederea unei mai bune 
înțelegeri a aspectelor care influențează 
securitatea sistemului de depozitare, 
inclusiv a barierelor naturale (geologice) și 
a celor special concepute, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei 
evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(39) Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă și trebuie să permită 
identificarea aspectelor incerte care 
necesită atenție, în vederea unei mai bune 
înțelegeri a aspectelor care influențează 
securitatea sistemului de depozitare, 
inclusiv a barierelor naturale (geologice) și 
a celor special concepute, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de 
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei 
evaluări și ale ipotezelor formulate. 
Demonstrarea siguranței se va baza, prin
urmare, pe ansamblul de argumente și 
probe care susțin securitatea unei instalații 
sau a unei activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă și trebuie să permită 
identificarea aspectelor incerte care 
necesită atenție, în vederea unei mai bune 
înțelegeri a aspectelor care influențează 
securitatea sistemului de depozitare, 
inclusiv a barierelor naturale (geologice) și 
a celor special concepute, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de 
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei 
evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin 
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul 
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(39). Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă sau de stocare finală
și trebuie să permită identificarea 
aspectelor incerte care necesită atenție, în 
vederea unei mai bune înțelegeri a 
aspectelor care influențează securitatea 
sistemului de depozitare sau de stocare 
finală, inclusiv a barierelor naturale 
(geologice) și a celor special concepute, 
precum și a evoluției preconizate a 
sistemului de depozitare. Documentația de 
securitate trebuie să includă constatările 
evaluării privind securitatea, precum și 
informații privind soliditatea și fiabilitatea 
acestei evaluări și ale ipotezelor formulate. 
Prin urmare, aceasta trebuie să furnizeze 
setul de argumente și probe care susțin
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 122
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39). Documentația de securitate și 
abordarea graduală trebuie să asigure o 
bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, 
exploatarea sau închiderea unei instalații de 
depozitare definitivă și trebuie să permită 
identificarea aspectelor incerte care 
necesită atenție, în vederea unei mai bune 
înțelegeri a aspectelor care influențează 

Documentația de securitate și abordarea 
graduală trebuie să asigure o bază pentru 
deciziile legate de dezvoltarea, exploatarea 
sau închiderea unei instalații de depozitare 
definitivă și trebuie să permită identificarea 
aspectelor incerte care necesită atenție, în 
vederea unei mai bune înțelegeri a 
aspectelor care influențează securitatea 
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securitatea sistemului de depozitare, 
inclusiv a barierelor naturale (geologice) și 
a celor special concepute, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de 
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei
evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin 
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul 
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

sistemului de depozitare, inclusiv a 
barierelor naturale (geologice) și a celor 
special concepute, cum ar fi gradul de 
seismicitate din regiune, precum și a 
evoluției preconizate a sistemului de 
depozitare. Documentația de securitate 
trebuie să includă constatările evaluării 
privind securitatea, precum și informații 
privind soliditatea și fiabilitatea acestei 
evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin 
urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul 
de argumente și probe care susțin 
securitatea unei instalații sau a unei 
activități legate de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. el

Amendamentul 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Legislația Uniunii privind sănătatea 
și siguranța la locul de muncă se aplică, 
de asemenea, gestionării combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 124
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă recunoaște faptul că 
toate pericolele asociate combustibilului 

(40) Prezenta directivă recunoaște faptul că 
toate pericolele asociate combustibilului 
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uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute 
în vedere în cadrul național, dar nu face 
referire la pericolele neradiologice, care 
intră sub incidența Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene.

uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute 
în vedere în cadrul național, dar nu face 
referire la pericolele neradiologice care nu 
au consecințe radiologice, care intră sub 
incidența Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 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; luând 
în considerare cercetarea continuă 
privind sustenabilitatea și siguranța 
gestionării pe termen lung a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în următorii 10 ani trebuie 
realizată, o reevaluare a conceptului de 
depozitare geologică la adâncime față de 
alte opțiuni de stocare finală cu 
recuperare.

Or. en

Amendamentul 126
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Analizele inter pares ale programelor 
naționale pot servi ca un excelent mijloc 
de creștere a încrederii în gestionarea 
deșeurilor radioactive și a combustibilului 
uzat în Uniunea Europeană, în scopul 
dezvoltării și al schimbului de experiență, 
precum și al asigurării unor standarde 
ridicate.

(42) Analizele inter pares pot servi ca un 
excelent mijloc de creștere a încrederii în 
gestionarea deșeurilor radioactive și a 
combustibilului uzat în Uniunea 
Europeană, în scopul dezvoltării și al 
schimbului de experiență, precum și al 
asigurării unor standarde ridicate.

Or. en

Amendamentul 127
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Reiterează necesitatea alocării de 
fonduri suplimentare pentru proiecte 
energetice, inclusiv posibilitatea unor 
viitoare proiecte de dezafectare și, în 
consecință, proiecte de gestionare a 
deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 128
Hannes Swoboda

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 

(2) Se asigură că statele membre instituie 
măsuri naționale pentru un nivel maxim de 
securitate a gestionării combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive, care se bazează 
pe nivelul actual al științei, în vederea 
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lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

protejării lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor asociate radiațiilor 
ionizante.

Or. en

Amendamentul 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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 un nivel 
ridicat de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor, a populației, precum și a 
mediului împotriva pericolelor asociate 
radiațiilor ionizante.

Or. en

Amendamentul 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 un nivel 
maxim de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

Or. en
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Amendamentul 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 un nivel 
maxim de securitate a gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în vederea protejării 
lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor asociate radiațiilor ionizante.

Or. en

Amendamentul 132
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se asigură și se promovează 
informarea și participarea publică în ceea 
ce privește gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive.

