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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0618),

– 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 articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din 
Tratatul Euratom;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Parlamentul European a considerat, 
de asemenea, că în toate statele membre 
toate întreprinderile din sectorul nuclear 
trebuie să dispună de suficiente resurse 
financiare atunci când este necesar 
pentru a suporta toate costurile aferente 
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dezafectării, inclusiv gestionarea 
deșeurilor pentru a respecta principiul 
poluatorul plătește și a evita orice apel la 
ajutor din partea statului și a solicitat 
Comisiei elaborarea unor definiții precise 
în privința utilizării resurselor financiare 
alocate pentru dezafectare în fiecare stat 
membru, luând în considerare 
dezafectarea, precum și gestionarea, 
condiționarea și eliminarea finală a 
deșeurilor radioactive rezultate1.
1Rezoluție a Parlamentului European 
privind utilizarea resurselor financiare 
alocate pentru dezafectarea centralelor 
nucleare, P6_TA(2005)0432, 16 
noiembrie 2005

Or. en

Amendamentul 2

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 electrici nucleari. Deșeurile 
radioactive sunt generate de activități 
legate de producerea energiei electrice, 
precum cele de exploatare a centralelor 
electrice nucleare și de dezafectare a 
acestora, dar și de alte activități, cum ar fi 
aplicațiile cu izotopi radioactivi în 
medicină, cercetare și industrie.

Or. en
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Amendamentul 3

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 
disponibile sau avute în vedere. Pentru a 
facilita comunicarea și schimbul de 
informații între statele membre și a 
asigura transparența, programul național 
ar trebui să descrie în detaliu o schemă de 
clasificare.

Or. en

Justificare

Clasificarea deșeurilor radioactive se face în funcție de aspecte de siguranță ale gestionării 
lor. În acest context oferă o legătură între caracteristicile deșeurilor și obiectivele de 
siguranță care au fost stabilite de o autoritate de reglementare sau de operatorul unei 
instalații de gestionare a deșeurilor.  Un astfel de sistem de clasificare servește la conceperea 
unor strategii de gestionare a deșeurilor și la elaborarea de programe naționale și, ca atare, 
ar trebui să fie prezentată detaliat și publicată în cadrul programelor.

Amendamentul 4

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 

(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, 
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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.

fezabilitatea depozitării geologice la 
adâncime a fost demonstrată la nivel 
științific, confirmând faptul că reprezintă 
o opțiune sigură și sustenabilă la sfârșitul 
procesului de gestionare a deșeurilor cu 
activitate înaltă și a combustibilului uzat 
asimilat deșeurilor. Activitatea de 
cercetare și demonstrație desfășurată sub 
egida programelor-cadru europene a 
contribuit la înregistrarea unor progrese 
în acest domeniu. Prin urmare, este 
necesară trecerea la aplicarea măsurilor de 
depozitare definitivă prin intermediul 
programelor de cercetare și de studiu 
pentru optimizarea acestei opțiuni, 
selectarea unui sit și proiectarea unei 
instalații de depozitare și prin intermediul 
unor norme de reglementare care să 
jaloneze dezvoltarea soluțiilor definitive.
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

Amendamentul 5

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 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, a autorităților locale și 
regionale și a populației în procesele 
decizionale.
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Amendamentul 6

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. Prezenta 
directivă ar trebui să definească în mod 
corespunzător condițiile necesare ce 
trebuie îndeplinite înainte de lansarea 
unor astfel de proiecte comune.

Or. en

Amendamentul 7

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 

(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. 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 
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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.

radioactive.

Or. en

Justificare

Considerentul este prea lung și descrie niște chestiuni evidente. Ar putea fi scurtat având în 
vedere propunerea raportoarei de a introduce o definiție a „documentației de securitate” la 
articolul 3 (9a) care tratează aceleași chestiuni.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) În acest context, ENSREG ar putea 
aduce o contribuție prețioasă la 
implementarea uniformă a prezentei 
directive, facilitând, astfel, consultarea, 
schimbul de bune practici și cooperarea 
între autoritățile regionale și locale.

