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Amendamentul 256
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre asigură că se instituie și se 
pun în aplicare programe de asigurare a 
calității pe baza cunoștințelor științifice 
actuale privind gestionarea combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive.

Or. en

Amendamentul 257
Rebecca Harms

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
deținătorii de autorizații își asumă
răspunderea civilă deplină față de terțe 
părți în raport cu orice prejudiciu cauzat 
de accidente și gestionarea pe termen 
lung a deșeurilor radioactive, inclusiv 
deteriorarea mediului terestru, acvatic sau 
marin.

Or. en

Amendamentul 258
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență Participarea publicului

Or. en

Amendamentul 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 260
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive sunt puse la dispoziția 
lucrătorilor și a populației. Această 
obligație include asigurarea faptului că 
autoritatea de reglementare competentă 
informează publicul în domeniile sale de 
competență. Informațiile sunt puse la 
dispoziția publicului în conformitate cu 
legislația națională și cu obligațiile 
internaționale, în special Convenția de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în probleme de mediu.

Or. en

Amendamentul 261
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE462.874v02-00 6/20 AM\865410RO.doc

RO

securitatea.

Or. ro

Amendamentul 262
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 263
Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că se pun 
la dispoziția publicului informații 
referitoare la resursele financiare 
menționate la articolul 10, destinate 
gestionării combustibilului nuclear uzat și 
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a deșeurilor radioactive, ținându-se seama 
de partea din costuri ce revine 
producătorilor.

Or. de

Amendamentul 264
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că toate 
deciziile privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, precum și privind 
amplasamentele pentru acestea  în 
apropierea țărilor vecine implică publicul 
și instituțiile țărilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 265
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(2) Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive într-un stadiu incipient, când 
toate opțiunile sunt încă posibile și 
participarea publicului poate fi eficace.

Or. en
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Amendamentul 266
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(2) Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive. Acest lucru asigură o mai 
mare transparență a deciziilor luate de 
toți actorii.

Or. en

Amendamentul 267
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa în mod efectiv la 
procesul decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

(2) Statele membre se asigură că populația, 
autoritățile locale și regionale interesate
participa în mod efectiv la procesul 
decizional privind gestionarea 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive.

Or. ro

Amendamentul 268
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
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O nouă mediere privind participarea 
publicului

Comisia elaborează și finanțează 
împreună cu statele membre proiecte-
model referitoare la participarea 
publicului și procesul decizional etapizat 
privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, 
care, în mod obișnuit, are loc în cadrul 
proiectelor pe termen lung cu proceduri 
de autorizare lungi, pentru a reacționa la 
schimbările intervenite în percepția 
publicului pe parcursul mai multor 
decenii și pentru a facilita schimbările.

Or. de

Amendamentul 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca parte a cadrului național, statele 
membre instituie, pun în aplicare și 
actualizează programe de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive (denumite în continuare 
„programe naționale”), referitoare la toate 
tipurile de combustibil uzat și deșeuri 
radioactive aflate în propria jurisdicție și la 
toate etapele gestionării combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive, de la 
generare la depozitare definitivă.

(1) Ca parte a cadrului național, statele 
membre instituie, pun în aplicare și 
actualizează programe de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive (denumite în continuare 
„programe naționale”), referitoare la toate 
tipurile de combustibil uzat și deșeuri 
radioactive aflate în propria jurisdicție și la 
toate etapele gestionării combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive, de la 
generare la depozitare definitivă sau 
depozitare finală.

Or. en

Amendamentul 270
Romana Jordan Cizelj
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre își revizuiesc și 
actualizează programele naționale în mod 
regulat, ținând cont, după caz, de 
progresele tehnice și științifice.

(3) Statele membre își revizuiesc și 
actualizează programele naționale în mod 
regulat, ținând cont, după caz, de 
progresele tehnice și științifice și 
încorporând feedback din experiența altor 
state membre de gestionare a deșeurilor 
radioactive, precum și rezultatele 
evaluărilor inter pares internaționale.

