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Propunere de directivă 

Articolul 4 - alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Deșeurile radioactive se depozitează 

definitiv în statul membru în care au fost 
generate, cu excepția cazurilor în care sunt 
încheiate acorduri între statele membre 

pentru utilizarea instalațiilor de depozitare 
aparținând unuia dintre acestea. 

(3) Deșeurile radioactive se depozitează 

definitiv în statul membru în care au fost 
generate, cu excepția cazurilor în care sunt 
încheiate acorduri între statele membre 

pentru utilizarea instalațiilor de depozitare 
aparținând unuia dintre acestea. Deșeurile 
radioactive nu pot fi exportate în afara 
Uniunii Europene. 

Or. en 
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Amendamentul 130 
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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) Statele membre garantează că, în 
cadrul cererii vizând obținerea unei 
licențe pentru desfășurarea unei activități 
de gestionare a deșeurilor radioactive sau 
operarea unei instalații de depozitare 
situată pe teritoriul UE, se întocmește o 
documentație de securitate și o evaluare a 
securității, actualizate dacă este necesar 
pe durata desfășurării activității sau 
funcționării instalației. Documentația de 
securitate a unei instalații trebuie să 
cuprindă alegerea amplasamentului, 
proiectarea, construcția, funcționarea și 
închiderea bazinelor pentru combustibilul 
uzat, a unei instalații de depozitare sau a 
unei instalații de depozitare definitivă, 
precum și măsurile de securitate 
ulterioare închiderii, inclusiv prin 
mijloace pasive, și trebuie să descrie toate 
aspectele sitului legate de siguranță, 
proiectarea instalației, bazinele de răcire 
de depozitare intermediară, împreună cu 
o raportare periodică a cantității de 
combustibil uzat conținut de acestea, 
dezafectarea instalației sau a unor părți 
ale acesteia și măsurile de control 
managerial și de reglementare. 
Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată trebuie să includă 
evaluarea riscurilor de sănătate și de 
securitate ale lucrătorilor, inclusiv ale 
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persoanelor angajate de antreprenori și 
evaluarea nivelului de competență și a 
numărului de angajați necesar pentru 
funcționarea sigură a instalației în orice 
moment, astfel încât să se poată lua 
măsuri în caz de accident. 

 Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată demonstrează 
nivelul de protecție asigurat și oferă 
asigurări autorității de reglementare 
competente și altor părți interesate că 
cerințele de siguranță vor fi îndeplinite. 
Documentația de securitate și evaluarea 
de securitate anexată se transmit spre 
aprobare autorității de reglementare 
competente. 

Or. en 
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Romana Jordan Cizelj 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Din moment ce nici Tratatul 
Euratom, nici TFUE nu oferă 
Parlamentului competențe de codecizie în 
problemele nucleare, este de importanță 
crucială găsirea unui temei juridic pentru 
orice nou text legislativ în domeniul 
nuclear. 

Or. en 
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Romana Jordan Cizelj 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie izolate de persoane și de 

mediul de viață pe termen lung. Având în 
vedere natura sa specifică (conținutul de 

radionuclizi), sunt necesare măsuri de 
protejare a sănătății umane și a mediului 
împotriva pericolelor prezentate de radiația 

ionizantă, care să includă depozitarea 
definitivă în instalații adecvate la sfârșitul 
procesului de gestionare. Depozitarea 
intermediară a deșeurilor radioactive, 
inclusiv depozitarea pe termen lung, 

reprezintă o soluție temporară, dar care nu 
este o alternativă a depozitării definitive. 

(27) Deșeurile radioactive, inclusiv 
combustibilul uzat considerat deșeu, 
trebuie să fie condiționate în mod adecvat 

și izolate de persoane și de mediul de viață 
pe termen lung. Având în vedere natura sa 

specifică (conținutul de radionuclizi), sunt 
necesare măsuri de protejare a sănătății 
umane și a mediului împotriva pericolelor 

prezentate de radiația ionizantă, care să 
includă depozitarea definitivă în instalații 
adecvate la sfârșitul procesului de 
gestionare, cu posibilitatea de recuperare 
bazată pe principiul reversibilității. 
Depozitarea intermediară a deșeurilor 
radioactive, inclusiv depozitarea pe termen 
lung, reprezintă o soluție temporară. 

Or. en 

 
 