Or. en

Justificare

Pe lângă analizele efectuate de experți internaționali, ar trebui menționat și rolul ENSREG în 
implementarea directivei. A se vedea trimiteri similare în Directiva privind securitatea 
nucleară 2009/71/Euratom, considerentul 16.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 42b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42b) Prezenta directivă ar putea fi un 
instrument util care trebuie luat în 
considerare atunci când se verifică dacă 
proiectele care beneficiază de finanțare 
din partea Uniunii în cadrul asistenței 
financiare sau tehnice acordate de 
Euratom pentru instalațiile sau activitățile 
de gestionare a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive conțin măsurile 
necesare pentru a garanta o gestionare în 
condiții de siguranță a combustibilului 
uzat și a deșeurilor radioactive.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul precedent 15 alineatul (4) care ar fi mai bine reformulat sub forma unui 
considerent decât ca dispoziție legală: (i) conformitatea cu prezenta directivă face parte din 
evaluarea generală a Comisiei de fundamentare a deciziei privind acordarea de asistență 
tehnică sau financiară dar nu constituie în sine, nici în Tratat, nici în alte acte legislative 
conexe, o condiție care determină automat acordarea de asistență, (ii) referirea la articolul 
15 alineatul (4) la articolul 43 din Tratatul Euratom potrivit căruia Comisia are doar 
competența de a-și „comunica punctul de vedere statului membru implicat” fără nicio 
atribuție operativă nu aduce mari beneficii.

Amendamentul 10

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 
combustibilul uzat provenit din programe 
militare în cazul în care a fost transferat 
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permanent către activități civile și 
gestionat exclusiv în cadrul acestora;

Or. en

Amendamentul 11

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 
combustibilului uzat, atunci când acesta 
rezultă în urma exploatării reactorilor 
nucleari civili sau când este gestionat în 
cadrul activităților civile, inclusiv 
deșeurile radioactive provenite din 
programe militare în cazul în care au fost 
transferate permanent către activități 
civile și gestionate exclusiv în cadrul 
acestora;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) „emisii autorizate” înseamnă emisii 
planificate și controlate de material 
radioactiv gazos sau lichid eliberate în 
mediul înconjurător provenite de la 
instalații sau activități nucleare 
reglementate în timpul funcționării 
normale, în limitele autorizate de 
autoritatea de reglementare competentă și 
în conformitate cu principiile și limitele 
enunțate în Directiva Consiliului 
96/29/Euratom din 13 mai 1996 de 
stabilire a normelor de securitate de bază 
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privind protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante1;
1 JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „depozitare definitivă” înseamnă 
amplasarea combustibilului uzat sau a 
deșeurilor radioactive într-o instalație 
autorizată, fără intenția de a le recupera;

(3) depozitare definitivă” înseamnă 
amplasarea combustibilului uzat sau a 
deșeurilor radioactive de o manieră 
potențial definitivă într-o instalație 
autorizată, ținând cont în mod 
corespunzător de principiul 
reversibilității;

Or. en

Justificare

Orice instalație de depozitare ar trebui să asigure îndepărtarea ambalajului deșeurilor sau 
accesul la locul de depozitare geologică de adâncime. Principiul reversibilității face parte din 
acceptabilitatea socială pentru astfel de depozite și este legat de monitorizarea pe termen 
lung a sitului și de memorizarea amplasării acestuia

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 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 

(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 și nu are în vedere 
nicio altă utilizare și care este controlată ca 
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către o autoritate de reglementare 
competentă, în conformitate cu legislația și 
normele de reglementare ale statului 
membru;

deșeu radioactiv de către o autoritate de 
reglementare competentă, în conformitate 
cu legislația și normele de reglementare ale 
statului membru;

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „sit” înseamnă o zonă geografică 
care conține o instalație autorizată, 
inclusiv o instalație de depozitare a 
combustibilului uzat sau a deșeurilor 
radioactive, sau pe care se desfășoară o 
activitate autorizată;

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b)„evaluare de securitate” înseamnă 
procesul sistematic derulat pe tot 
parcursul perioadei de proiectare pentru a 
garanta că toate condițiile de siguranță 
sunt îndeplinite de către proiectul propus, 
incluzând, fără a se limita la aceasta, 
analiza oficială de securitate;