(3) Se asigură furnizarea de informații 
publice necesare și participarea publică în 
ceea ce privește gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 133
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică: (1) Fără a aduce atingere Directivei 
2009/71/Euratom a Consiliului de 
instituire a unui cadru comunitar pentru 
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securitatea nucleară a instalațiilor 
nucleare, prezenta directivă se aplică:

Or. en

Amendamentul 134
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

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, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactorilor 
nucleari civili sau când este gestionat în 
cadrul activităților civile, inclusiv a 
combustibilului uzat produs în cadrul 
programelor militare, care ulterior este 
transformat în utilitate civilă și manipulat 
în activitățile civile;

Or. de

Amendamentul 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

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, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactorilor 
nucleari;

Or. en
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Amendamentul 136
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

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, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactorilor 
nucleari civili sau când este gestionat în 
cadrul activităților civile de pe teritoriul 
UE;

Or. en

Amendamentul 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

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, inclusiv 
transportului, combustibilului uzat, atunci 
când acesta rezultă în urma exploatării 
reactorilor nucleari civili sau când este 
gestionat în cadrul activităților civile;

Or. en

Amendamentul 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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 

(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor 
radioactive, de la generare până la
stocarea finală și depozitarea definitivă,
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gestionate în cadrul activităților civile; inclusiv;

Or. en

Amendamentul 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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 depozitare 
definitivă, inclusiv transportului, atunci 
când acestea rezultă în urma activităților 
civile sau sunt gestionate în cadrul 
activităților civile;

Or. en

Amendamentul 140
Ivailo Kalfin

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 depozitare 
definitivă, atunci când acestea rezultă în 
urma activităților civile sau sunt gestionate 
în cadrul activităților civile de pe teritoriul 
UE;

Or. en

Amendamentul 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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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 sau stocarea finală, atunci când 
acestea rezultă în urma activităților civile 
sau sunt gestionate în cadrul activităților 
civile;

Or. en

Amendamentul 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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, atunci când acestea rezultă în 
urma activităților civile sau sunt gestionate 
în cadrul activităților civile;

Or. en

Amendamentul 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deșeurile din industria extractivă care 
pot fi radioactive și se încadrează în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2006/21/CE nu fac obiectul prezentei 
directive.

(2) Deșeurile din industria extractivă care 
pot fi radioactive și se încadrează în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2006/21/CE fac, de asemenea, obiectul 
prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu se aplică 
deversărilor autorizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile specifice ale prezentei 
directive privind securitatea nucleară a 
instalațiilor și a activităților de gestionare 
a deșeurilor radioactive și a 
combustibilului uzat nu se aplică în cazul 
instalațiilor nucleare menționate în 
Directiva 2009/71/Euratom.

Or. en

Amendamentul 146
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Articolul 4 alineatul (3) din prezenta 
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directivă nu se aplică:
- repatrierii combustibilului uzat de la 
reactoarele de cercetare în conformitate 
cu contractele speciale;
- repatrierii deșeurilor generate prin 
reprelucrarea combustibilului uzat în țara 
de origine;
- exporturilor bazate pe contractele de 
gestionare a combustibilului uzat sau a 
deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 147
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un 
stat membru sau o persoană fizică sau 
juridică a cărei decizie este acceptată de 
către statul membru nu prevede nicio altă 
utilizare și care este controlată ca deșeu 
radioactiv de către o autoritate de 
reglementare competentă, în conformitate 
cu legislația și normele de reglementare 
ale statului membru;

(6). „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă, inclusiv combustibil 
uzat;

Or. en

Amendamentul 148
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru nu prevede nicio altă utilizare și 
care este controlată ca deșeu radioactiv de 
către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat depozitat, în stare 
gazoasă, lichidă sau solidă de care un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru se debarasează, sau are intenția 
sau obligația să se debaraseze și care sunt 
controlate ca deșeu radioactiv de către o 
autoritate de reglementare competentă, în 
conformitate cu legislația și normele de 
reglementare ale statului membru;

Or. fr

Justificare

Deșeurile nucleare nu pot fi supuse unei răspunderii juridice mai limitate decât cea prevăzută 
de dreptul comun. De aceea, definiția comunitară a deșeurilor (Directiva 2006/12/CE din 
5 aprilie 2006 privind deșeurile) reprezintă baza de la care trebuie să se creeze definiția 
deșeurilor nucleare radioactive.

Amendamentul 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru nu prevede nicio altă utilizare și 
care este controlată ca deșeu radioactiv de 
către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă, inclusiv combustibil 
uzat și materiale radioactive care rezultă 
în urma reprelucrării, în privința cărora un 
stat membru sau o persoană fizică sau 
juridică a cărei decizie este acceptată de 
către statul membru nu prevede nicio altă 
utilizare și care este controlată ca deșeu 
radioactiv de către o autoritate de 
reglementare competentă, în conformitate 
cu legislația și normele de reglementare ale 
statului membru;
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Or. en

Justificare

Combustibilul uzat trebuie să fie definit ca deșeu, cu excepția cazului în care este clar că 
acesta poate fi reprelucrat pe termen scurt fără a avea un impact suplimentar asupra 
mediului.

