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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 27a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) Accidentul de la Fukushima a 
demonstrat în mod clar pericolele pe care 
le implică depozitarea definitivă a 
deșeurilor radioactive și faptul că ar putea 
avea loc accidente similare la instalațiile 
nucleare existente sau aflate în 
construcție în regiuni ale Uniunii și în 
țările învecinate cu risc seismic și de 
tsunami ridicat, cum ar fi Akkuyu 
(Turcia). Uniunea ar trebui să ia toate 
măsurile adecvate pentru a împiedica 
depozitarea definitivă a deșeurilor 
radioactive în aceste regiuni. 

Or. en 
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Amendamentul 134 

Edit Herczog 

în numele Grupului S&D 

 

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, reduse la cel mai mic 
volum posibil din punct de vedere 
tehnologic, în privința cărora un stat 

membru sau o persoană fizică sau juridică 
a cărei decizie este acceptată de către statul 
membru nu prevede nicio altă utilizare și 

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

Or. en 
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Amendamentul 135 
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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 4 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Cum bazinele de depozitare a 
combustibilului uzat implică riscuri 
majore, mai ales dacă sunt descoperite, 
toți combustibilii uzați ar trebui mutați 
din bazine în depozite uscate cât mai 
curând posibil. În cursul acestui proces, 
ar trebui să se înceapă cu cel mai vechi 
bazin de depozitare a combustibilului 
uzat. 

Or. en 
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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 4 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În niciun caz deșeurile radioactive 
nu pot fi exportate în țările din afara UE. 
Transportarea combustibilului uzat în 
afara UE ar trebui permisă cu condiția 
reimportării acestuia în UE după 
reciclare. 

Or. en 
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Amendamentul 137 
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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 6 – alineatul 3a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Autoritatea de reglementare 
competentă are competența de a dispune 
încetarea anumitor activități care în urma 
evaluărilor s-au dovedit a nu fi sigure. 
Aceste evaluări și toate celelalte evaluări 
efectuate de autoritatea de reglementare 
competentă sunt aduse la cunoștința 
publicului. 

Or. en 

 

 