Or. en
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) „documentație de securitate” 
înseamnă un set de argumente și probe 
care susțin securitatea unei instalații sau 
a unei activități și cuprinde concluziile 
unei evaluări de siguranță și o declarație 
de susținere a acestor concluzii; În cazul 
unei instalații de depozitare, documentația 
de securitate se poate referi la o anumită 
etapă de dezvoltare. În această situație, 
documentația de securitate ar trebui să 
recunoască existența unor zone de 
incertitudine sau orice chestiuni 
nerezolvate și ar trebui să ofere 
îndrumare în legătură cu eforturile de 
rezolvare a acestor chestiuni în 
următoarele etape de dezvoltare;

Or. en

Justificare

A se vedea Glosarul referitor la siguranță al Agenției internaționale pentru energie atomică 
(AIEA): „Terminology used in nuclear safety and radiation protection” ediția din 2007.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 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 temporară a combustibilului 
uzat sau a deșeurilor radioactive într-o 
instalație autorizată, înainte de 
recuperarea acestora.

Or. en
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Justificare

depozitarea corespunde reținerii temporare a deșeurilor, o fază necesară în cadrul 
gestionării în condiții de siguranță a celor mai multe tipuri de deșeuri radioactive.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) „public” înseamnă una sau mai 
multe persoane fizice sau juridice și, în 
conformitate cu legislația sau practica 
națională, asociațiile, organizațiile sau 
grupurile constituite de acestea;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) generarea deșeurilor radioactive este 
menținută la nivelul minim posibil, 
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 reprocesarea și 
reutilizarea materialelor convenționale;

Or. en
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Amendamentul 21

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, ținând 
cont în mod corespunzător de protejarea 
sănătății umane și a mediului;

Or. en

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) parlamentele naționale sunt 
implicate ca for de supraveghere a 
resurselor financiare adecvate.

Or. en

Amendamentul 23

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 
expediate în altă parte în conformitate cu 
Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului 
privind supravegherea și controlul 
transferurilor de deșeuri radioactive și 
combustibil uzat.
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Or. en

Amendamentul 24

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 cooperare cu alte state membre pentru 
a construi 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.

Or. en

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Înainte de lansarea unui astfel de 
proiect printr-un acord 
interguvernamental, statele membre 
implicate garantează că inițiativa 
îndeplinește condițiile necesare, printre 
care cel puțin următoarele:
(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 
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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 de răspundere legală și 
alocarea clară a responsabilităților, 
fiecare stat membru fiind responsabil 
pentru propriile deșeuri radioactive;
(d) aranjamentele financiare sunt 
convenite garantându-se faptul că există 
fonduri disponibile pe toată durata de 
viață și pentru perioada ulterioară 
închiderii instalației de depozitare și că 
există resurse umane disponibile în 
număr suficient și dispunând de 
calificările necesare;
(e) programele naționale ale statelor 
membre implicate vor conține o notificare 
prealabilă în legătură cu cadrul juridic, 
structura organizatorică și schemele și 
mecanismele tehnice care să demonstreze 
că, într-un termen clar stabilit, instalația 
de depozitare planificată satisface 
cerințele prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 26

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 
au acces la o instalație sigură de 
depozitare a deșeurilor radioactive în 
aceleași condiții;
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Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre asigură menținerea și 
îmbunătățirea cadrului național în funcție 
de necesități, ținând cont de experiența de 
funcționare, informațiile obținute din 
documentațiile de securitate menționate la 
articolul 7 alineatul (1a), evoluțiile 
tehnologice și rezultatele activităților de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că în 
cadrul cererii de autorizare a unei 
activități de gestionare a deșeurilor 
radioactive sau a unei instalații de 
depozitare, se întocmește o documentație 
de securitate și o evaluare a securității, 
actualizate dacă este necesar în funcție de 
evoluția activității sau instalației. 
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, precum 
și măsurile de securitate ulterioare 
închiderii și să descrie toate aspectele 
relevante din punct de vedere al securității 
aferente amplasamentului, proiectării 
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instalației, măsurilor de control 
administrativ și controlului de 
reglementare;