Amendamentul 150
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru nu prevede nicio altă utilizare și 
care este controlată ca deșeu radioactiv de 
către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă, reduse la cel mai mic 
volum posibil din punct de vedere 
tehnologic, în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru nu prevede nicio altă utilizare și 
care este controlată ca deșeu radioactiv de 
către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

Or. en

Amendamentul 151
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 

(6) „deșeuri radioactive” înseamnă 
materiale radioactive în stare gazoasă, 
lichidă sau solidă în privința cărora un stat 
membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
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membru nu prevede nicio altă utilizare și 
care este controlată ca deșeu radioactiv de 
către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

membru nu prevede sau nu ia în 
considerare, ținând seama de viitoarele 
evoluții și progrese tehnologice, nicio altă 
utilizare și care este controlată ca deșeu 
radioactiv de către o autoritate de 
reglementare competentă, în conformitate 
cu legislația și normele de reglementare ale 
statului membru;

Or. fr

Amendamentul 152
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 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;

Or. en

Amendamentul 153
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 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 transportul în afara 
locației;
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Or. en

Amendamentul 154
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „analiză de securitate”: o serie de 
argumente și evidențe care confirmă 
securitatea unei instalații sau activități, 
inclusiv rezultatele unei evaluări a 
siguranței și o declarație de încredere în 
aceste rezultate. Pentru o instalație de 
depozitare, analiza de securitate poate 
viza un anumit stagiu de evoluție. În 
astfel de cazuri, analiza de securitate 
trebuie să admită existența domeniilor cu 
privire la care există nesiguranță sau 
chestiuni nesoluționate și trebuie să 
prevadă linii de conduită pentru măsurile 
de limitare a acestor chestiuni în stagiile 
de evoluție viitoare;

Or. nl

Amendamentul 155
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 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;

(10) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibil nuclear care a fost iradiat într-
un miez de reactor și care a fost îndepărtat 
din interiorul acestuia;
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Or. en

Amendamentul 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 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;

(10). (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 trebuie să fie considerat 
fie o resursă utilizabilă care poate fi 
reprocesată, fie un deșeu radioactiv, în 
cazul în care nu se intenționează să mai 
fie utilizat în următorii doi ani de statul 
membru sau de deținătorul de autorizație 
a cărui decizie este acceptată de statul 
membru;

Or. en

Justificare

Combustibilul uzat este periculos în cazul în care nu este păstrat în depozite temporare 
conform celor mai înalte standarde de mediu, sănătate și siguranță; a se vedea și articolul 3 
alineatul (6). Perioada de doi ani corespunde perioadei admisibile în care deșeurile 
periculoase pot rămână netratate în conformitate cu legislația UE privind alte deșeuri.

Amendamentul 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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 

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

Or. en

Amendamentul 158
Ivailo Kalfin

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 care 
asigură izolarea acestora, cu intenția de a 
le recupera.

Or. en

Amendamentul 159
Rebecca Harms

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, care oferă posibilitatea 
recuperării pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) „depozitare finală” înseamnă 
menținerea definitivă a combustibilului 
uzat sau a deșeurilor radioactive într-o 
instalație autorizată, fără intenția de a le 
recupera, dar cu posibilitatea recuperării 
în cazul în care aceasta ar deveni 
necesară din motive de siguranță și 
securitate.

Or. en

Amendamentul 161
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie și mențin 
politici naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Acestora le revine răspunderea 
finală pentru gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive proprii.

(1) Statele membre instituie și mențin 
politici naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Fiecărui stat membru îi revine 
răspunderea finală pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive generate pe teritoriul său.

Or. en

Amendamentul 162
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie și mențin 
politici naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Acestora le revine răspunderea 

(1) Statele membre instituie și mențin 
politici naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Acestora le revine răspunderea 
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finală pentru gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive proprii.

finală pentru gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive aflate pe 
teritoriul lor.

Or. ro

Amendamentul 163
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
politicile naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive sunt puse în aplicare printr-un 
proces decizional treptat bine 
fundamentat și documentat în ceea ce 
privește siguranța pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 164
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că: (2) Statele membre se asigură că politicile 
naționale se bazează pe următoarele 
principii:

Or. en

Amendamentul 165
Rebecca Harms
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 

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 absolut din 
punct de vedere al activității și al 
volumului, prin intermediul unor 
alternative, acolo unde există alternative 
durabile din punct de vedere economic, 
social și de mediu, de evitare a 
reprelucrării și a utilizării de MOX și a
practicilor de dezafectare;

Or. en

Amendamentul 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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, 
respectând principiul ALARA, din punct 
de vedere al activității și al volumului, prin 
intermediul unor măsuri de proiectare și 
practici de exploatare și dezafectare 
adecvate, inclusiv reprelucrrea, reciclarea 
și reutilizarea materialelor convenționale;

Or. en

Amendamentul 167
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
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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 unor măsuri de 
proiectare și practici de exploatare și 
dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și 
reutilizarea materialelor convenționale și a 
combustibilului uzat;

Or. fr

Amendamentul 168
Gaston Franco

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 unor măsuri de 
proiectare și practici de exploatare și 
dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și 
reutilizarea materialelor;

Or. fr

Amendamentul 169
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt luate în considerare 
interdependențele între toate etapele 
generării și ale gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 

eliminat
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radioactive;

Or. en

Amendamentul 170
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu sunt impuse sarcini inutile 
generațiilor viitoare;

(c) nu sunt impuse sarcini inutile 
populației, în special generațiilor viitoare, 
în ceea ce privește combustibilul uzat și 
deșeurile radioactive istorice, existente 
sau viitoare;

Or. en

Amendamentul 171
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu sunt impuse sarcini inutile
generațiilor viitoare;

(c) numai un minimum de sarcini este 
impus generațiilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 172
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tot combustibilul uzat este transferat 



AM\864761RO.doc 65/104 PE462.870v01-00

RO

din bazine în depozite uscate;

Or. en

Amendamentul 173
Bernd Lange

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) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate, inclusiv pe termen lung, fiind 
necesar ca, în timpul fazei de exploatare a 
unei instalații de depozitare definitivă, 
deșeurile radioactive depozitate să poată fi 
recuperate oricând cu ajutorul 
containerelor speciale.

