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15.6.2011 A7-0214/114 

Amendamentul 114 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 

COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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 
reactoarelor nucleare generează 
combustibil uzat. Fiecare stat membru își 
poate stabili politica privind ciclul 

combustibilului nuclear, luând în calcul 
fie reprocesarea combustibilului uzat, fie 
depozitarea definitivă a acestuia. Indiferent 
de opțiunea aleasă, ar trebui luată în calcul 
stocarea sau depozitarea definitivă a 

deșeurilor de activitate înaltă, separate în 
momentul reprocesării, sau a 
combustibilului uzat. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/115 

Amendamentul 115 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Considerentul 25a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (25a) Și combustibilul uzat depozitat în 
bazine reprezintă o potențială sursă de 
radioactivitate în mediu, în special în 
cazul în care bazinele de răcire nu mai 
sunt acoperite. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/116 

Amendamentul 116 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/117 

Amendamentul 117 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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 combustibilul 
uzat; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/118 

Amendamentul 118 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/119 

Amendamentul 119 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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 absolut din 
punctul de vedere al activității și al 

volumului, prin intermediul unor 
alternative, în cazul în care există 
alternative durabile din punct de vedere 
economic, social și de mediu, de evitare a 
reprocesării și a utilizării combustibilului 
MOX, și al practicilor de dezafectare; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/120 

Amendamentul 120 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) tot combustibilul uzat este transferat 
din bazine în depozite uscate; 

Or. en 



 

AM\870790RO.doc  PE465.682v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.6.2011 A7-0214/121 

Amendamentul 121 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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 
siguranță până când nu mai reprezintă un 
pericol pentru populație și mediu. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/122 

Amendamentul 122 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/123 

Amendamentul 123 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

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 cantități 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 
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15.6.2011 A7-0214/124 

Amendamentul 124 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Sunt interzise toate instalațiile de 
deșeuri nucleare în regiunile seismice sau 
în zonele de coastă care prezintă un risc 
ridicat de creștere a nivelului mării sau de 
producere a unui tsunami. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/125 

Amendamentul 125 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre se asigură că 
autoritatea de reglementare competentă 
are competența de a dispune suspendarea 
activității în cazul în care siguranța nu 
este garantată. 

Or. en 



 

AM\870790RO.doc  PE465.682v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.6.2011 A7-0214/126 

Amendamentul 126 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) 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 privind siguranța 
vor fi îndeplinite. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/127 

Amendamentul 127 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 11 – alineatul 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se asigură că deținătorii 
de autorizație își asumă răspunderea 
civilă deplină față de terți pentru orice 
prejudiciu cauzat prin accidente și prin 
gestionarea pe termen lung a deșeurilor 
radioactive, inclusiv pentru deteriorarea 
mediului terestru, acvatic sau marin. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/128 

Amendamentul 128 

Rebecca Harms 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0214/2011 

Romana Jordan Cizelj 

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive 
COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE) 

Propunere de directivă 

Articolul 14 – alineatul 1 – 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 
depozitarea intermediară sau depozitarea 
definitivă; se acordă o prioritate ridicată 
deșeurilor radioactive istorice și 
combustibilului uzat din bazinele de 
depozitare intermediară; 

Or. en 

 
 