Or. en

Justificare

A se vedea dispozițiile de la precedentul articol 8, introduse acum la articolul 7, în cadrul 
definițiilor acestuia.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că 
deținătorii de autorizații raportează 
autorității de reglementare competente și 
altor organizații competente relevante și 
oferă publicului larg acces la informații 
cu privire la activitățile sau instalațiile lor.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Documentația de securitate

(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 
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complexitatea operațiunilor și cu 
magnitudinea pericolelor asociate 
instalației sau activității.
(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. 
(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.
(4) Documentația de securitate și 
evaluarea de securitate anexată se 
transmit spre aprobare autorității de 
reglementare competente.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 7 alineatul (1a) nou și definițiile de la articolul 3 alineatul (9a) nou și 
(9b) nou.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32

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.

(1) 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.

Or. en
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu procedurile ce vor fi 
decise la nivel național:
(a) are loc o evaluare corespunzătoare a 
costurilor aferente strategiilor de 
gestionare a deșeurilor, în special o 
evaluare a costurilor aferente 
implementării soluțiilor de gestionare pe 
termen lung a deșeurilor radioactive cu 
durată de viață scurtă, medie și lungă în 
funcție de natura acestora. Aceasta 
trebuie să includă în special costurile 
dezafectării instalațiilor nucleare și, în 
cazul instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor radioactive, costurile închiderii 
definitive, întreținerii și monitorizării 
acestora;
(b) se constituie rezerve pentru a acoperi 
costurile menționate la litera (a) și 
activele necesare sunt alocate exclusiv 
acoperirii acestor rezerve;
(c) se monitorizează în mod corespunzător 
dacă rezervele și gestionarea activelor 
corespund costurilor menționate la litera 
(a) pentru a asigura o ajustare periodică.

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre instituie sau numesc 
un organism național capabil să exprime 
o opinie de expert în privința gestionării 
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fondurilor și a costurilor de dezafectare, 
după cum se precizează la alineatul (2). 
Acest organism ar trebui să fie 
independent de entitățile care contribuie 
la fonduri.

Or. en

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre prezintă Comisiei 
rapoarte periodice în legătură cu 
concluziile lucrărilor organismului 
național relevant, în conformitate cu 
condițiile menționate la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 36

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.

eliminat

Or. en

(a se vedea următorul amendament, întrucât o parte din textul COM-ului este introdusă la 
articolul 12a (nou) alineatul (1).
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Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Participarea publicului

(1)Statele membre se asigură că publicul 
are ocazia de a participa din timp în mod 
la elaborarea sau revizuirea programelor 
naționale de gestionare a combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive ce 
trebuie întocmite în conformitate cu 
articolul 13 și că are acces la acestea, 
după ce au fost elaborate. Ele publică 
programele pe o pagină de internet 
accesibilă publicului.
(2) În acest scop, statele membre se 
asigură că:
(a) publicul este informat, fie prin 
anunțuri publice, fie prin alte mijloace 
adecvate, asupra oricăror propuneri de 
astfel de programe sau de modificare sau 
revizuire a acestora, și că sunt puse la 
dispoziția publicului informațiile 
relevante privind astfel de propuneri, 
inclusiv inter alia informațiile privind 
dreptul de participare la luarea deciziilor 
și privind autoritatea competentă căreia îi 
pot fi prezentate observații sau întrebări;
(b) publicul are dreptul de a-și exprima 
observațiile și opiniile atunci când toate 
opțiunile sunt posibile, înainte de 
adoptarea deciziilor privind programele;
(c) rezultatele participării publicului sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
la adoptarea deciziilor în cauză;
(d) după examinarea observațiilor și a 
opiniilor exprimate de către public, 
autoritatea competentă depune toate 
eforturile rezonabile în vederea informării 
publicului cu privire la deciziile adoptate 
și la motivele și considerațiile pe care se 
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bazează acestea, inclusiv informații 
privind procesul de participare a 
publicului.
(3) Statele membre identifică 
reprezentanții publicului care au dreptul 
să participe, potrivit alineatului (2). 
Statele membre stabilesc normele 
detaliate de participare a publicului în 
temeiul prezentului articol, astfel încât să 
îi permită publicului o pregătire și o 
participare eficientă. Se prevăd termene 
rezonabile care să asigure suficient timp 
pentru fiecare etapă de participare a 
publicului prevăzută de prezentul articol.