Or. de

Amendamentul 174
Ioannis A. Tsoukalas

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) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate, inclusiv pe termen lung; o 
atenție deosebită trebuie acordată 
transportului în condiții de siguranță, pe 
uscat sau pe apă, a combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive, în special în 
cazul instalațiilor nucleare din 
vecinătatea statelor care nu sunt membre 
ale UE.

Or. en
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Amendamentul 175
Jutta Steinruck

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) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate o perioadă de cel puțin 250 de 
ani sau chiar mai lungă atât timp cât 
acestea reprezintă un pericol pentru 
oameni și mediu.

Or. de

Amendamentul 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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) combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive sunt gestionate în condiții de 
securitate, atât timp cât acestea sunt 
periculoase pentru populație și mediu.

Or. en

Amendamentul 177
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) depozitarea intermediară în bazine a 
combustibilului uzat trebuie să aibă loc în 
izolare, iar acesta trebui să fie păstrat un 
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timp foarte scurt necesar pentru răcirea 
sa înainte de a fi transportat în afara 
locației din cauza potențialului risc 
suplimentar, după cum s-a demonstrat în 
cazul de la Fukushima.

Or. en

Amendamentul 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru a informa publicul cu privire 
la politicile naționale privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, într-un mod transparent și 
imparțial, în conformitate cu articolul 12.

Or. en

Amendamentul 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) expunerea lucrătorilor, a populației 
și a mediului la combustibilul uzat și la 
deșeurile radioactive este evitată.

Or. en

Amendamentul 180
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) rezervele financiare privind 
depozitarea definitivă pe care producătorii 
de deșeuri trebuie să le furnizeze, astfel 
încât să acopere toate costurile privind 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, sunt administrate 
într-un fond controlat de stat, în scopul de 
a se asigura că acestea sunt disponibile 
pentru depozitarea permanentă în condiții 
de siguranță.

Or. en

Amendamentul 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) se iau măsuri pentru a acoperi 
viitoarele riscuri de sănătate și de mediu 
în cazul lucrătorilor expuși și al 
populației în general.

Or. en

Amendamentul 182
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) există o răspundere comună și 
individuală, astfel încât să se protejeze 
toate părțile implicate în gestionarea 
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combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive; întreaga răspundere a 
părților terțe în caz de prejudicii cauzate 
de accidente și de gestionarea pe termen 
lung a deșeurilor, inclusiv în cazul 
deteriorării mediului terestru, acvatic și 
marin, este asumată de operatorii 
nucleari și de cei care dețin autorizații în 
domeniul deșeurilor nucleare.

Or. en

Amendamentul 183
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) costurile privind gestionarea 
deșeurilor radioactive, inclusiv a 
combustibilului uzat, sunt suportate de 
către cei care le-au generat.

Or. en

Amendamentul 184
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) autoritățile naționale competente 
implicate în monitorizarea resurselor 
financiare corespunzătoare.

Or. cs
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Amendamentul 185
Ivailo Kalfin

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Bernd Lange

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 sau pe termen lung în condiții de 
siguranță în statul membru în care au fost 
generate. În cazul în care statele membre 
au de depozitat o cantitate foarte mică de 
deșeuri radioactive sau dacă nu dispun de 
posibilități adecvate de depozitare 
geologică, este posibilă, cu titlu 
excepțional, o cooperare internațională, 
cu condiția asigurării uniformității și 
similarității depozitării definitive sub 
control european.

Or. de

Amendamentul 187
Krišjānis Kariņš
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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 acorduri cu un stat membru sau 
o altă țară pentru utilizarea instalațiilor de 
depozitare. În cazul încheierii unui acord 
privind eliminarea deșeurilor radioactive 
într-o țară din afara Uniunii Europene, 
statele contractante trebuie să se asigure 
că deșeurile radioactive au fost luate în 
considerare în prezenta directivă.

Or. lv

Amendamentul 188
Françoise Grossetête

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 acorduri între statele membre 
pentru utilizarea instalațiilor de depozitare 
aparținând unuia dintre acestea sau în 
cazul în care centre regionale de 
depozitare au fost create prin acorduri 
interguvernamentale între statele 
membre.

Or. fr

Amendamentul 189
Rebecca Harms
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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, inclusiv 
combustibilul uzat, se depozitează 
definitiv în statul membru în care au fost 
generate, cu excepția cazurilor în care sunt 
încheiate acorduri privind cantitățile mici
între statele membre care nu au desfășurat 
activități legate de generarea de 
combustibil nuclear pentru utilizarea 
instalațiilor de depozitare aparținând unuia 
dintre acestea.

Or. en

Amendamentul 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

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 acorduri între statele membre 
pentru utilizarea instalațiilor de depozitare 
sau stocare finală aparținând unuia dintre 
acestea; transportul de deșeuri în afara 
UE nu trebuie permis.

Or. en

Justificare

UE nu poate controla modul în care sunt tratate deșeurile radioactive în afara teritoriului său 
și nu poate garanta că sunt îndeplinite cele mai înalte standarde de mediu, de sănătate și de 
siguranță.
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Amendamentul 191
Marian-Jean Marinescu

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, în 
momentul transportului, este în vigoare 
un acord între statele membre pentru 
utilizarea instalațiilor de depozitare 
aparținând unuia dintre acestea.

Or. en

Amendamentul 192
Vladimir Urutchev

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). De regulă, deșeurile radioactive se 
depozitează definitiv în statul membru în 
care au fost generate, cu excepția cazurilor 
în care sunt încheiate acorduri de transport 
în conformitate cu Directiva Consiliului
2006/117/Euratom privind supravegherea 
și controlul transferurilor de deșeuri 
radioactive și combustibil uzat.