Or. en

Amendamentul 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre informează 
autoritățile regionale și locale 
transfrontaliere cu privire la programele 
lor naționale cât mai curând posibil, în 
cazul în care punerea în aplicare este 
susceptibilă de a avea efecte 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 272
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) un sistem de clasificare integrat și 
detaliat pentru toate tipurile de deșeuri 
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radioactive;

Or. en

Justificare

Clasificarea deșeurilor ar trebui să fie definită, indiferent de modul în care deșeurile vor fi 
gestionate ulterior.

Amendamentul 273
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) un inventar al combustibililor uzați și al 
deșeurilor radioactive, precum și previziuni 
privind cantitățile viitoare, inclusiv cele 
produse în urma dezafectării. Inventarul 
trebuie să indice în mod clar locația și 
cantitatea materialelor și, cu ajutorul unei 
clasificări adecvate, gradul de pericol;

(1) un inventar al combustibililor uzați și al 
deșeurilor radioactive, precum și previziuni 
privind cantitățile viitoare, inclusiv cele 
produse în urma dezafectării. Inventarul 
trebuie să indice în mod clar locația și 
cantitatea materialelor și, cu ajutorul unei 
clasificări adecvate, gradul de pericol și 
sursa provenienței deșeurilor;

Or. ro

Amendamentul 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă;

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la
depozitare sau depozitare definitivă. Se va 
acorda o prioritate ridicată deșeurilor 
radioactive istorice și combustibilului uzat 
din bazinele de depozitare intermediară;

Or. en
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Amendamentul 275
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă;

(2) Concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la
depozitare pe termen relativ lung sau
depozitare definitivă;

Or. de

Amendamentul 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă;

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă sau depozitare finală;

Or. en

Amendamentul 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare definitivă;

(2) concepte, planuri și soluții tehnice, 
pentru toate etapele de la generare la 
depozitare finală;

Or. en
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Amendamentul 278
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) concepte și planuri pentru perioada 
ulterioară închiderii instalațiilor de 
depozitare, inclusiv pentru perioada pe care 
se mențin controalele instituționale, 
precum și mijloacele care urmează a fi 
utilizate pentru a stoca informațiile despre 
instalații pe termen lung;

(3) concepte și planuri pentru perioada 
ulterioară închiderii instalațiilor de 
depozitare, inclusiv pentru perioada pe care 
se mențin controalele instituționale, 
precum și mijloacele care urmează a fi 
utilizate pentru a asigura supravegherea 
și pentru a stoca informațiile despre 
instalații pe termen lung;

Or. nl

Amendamentul 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) concepte și planuri pentru perioada 
ulterioară închiderii instalațiilor de 
depozitare, inclusiv pentru perioada pe care 
se mențin controalele instituționale, 
precum și mijloacele care urmează a fi 
utilizate pentru a stoca informațiile despre 
instalații pe termen lung;

(3) concepte și planuri pentru perioada 
ulterioară închiderii instalațiilor de 
depozitare sau depozitare finală, inclusiv 
pentru perioada pe care se mențin 
controalele instituționale, precum și 
mijloacele care urmează a fi utilizate 
pentru a stoca informațiile despre instalații 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 280
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „aspectele organizatorice referitoare 
la un plan național general de gestionare 
pentru deșeurile radioactive de toate 
tipurile și de la toți operatorii, inclusiv o 
descriere a alocării responsabilităților 
între actori publici și privați la nivel 
național”;

Or. en

Amendamentul 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) descrierea schemei (schemelor) de 
finanțare în vigoare, astfel încât toate 
costurile programului să se încadreze în 
calendarul prevăzut.

(8) descrierea schemei (schemelor) de 
finanțare în vigoare, astfel încât toate 
costurile programului să se încadreze în 
calendarul prevăzut,urmând cu strictețe 
principiul „poluatorul plătește”.

Or. en

Amendamentul 282
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) o perioadă de timp obligatorie și 
verificabilă pentru punerea în aplicare a 
programelor naționale și respectarea 
cerințelor menționate la punctele 1-8.