Or. en

(a se vedea amendamentul precedent, o parte a textului de la alineatul (1) a constituit 
alineatul (2) de la articolul 12)

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele naționale trebuie să 
respecte dispozițiile articolelor 4-12.

(2) Programele naționale trebuie să 
respecte dispozițiile articolelor 4-12a.

Or. en

Amendamentul 39

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 de 
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rezultatele analizelor internaționale inter 
pares .

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) o schemă integrată, detaliată de 
clasificare a deșeurilor radioactive care 
acoperă toate etapele gestionării 
deșeurilor radioactive, de la generare la 
depozitare definitivă;

Or. en

Justificare

 A se vedea recomandarea Comisiei din 15 septembrie 1999 privind un sistem de clasificare a 
deșeurilor radioactive solide, JO L 265, 13.10.1999, p. 37.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 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) pe baza schemei de clasificare 
menționată la alineatul (-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 gradul de pericol;

Or. en
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 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 întreținerea și pentru a stoca informațiile 
despre instalații pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) descrierea evaluării costurilor 
menționate la articolul 10 alineatul (1a) 
litera (a) și a metodelor aplicate pentru 
calcularea rezervelor corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 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 opțiunilor legate de 
structura și gestionarea activelor alocate 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(1a) litera (b) și a schemei (schemelor) de 
finanțare în vigoare, astfel încât toate 
costurile programului să se încadreze în 
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calendarul prevăzut.

Or. en

Amendamentul 45

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

Justificare

A se vedea considerentul 42b nou.

Amendamentul 46

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 

(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 
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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.

programului, în scopul atingerii unor 
standarde ridicate în ceea ce privește 
gestionarea combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive. Rezultatele 
analizelor inter pares se raportează
Comisiei care transmite un raport 
periodic Parlamentului European și 
Consiliului referitor la concluziile, sub 
formă consolidată, la care s-a ajuns cu 
prilejul analizelor inter pares.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 3 noiembrie, Comisia a prezentat o propunere de directivă care instituie un cadru juridic la 
nivelul UE privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive 
(COM(2010)618). Propunerea stabilește cerințe specifice pentru a asigura că statele membre 
instituie un cadru organizatoric și de reglementare național și întocmesc programe de 
gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, de la generarea acestora până la 
depozitarea definitivă.

1. Raportoarea salută și susține schema generală a propunerii:

Parlamentul European a făcut întotdeauna apel la adoptarea unor standarde armonizate și a 
unei legislații robuste pentru gestionarea deșeurilor radioactive, îndeosebi prin rezoluția sa 
privind „Evaluarea Euratom – 50 de ani de politică europeană în domeniul energiei 
nucleare”1.

În acest scop, în urma adoptării Directivei privind securitatea nucleară, care a acoperit doar 
instalațiile de depozitare a combustibilului uzat direct legate de instalațiile nucleare, 
propunerea actuală contribuie la edificarea unui corpus legislativ coerent pentru asigurarea 
securității pe termen lung a gestionării deșeurilor radioactive existente și viitoare indiferent de 
viitorul aplicațiilor energetice și neenergetice din domeniul nuclear.

Raportoarea salută structura propunerii care, pe baza principiilor deja existente la nivel 
internațional2, ia ca punct de plecare abordarea adoptată în cele mai avansate state membre și 
instituie un cadru pentru o gestionare mai responsabilă prin (i) un cadru național întemeiat pe 
stabilirea clară a sarcinilor și responsabilităților fiecărui actor, (ii) un program național care 
oferă repere, termene și claritate a procesului decizional legat de deșeurile radioactive, (iii) 
norme echilibrate privind transparența și informarea, supravegherea și controlul.

2. Raportoarea este de părere că ar trebui avute în vedere anumite îmbunătățiri cu 
scopul de a asigura o gestionare responsabilă și sigură a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive, fără a amâna deciziile ce trebuie adoptate acum.