Or. en

Amendamentul 193
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 - litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul exportului către o țară terță, 
statul membru exportator trebuie să ia 
măsurile adecvate pentru a se asigura că 
cealaltă țară deține un program de 
gestionare a deșeurilor radioactive cu 
obiective de siguranță echivalente cu cele 
din prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 194
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordurile sunt notificate Comisiei.

Or. en

Amendamentul 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide, pe bază de 
voluntariat, să ia măsurile 
corespunzătoare, în colaborare cu alte 
state membre, pentru a crea o instalație 
comună sau regională de depozitare, în 
cazul în care acest lucru este necesar sau 
recomandabil, având în vedere anumite 
particularități geologice sau tehnice. 
Activitățile și studiile întreprinse de 
ERDO - WG (Grupul de lucru al 
Organizației Europene pentru
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Dezvoltarea Depozitării) au o importanță 
deosebită în acest context.

Or. en

Amendamentul 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide, pe bază de 
voluntariat, să ia măsuri corespunzătoare, 
în colaborare cu alte state membre, pentru 
a crea o instalație comună sau regională 
de depozitare, în cazul în care acest lucru 
este necesar sau recomandabil, având în 
vedere anumite particularități geologice 
sau tehnice, cu informarea și consultarea 
prealabilă a populației și a autorităților 
locale și regionale interesate.

Or. ro

Amendamentul 197
Vladimir Urutchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide, pe bază de 
voluntariat, să creeze o instalație comună 
sau regională de depozitare în cooperare 
cu alte state membre sau cu țări terțe 
pentru a utiliza avantajele geologice și 
tehnice ale unei anumite locații și pentru 
a partaja sarcina financiară a proiectului 
comun.

Or. en
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Amendamentul 198
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide, pe bază de 
voluntariat, să ia măsurile 
corespunzătoare, în colaborare cu alte 
state membre, pentru a crea o instalație 
comună sau regională de depozitare, în 
cazul în care acest lucru are beneficii 
sociale, tehnice și economice.

Or. en

Amendamentul 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Exportul de deșeuri radioactive, 
inclusiv de plutoniu și de combustibil 
uzat, în țările terțe este interzis.

Or. en

Amendamentul 200
Jutta Steinruck

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transportul deșeurilor radioactive și 
al combustibilului uzat în afara Uniunii 
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este interzis.

Or. de

Amendamentul 201
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În niciun caz nu este posibil exportul 
deșeurilor radioactive în țările din afara 
UE.

Or. de

Amendamentul 202
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Exportul de deșeuri radioactive în 
afara Uniunii Europene nu este permis.

Or. en

Amendamentul 203
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Un astfel de proiect se bazează pe un 
acord interguvernamental, prin care 
statele membre se asigură că:
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(a). în toate statele membre implicate se 
va urmări să se obțină aprobarea și 
sprijinul populației în toate fazele 
derulării proiectului și pe perioada 
duratei de viață a instalației de depozitare 
prin organizarea accesului la informație 
și a participării populației la procesul de 
consultare;
(b). se va asigura cooperarea între 
organismele de reglementare competente 
și autoritățile naționale în domeniul 
siguranței; documentația de securitate și 
evaluările de securitate anexate sunt 
efectuate în fiecare stat membru implicat, 
acoperind fazele de explorare, selecție și 
implementare ale instalației;
(c). se ajunge la un acord în legătură cu 
chestiunile referitoare la răspunderea 
legală și alocarea clară a 
responsabilităților, fiecare stat membru 
fiind responsabil pentru propriile deșeuri 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 204
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b). Sunt interzise toate instalațiile de 
deșeuri nucleare din regiuni seismice sau 
zone de coastă care prezintă un risc 
ridicat de creștere a nivelului mării sau 
posibilitatea producerii unui tsunami.

Or. en

Amendamentul 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un program național de aplicare a 
politicii privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

(a) un program național de aplicare a 
politicii privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive care să garanteze că toate 
entitățile care produc deșeuri radioactive 
pot asigura depozitarea intermediară sau 
definitivă a deșeurilor radioactive în 
conformitate cu aceleași standarde înalte 
de securitate;

Or. en

Amendamentul 206
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un program național de aplicare a 
politicii privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

(a) un program național, care respectă 
principiul subsidiarității, de aplicare a 
politicii privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive;

Or. en

Amendamentul 207
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințe naționale privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive;

(b) cerințe naționale privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive; determinarea 
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modului în care acestea sunt adoptate și 
instrumentele prin care sunt puse în 
aplicare țin de competența statului 
membru;

Or. en

Amendamentul 208
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un sistem de autorizare a activităților și 
a instalațiilor de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, inclusiv interzicerea 
funcționării neautorizate a instalațiilor de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive;

(c) un sistem de autorizare a activităților și 
a instalațiilor de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, inclusiv interzicerea 
funcționării neautorizate a instalațiilor de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, ceea ce garantează 
gestionarea nediscriminatorie a tuturor 
deșeurilor radioactive, indiferent de 
producător;

Or. de

Amendamentul 209
Edit Herczog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligațiile deținătorilor de autorizații 
de a pune instalațiile de gestionare a 
deșeurilor radioactive la dispoziția tuturor
actorilor de pe piață în condiții egale;

Or. en
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Amendamentul 210
Rebecca Harms

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 acoperă, 
printre altele, încălcarea legislației 
privind sănătatea și securitatea 
lucrătorilor în cauză;

Or. en

Amendamentul 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prevederi privind garantarea 
resurselor financiare adecvate, pe termen 
lung, pentru activitățile și instalațiile ce 
țin de gestionarea combustibilului uzat și 
a deșeurilor radioactive;

Or. ro

 Amendamentul 212
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie  Amendamentul

(fa) dispoziții care să garanteze că nivelul 
resurselor financiare pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive și pentru realizarea instalației 
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de depozitare este stabilit de către 
autoritatea de reglementare competentă, 
în urma unui proces transparent, revizuit 
periodic și cu implicarea continuă a 
titularului licenței.