Or. de
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Amendamentul 283
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) planuri de educație și formare 
profesională pentru a menține și a 
dezvolta expertiza și aptitudinile necesare 
gestionării combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive.

Or. ro

Amendamentul 284
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică Comisia în 
ceea ce privește programele naționale și 
modificările semnificative ulterioare.

(1) Statele membre notifică Comisia în 
ceea ce privește programele naționale și 
modificările semnificative ulterioare.
Comisia garantează că programele 
naționale de gestionare a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive ale statelor 
membre se ridică la cele mai înalte 
standarde în materie de securitate..

Or. lt

Amendamentul 285
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia verifică respectarea 
termenelor de punere în aplicare a 
programelor naționale ale statelor 
membre, prezentate în conformitate cu 
articolul 14 punctul 8a. 

Or. de

Amendamentul 286
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asistență tehnică sau financiară Euratom 
pentru instalații sau activități de gestionare 
a combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive de existența unor programe 
naționale satisfăcătoare de gestionare a 
deșeurilor în statele membre și, de 
asemenea, va ține cont de clarificările 
statelor membre și de progresul înregistrat 
de acestea cu privire la programele 
naționale de gestionare a deșeurilor când 
își formulează punctul de vedere privind 
proiectele de investiții, în conformitate cu 
articolul 43 din Tratatul Euratom.

Or. en

Amendamentul 288
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la punerea în aplicare a 
prezentei directive pentru prima dată până 
la .... și, ulterior, la fiecare trei ani, ținând 
seama de ciclurile de revizuire și raportare 
în temeiul Convenției comune privind 
securitatea gestionării combustibilului uzat 
și securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive.

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la punerea în aplicare a 
prezentei directive pentru prima dată până 
la .... și, ulterior, anual, ținând seama de 
ciclurile de revizuire și raportare în temeiul 
Convenției comune privind securitatea 
gestionării combustibilului uzat și 
securitatea gestionării deșeurilor 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale 
cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare, și 
solicită analize internaționale inter pares a 
cadrului lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale 
cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare cu 
privire la depozitarea definitivă sau 
depozitarea finală a combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive, și solicită 
analize internaționale inter pares a cadrului 
lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 290
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale 
cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare, și 
solicită analize internaționale inter pares a 
cadrului lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la cinci ani, autoevaluări 
ale cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare, și 
solicită analize internaționale inter pares a 
cadrului lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 291
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale 
cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare, și 
solicită analize internaționale inter pares a 
cadrului lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

(3) Statele membre organizează periodic, 
cel puțin o dată la cinci ani, autoevaluări 
ale cadrului național, ale autorității de 
reglementare competente, ale programului 
național și ale punerii sale în aplicare, și 
solicită analize internaționale inter pares a 
cadrului lor național, a autorității și/sau a 
programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează statelor 
membre și Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Clauza de caducitate

Articolele din prezenta directivă 
referitoare la depozitarea geologică la 
adâncime sau la depozitarea finală a 
deșeurilor nucleare expiră în 15 ani, în 
urma unei reevaluări a conceptului de 
gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, care urmează să 
fie efectuată. Această reevaluare ar trebui 
să ia în considerare, în special, problema 
reversibilității și a posibilității de 
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recuperare a deșeurilor odată ce acestea 
au fost depozitate sau plasate într-un 
amplasament pentru depozitare finală, din 
perspectiva evoluțiilor în domeniul 
cercetării și a expertizei științifice 
suplimentare în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 293
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la ........ Statele membre 
informează imediat Comisia cu privire la 
aceasta. Atunci când statele membre 
adoptă respectivele acte, acestea conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o asemenea trimitere în 
momentul publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri.

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la ...*. Statele membre 
informează imediat Comisia cu privire la 
aceasta. Atunci când statele membre 
adoptă respectivele acte, acestea conțin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt 
însoțite de o asemenea trimitere în 
momentul publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri.
* JO: Se introduce data „la doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive”.

Or. en