Printre amendamentele propuse în proiectul de raport supuse atenției membrilor acestei 
comisii, raportoarea ar dori să evidențieze următoarele chestiuni generale care constituie 
principalele priorități:

 Depozitare definitivă pentru deșeurile radioactive și combustibilul uzat:

(i) Raportoarea consideră că conceptele și soluțiile tehnice de depozitare finală, în special 
depozitarea geologică de adâncime a combustibilului uzat și a deșeurilor cu activitate înaltă ar 
trebui luate în considerare ținând cont de principiului reversibilității. Obiectivul este de a 
                                               
1 Raportul Maldeikis , 10 mai 2007
2 IAEA Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 

Management ('Joint Convention') INFCIRC/546 din 24 decembrie 1997 și Standardele de securitate 
elaborate.
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permite accesul potențial la deșeuri și recuperarea acestora din motive tehnice sau în cazul în 
care progresele cercetării determină apariția unor noi soluții tehnologice pe termen lung 
(precum transmutarea). Acest lucru nu afectează închiderea instalației de depozitare după o 
anumită perioadă de funcționarea și dacă generațiile viitoare decid astfel. De aceea, 
reversibilitatea oferă posibilitatea de a înainta cu prudență către cea mai sigură soluție 
permițând consolidarea, printr-o monitorizare continuă și acumularea de experiență, a 
cunoștințelor dobândite în etapa de cercetare. Potrivit raportoarei, această fază a 
reversibilității, pe lângă faptul că nu subminează cu nimic o soluție guvernamentală definitivă 
privind depozitarea geologică la adâncime, ar contribui la acceptarea de către populație a unui 
astfel de depozit și este corelată cu monitorizarea pe termen lung a sitului și ținerea evidenței.

(ii) În plus, raportoarea a introdus o serie de amendamente pe tot parcursul textului care 
reflectă ideea acesteia că (a) depozitările trebuie efectuate respectând principiile, cerințele și 
metodologiile în materie de securitate acceptate la nivel internațional. În acest scop, formarea, 
difuzarea cunoștințelor și menținerea nivelului competențelor sunt chestiuni importante, (b) 
există necesitatea de a organiza un management al cunoașterii la fiecare instalație de 
depozitare care funcționează timp de mai multe decenii și de a ține evidențe; supravegherea și 
întreținerea instalațiilor și monitorizarea mediului în perioada ulterioară închiderii sunt cu 
adevărat cruciale, (c) cooperarea internațională este esențială pentru schimbul și difuzarea de 
expertiză; programele comune în domeniul C&D vor juca, de asemenea, un rol important. 
Astfel, locul acordat „analizelor internaționale inter pares” și schimbului de bune practici sunt 
importante în acest sens și programele naționale ar trebui să se folosească de aceste 
experiențe.

 Resurse financiare: 

Raportoarea ar dori să se refere aici la rezoluțiile parlamentare specifice privind finanțarea 
strategiilor de dezafectare1, reamintind în mod special că această chestiune trebuie privită din 
perspectiva pieței interne. În stadiul în care se prezintă, propunerea Comisiei este considerată 
mai degrabă lipsită de forță, neconținând alt angajament obligatoriu din punct de vedere legal 
pentru statele membre decât obligația generală de a asigura disponibilitatea resurselor 
financiare.

Pentru raportoare, obiectivul propunerii ar trebui să fie acela de a asigura că sunt puse 
deoparte resurse financiare pentru a îndeplini cerințele aferente dezafectării centralelor 
nucleare, precum și pentru gestionarea, condiționarea și depozitarea definitivă a deșeurilor 
radioactive rezultante, și că aceste resurse la nevoie vor fi disponibile și vor fi gestionate de o 
manieră transparentă.

Acesta este scopul amendamentelor sugerate la articolul 10 care definește obligații mai 
stringente din partea statelor membre, ce urmează a fi implementate în conformitate cu 
procedurile naționale: evaluarea costurilor aferente strategiei de gestionare a deșeurilor; 
rezerve constituite pentru finanțarea altor operațiuni de dezafectare sau de gestionare a 
deșeurilor și active necesare alocate pentru acoperirea acestor rezerve; monitorizarea 

                                               
1 Raportul Harms privind „Programul Kozlodui” adoptat în plenara din 20 mai 2010.
Raportul Harms privind siguranța nucleară: resurse financiare alocate pentru dezafectarea centralelor electrice nucleare, adoptat în noiembrie 
2005
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corespunzătoare a nivelului rezervelor și a gestionării activelor; inspecții din partea unui 
organism național independent care să verifice că veniturile colectate pentru aceste activități 
viitoare vor fi utilizate numai pentru activități de dezafectare sau gestionare a deșeurilor; 
rapoarte periodice din partea statelor membre către Comisie. Cerințe suplimentare sunt 
introduse în paralel în legătură cu conținutul programelor naționale menționate la articolul 14.