Or. it

Justificare

Amendamentul propus are rolul de a prevedea că crearea fondului pentru gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și a fondului pentru realizarea instalației de 
depozitare se va realiza printr-un mecanism transparent, eficient, în cadrul căruia să se 
garanteze participarea titularilor licenței.

Amendamentul 213
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) include calcularea tuturor costurilor 
generate de gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive. 
Informațiile trebuie să se refere la 
instituțiile care suportă costurile.

Or. en

Amendamentul 214
Ioan Enciu

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 

(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, 
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rezultatele activităților de cercetare. standardele de sănătate și securitate și 
rezultatele activităților de cercetare.

Or. en

Amendamentul 215
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre garantează că 
autoritatea de reglementare competentă 
este separată din punct de vedere 
funcțional de orice alt organism sau 
organizație care se ocupă de promovarea 
sau exploatarea energiei nucleare sau a 
materialului radioactiv, inclusiv producția 
de electricitate și aplicațiile cu 
radioizotopi, sau de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, pentru a garanta independența 
efectivă în procesul de luare a deciziilor de 
reglementare.

(2) Statele membre garantează că 
autoritatea de reglementare competentă 
este separată din punct de vedere 
funcțional de orice alt organism sau 
organizație care se ocupă de promovarea 
sau utilizarea energiei nucleare sau a 
materialului radioactiv, inclusiv producția 
de electricitate și aplicațiile cu 
radioizotopi, sau de gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, pentru a garanta independența 
efectivă în procesul de luare a deciziilor de 
reglementare.

Or. en

Amendamentul 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea de reglementare 
competentă va avea atribuții și resurse 
pentru a efectua cu regularitate evaluări 
de securitate nucleară, investigații și 
controale, și dacă este cazul, să ia măsuri 
de punere în aplicare în cadrul 
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instalațiilor chiar și în timpul dezafectării. 
Sănătatea și securitatea lucrătorilor, 
inclusiv a antreprenorilor, precum și 
nivelul efectivelor de personal și nivelul 
de formare, fac parte din aceste evaluări.

Or. en

Amendamentul 217
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
autoritățile de reglementare competente 
informează publicul cu regularitate, într-o 
manieră transparentă, în ceea ce privește 
activitatea sa, activitatea deținătorilor 
autorizațiilor, exploatarea instalațiilor de 
depozitare și de depozitare definitivă și 
riscurile legate de securitate.

Or. de

Amendamentul 218
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile naționale de 
reglementare competente trebuie să facă 
periodic schimb de experiență și să își 
coordoneze politicile cu rolul de 
coordonare al Comisiei Europene.

Or. en
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Amendamentul 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Autoritatea de reglementare 
competentă prezintă rapoarte statelor 
membre și organizațiilor competente, 
titularilor de autorizații, reprezentanților 
titularilor de autorizație, antreprenorilor 
și publicului larg cu privire la rezultatele 
evaluărilor lor.

Or. en

Amendamentul 221
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
răspunderea pentru securitatea gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 

(1) Statele membre se asigură că 
răspunderea pentru securitatea gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
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radioactive revine în principal 
deținătorului de autorizație. Această 
răspundere nu poate fi delegată.

radioactive revine în principal titularilor de 
autorizație cărora le-a fost încredințată 
responsabilitatea totală cu privire la 
combustibilul uzat și deșeurile radioactive 
de către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză.

Or. en

 Amendamentul 222
Amalia Sartori

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 titularul licenței către organismul 
responsabil pentru gestionare, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. it

Justificare

Amendamentul propus este menit să definească în mod clar momentul în care 
responsabilitatea pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive este 
transferată de la titularul licenței către entitatea responsabilă pentru gestionarea acestora pe 
termen lung. Materialul radioactiv ar putea fi transferat, de fapt, înainte de sfârșitul ciclului 
de viață al unei instalații. În acest caz, titularul licenței nu poate fi considerat responsabil 
pentru materialul care nu mai este prezent în apropierea instalației nucleare.

Amendamentul 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că titularii 
de autorizații raportează autorităților de 
reglementare competente și altor 
organizații competente relevante.

Or. en

Amendamentul 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

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 
nucleară a activităților lor - inclusiv 
sănătatea și securitatea lucrătorilor și a 
antreprenorilor și securitatea instalațiilor 
lor nucleare - în mod sistematic și 
verificabil. Titularii de autorizații 
raportează autorității de reglementare 
competente și altor organizații 
competente, reprezentanților lucrătorilor 
lor, antreprenorilor și publicului larg cu 
privire la rezultatele evaluărilor lor.

Or. en

Amendamentul 225
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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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 
nucleară a activităților și instalațiilor lor 
nucleare în mod sistematic și verificabil.
Nivelul de detaliere al acestor acțiuni 
trebuie să fie proporțional cu 
complexitatea și amploarea riscurilor 
asociate instalației sau activității.

Or. en

Amendamentul 226
Sabine Wils

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 
securitatea nucleară a activităților și 
instalațiilor lor nucleare în mod sistematic 
și verificabil în conformitate cu cea mai 
bună tehnologie disponibilă (BAT).

Or. en

Amendamentul 227
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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.

(3) Acțiunile menționate la alineatul (2) 
impun prezentarea formală la autoritatea 
de reglementare competentă, ca parte a 
cererii de autorizare, ceea ce oferă 
asigurarea necesară de siguranță a 
activității, și 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.

Or. en

Amendamentul 228
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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.

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
includ verificarea faptului că sunt instituite 
măsuri pentru prevenirea accidentelor și 
atacurilor fizice și 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.

Or. en
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Amendamentul 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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.

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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, populația, precum și 
mediul nu sunt afectați semnificativ de 
radiațiile ionizante.

Or. en

Amendamentul 230
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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.

(3) Evaluările menționate la alineatul (2) 
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 de radiațiile ionizante.

Or. ro

Amendamentul 231
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizație să instituie și să 
pună în aplicare sisteme de management 
care acordă prioritatea cuvenită securității 
nucleare și care sunt verificate în mod 
periodic de autoritatea de reglementare 
competentă.

(4) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizație să instituie și să 
pună în aplicare sisteme de management 
care acordă prioritate maximă securității 
nucleare și care sunt verificate în mod 
periodic de autoritatea de reglementare 
competentă.

Or. ro

Amendment 232
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizație să asigure și să 
mențină resurse umane și financiare 
adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile cu 
privire la securitatea gestionării 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, prevăzute la alineatele (1)-(4).

(5) Statele membre se asigură că 
respectivul cadru național instituit obligă 
deținătorii de autorizație să asigure și să 
mențină resurse umane și financiare 
adecvate și pe termen lung, pentru a-și 
îndeplini obligațiile cu privire la securitatea 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, prevăzute la 
alineatele (1)-(4).

Or. ro

Amendamentul 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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



PE462.870v01-00 92/104 AM\864761RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că titularii 
de autorizații informează, cât mai curând 
posibil, autoritățile transfrontaliere 
regionale și locale în legătură cu 
planurile de a construi o instalație de 
gestionare a deșeurilor, în cazul în care o 
astfel de instalație este situată la o 
distanță de frontiera națională care poate 
afecta la nivel transfrontalier în timpul 
construirii sau funcționării sau după 
abandonarea instalației, sau în cazul unui 
accident sau incident legat de această 
instalație.

Or. en

Amendamentul 234
Vladimir Urutchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
revocarea sau expirarea perioadei de 
valabilitate a unei autorizații nu îl va scuti 
pe titularul acesteia de respectarea 
cerințelor de siguranță privind 
combustibilul uzat și deșeurile 
radioactive, cu excepția cazului în care 
autoritatea de reglementare ia o decizie 
privind transferul sau expirarea acestor 
responsabilități.

Or. en

Amendamentul 235
Ivailo Kalfin
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul cererii de autorizare a unei 
instalații sau activități, se întocmește o 
documentație de securitate și o evaluare a 
securității. Acestea se actualizează în 
funcție de evoluția instalației sau a 
activității, după necesități. Nivelul de 
detaliere și complexitatea documentației de 
securitate și ale evaluării de securitate 
trebuie să fie proporționale cu 
complexitatea operațiunilor și cu 
magnitudinea pericolelor asociate 
instalației sau activității.

(1) În cadrul cererii de autorizare a unei 
instalații sau activități situate pe teritoriul 
UE, se întocmește o documentație de 
securitate și o evaluare a securității. 
Acestea se actualizează în funcție de 
evoluția instalației sau a activității, după 
necesități. Nivelul de detaliere și 
complexitatea documentației de securitate 
și ale evaluării de securitate trebuie să fie 
proporționale cu complexitatea 
operațiunilor și cu magnitudinea 
pericolelor asociate instalației sau 
activității.

Or. en

Amendamentul 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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, 
construcția, funcționarea și dezafectarea
unei instalații sau funcționarea bazinelor 
cu combustibil uzat, a instalațiilor de 
depozitare finală 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 ulterioară 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 
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anexată trebuie să includă evaluarea 
riscurilor de sănătate și de securitate ale 
lucrătorilor, inclusiv ale persoanelor 
angajate de antreprenori și evaluarea 
nivelului de competență și a numărului de 
angajați necesar pentru funcționarea 
sigură a instalației în orice moment, astfel 
încât să se poată lua măsuri în caz de 
accident.

Or. en

Amendamentul 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

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, 
construcția, funcționarea și dezafectarea 
unei instalații sau închiderea unei instalații 
de depozitare definitivă sau stocarea
finală; 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.

Or. en

Amendamentul 238
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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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 bazinelor de răcire de depozitare 
intermediară care să includă o raportare 
periodică a cantității de combustibil uzat 
conținut de acestea, 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.

Or. en

Amendamentul 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Identificarea și trasabilitatea

 (1) Statele membre instituie un sistem de 
identificare și trasabilitate în domeniul 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.
(2) Statele membre se asigură că, cu 
ajutorul sistemului de identificare și 
trasabilitate, se poate determina locul și 
starea în care se află combustibilul uzat și 
deșeurile radioactive în timpul generării, 
utilizării, transportului, depozitării sau 
depozitării definitive.

Or. de
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Amendamentul 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Acțiuni și sancțiuni

Conform principiilor de bază generale, 
statele membre se asigură că, în cazul 
nerespectării obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă, se inițiază acțiuni 
juridice și se aplică sancțiuni eficiente, 
disuasive și adecvate în raport cu 
gravitatea încălcării.

Or. de

Amendamentul 241
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 9 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că în cadrul 
național sunt incluse programe pentru 
formarea și instruirea tuturor părților 
responsabile cu gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în scopul menținerii și 
dezvoltării expertizei și competențelor 
necesare.