 Dezvoltarea depozitării la nivel regional

Statele membre poartă responsabilitatea finală pentru gestionarea, inclusiv depozitarea, în 
condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pe care le generează. 
Raportoarea consideră că respectarea acestei cerințe fundamentale poate fi combinată cu 
explorarea între statele membre a unei soluții comune în privința deșeurilor radioactive, cu 
condiția respectării unor condiții stricte aferente unui cadru adecvat.  Cu toate că este crucial 
ca fiecare stat membru să își dezvolte propriile programe naționale și să adopte o decizie 
finală în privința combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, raportoarea este de părere că 
directiva propusă – care recunoaște deja posibilitatea unei soluții comune la considerentul 37 
– ar trebui să definească cerințele preliminare care trebuie îndeplinite pentru lansarea unor 
astfel de proiecte comune pe baze de voluntariat.
Studii sau proiecte de explorare în domeniul cooperării multinaționale există deja, ca, de 
exemplu, activitatea în curs derulată în cadrul Agenției internaționale pentru energie atomică1

(AIEA) și revitalizată în scopul neproliferării sau cele desfășurate prin intermediul Grupului 
de lucru ERDO2 la care sunt asociate mai multe state membre3 pentru a studia fezabilitatea 
înființării unei Organizații multinaționale europene de dezvoltare a instalațiilor de depozitare. 
Aceste inițiative pregătesc terenul pentru dezvoltarea unei metodologii de structurare a 
conceptului unei instalații comune de depozitare la mare adâncime sigure și acceptate de 
societate.
Pornind de la aceste lucrări și recunoscând că conceptul poate fi interesant în anumite 
împrejurări, raportoarea consideră totuși că această soluție nu poate fi o modalitate pentru 
statele membre să evite responsabilitățile naționale enunțate în propunerea actuală sau să 
amâne luarea unei decizii finale cu privire la gestionarea deșeurilor. Astfel, ca și în cazul 
soluțiilor naționale, orice inițiativă privind depozitarea comună sau regională ar putea fi 
descrisă în cadrul strategiei naționale respective, trebuie să declanșeze o consultare publică de 
amploare și să fie lansată după îndeplinirea condițiilor preliminare propuse la articolul 4, în 
special în privința standardelor de siguranță, a aranjamentelor privind răspunderea legală și a 
asigurării finanțării pe durata de viață și după închiderea instalației.

În legătură cu această chestiune, posibilitatea transporturilor transfrontaliere de deșeuri 
nucleare, autorizate în mod corespunzător pe baza directivei 2006, trebuie restabilită în cadrul 
dispozițiilor de la articolul 4.

 Transparența și participarea publicului 

                                               
1 'Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation' October 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Austria, Bulgaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
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Raportoarea consideră esențială obținerea consensului prin participarea publicului la 
elaborarea și revizuirea programului național, în conformitate cu Directiva 2003/35%CE1. 
Participarea publicului facilitează consensul și implicarea, conferind legitimitate strategiilor 
de gestionare a deșeurilor radioactive.

La articolul 12a (nou) se introduc dispoziții specifice.
În plus, alte amendamente detaliate sunt propuse pe tot parcursul textului, cum ar fi 
modificările legate de documentația de securitate care inițial a apărut în cadrul unui articol 
specific 8 și ale cărui dispoziții sunt acum mutate la articolele corespunzătoare – definiții și 
articolul 7 despre „deținătorii de autorizații” – și reformulate în conformitate cu domeniul de 
aplicare al directivei.

*    *

*

                                               
1 Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind 
mediul, JO L 156, 25.6.2003, p.17.