Statele membre se asigură că în cadrul 
național sunt incluse programe pentru 
formarea și instruirea tuturor părților 
responsabile cu gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, în scopul menținerii și 
dezvoltării expertizei și competențelor 
necesare. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că în cadrul național sunt 
incluse programe pentru susținerea 
cercetării științifice în raport cu proiectele 
de depozitare existente.

Or. nl
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Amendamentul 242
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

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 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.
Educarea și formarea profesională a 
lucrătorilor trebuie să respecte 
standardele recunoscute la nivel 
internațional. Acest lucru va întări 
responsabilitatea generală în materie de 
sănătate și securitate în industria 
nucleară.

Or. en

Amendamentul 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

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 suficiente atunci când 
sunt necesare pentru acoperirea tuturor 
costurilor legate de dezafectare și
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, în conformitate cu 
principiul „poluatorul plătește”, adică
responsabilitățile revin producătorilor de 



PE462.870v01-00 98/104 AM\864761RO.doc

RO

deșeuri radioactive.

Or. en

Amendamentul 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

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 conform principiului
„poluatorul plătește”și asigurând faptul 
că nu există nicio subvenție publică 
pentru activitatea nucleară.

Or. en

Amendamentul 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

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, respectând pe deplin 
responsabilitățile producătorilor de deșeuri 
radioactive și principiul „poluatorul 
plătește”.
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Amendamentul 246
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

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, specificând în mod clar și 
detaliat responsabilitățile producătorilor 
de deșeuri radioactive.

Or. ro

Amendamentul 247
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

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 conform principiului
„poluatorul plătește”.

Or. en

Amendamentul 248
Bernd Lange
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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 că se pun la 
dispoziția producătorilor de deșeuri 
radioactive suficiente resurse financiare 
pentru gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Statele membre se 
asigură că producătorii de deșeuri 
radioactive constituie provizioane 
corespunzătoare în acest scop.

Or. de

Amendamentul 249
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Costurile de gestionare sunt făcute 
publice într-o manieră transparentă și 
sunt reevaluate anual. Obligația 
producătorilor de deșeuri radioactive se 
ajustează în mod corespunzător.

Or. de

Amendamentul 250
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 10 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu procedurile 
stabilite la nivel național, statele membre 
se asigură că: 
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(a) se face o evaluare a costurilor 
strategiilor de gestionare a deșeurilor, în 
special o evaluare a costurilor legate de 
punerea în aplicare a soluțiilor pe termen 
lung pentru gestionarea deșeurilor de 
activitate joasă, medie și înaltă în funcție 
de nivelul acestora de activitate. Sunt 
vizate în special costurile legate de 
dezafectarea instalațiilor nucleare și 
instalațiile pentru gestionarea deșeurilor 
radioactive și costurile legate de 
închiderea definitivă și controlul 
acestora;
(b) se constituie rezerve în vederea 
acoperirii costurilor de la litera (a) și se 
alocă resursele necesare acoperirii 
exclusive a acestor rezerve;
(c) se verifică suficient dacă rezervele și 
gestionarea resurselor sunt suficiente 
pentru a acoperi costurile de la litera (a), 
și dacă se face o ajustare periodică.

Or. nl

Justificare

Modificare la 1a(a): Nu este permis ca siguranța unei depozitări geologice să se bazeze pe 
întreținere. Întreținerea poate fi judicioasă doar în cazul unei depozitări geologice de 
suprafață. Pentru o depozitare geologică închisă, aceasta nu este aplicabilă.

Amendamentul 251
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia se asigură că până la 
31 decembrie 2011 este instituită o metodă 
armonizată de calcul al costurilor legate 
de dezafectarea instalațiilor nucleare și de 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.
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Or. en

Amendamentul 252
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu metoda armonizată 
menționată la alineatul (1a), costurile 
trebuie să acopere cel puțin dezafectarea 
instalației, gestionarea în condiții de 
siguranță și pe termen lung a deșeurilor 
convenționale și radioactive rezultate în 
urma dezafectării instalației; gestionarea 
în condiții de siguranță și pe termen lung 
a combustibilului uzat de la centralele 
nucleare și a deșeurilor rezultate din 
reprelucrare care nu sunt încă acoperite 
în întregime ca un cost de exploatare.

Or. en

Amendamentul 253
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Fondurile de dezafectare și de 
gestionare a deșeurilor sunt create din 
contribuțiile operatorilor de instalații 
nucleare în timpul funcționării acestora, 
cu scopul de a ajunge la un nivel de 
resurse, care în momentul închiderii 
definitive să fie suficient pentru a acoperi 
toate cheltuielile legate de dezafectare și 
de gestionarea deșeurilor, astfel cum sunt 
definite la alineatul (1b).
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Amendamentul 254
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Activele fondurilor urmează să fie 
utilizate numai pentru a acoperi costurile 
prevăzute la alineatul (1b), în 
conformitate cu strategia de dezafectare și 
nu pot fi utilizate în alte scopuri. În acest 
scop, fondurile de dezafectare vor fi 
instituite în mod corespunzător cu 
personalitate juridică proprie, separată de 
cea a operatorului instalației.

Or. en

Amendamentul 255
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Aceste fonduri trebuie să fie analizate 
și auditate anual de către experți 
independenți, sub autoritatea 
parlamentului național în cauză, pentru a 
se verifica dacă veniturile și dobânzile 
aferente colectate pentru aceste activități 
viitoare sunt utilizate numai în aceste 
scopuri, și anume pentru activitățile de 
gestionare a deșeurilor sau de 
dezafectare, și nu sunt utilizate în mod 
direct sau indirect, pentru a finanța 
activități pe piață.

Or. en
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