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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 16a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Reevaluarea 

 La cel târziu doi ani de la efectuarea 
analizelor inter pares de către statele 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
16 alineatul (3), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport axat pe o reevaluare a 
conceptului de gestionare a 
combustibilului uzat și a deșeurilor 
radioactive, precum și a dispozițiilor 
privind exportul de la articolul 4 alineatul 
(3). Această reevaluare ia în considerare, 
în special, reversibilitatea și posibilitatea 
de a recupera deșeurile odată ce acestea 
au fost depozitate, în lumina evoluției 
cercetării și a progreselor privind 
cunoștințele științifice din acest domeniu. 
Dacă este necesar, raportul este însoțit de 
o revizuire a prezentei directive pentru a 
reflecta ultimele cercetări tehnologice în 
domeniul gestionării combustibilului uzat 
și a deșeurilor radioactive. 

Or. en 
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Amendamentul 139 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 
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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 

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 reactoare nucleare. 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 domeniul militar, în 
medicină, în cercetare și în industrie. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/140 

Amendamentul 140 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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 deșeurilor 
radioactive, de la generare la depozitarea 
definitivă, atunci când acestea rezultă în 

urma activităților civile sau militare sau 
sunt gestionate în cadrul activităților civile. 

Or. en 
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Amendamentul 141 
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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 2 - alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prezenta directivă nu se aplică 
deversărilor autorizate. 

(3) Prezenta directivă se aplică și 
deversărilor autorizate, în special în ceea 
ce privește siguranța, efectele asupra 
mediului și asupra sănătății și aspectele 
ce țin de reglementare. Autorizația ar 
trebui revizuită periodic de autoritatea 
competentă și, după caz, actualizată. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/142 

Amendamentul 142 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) „gestionarea deșeurilor radioactive” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, pretratarea, tratarea, 

condiționarea, depozitarea intermediară sau 
depozitarea definitivă a deșeurilor 

radioactive, exclusiv transportul în afara 
locației; 

(7) „gestionarea deșeurilor radioactive” 
înseamnă toate activitățile legate de 
manipularea, pretratarea, tratarea, 

condiționarea, depozitarea intermediară sau 
depozitarea definitivă a deșeurilor 

radioactive, inclusiv transportul în afara 
locației; 

Or. en 



 

AM\870606RO.doc  PE465.682v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.6.2011 A7-0214/143 

Amendamentul 143 

Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou 
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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 3 – punctul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibil nuclear care a fost iradiat într-

un miez de reactor și care a fost îndepărtat 
definitiv din interiorul acestuia; 
combustibilul uzat poate fi considerat o 
resursă utilizabilă care poate fi 
reprocesată sau poate fi depozitat definitiv 
dacă este considerat deșeu radioactiv; 

(10) „combustibil uzat” înseamnă 
combustibil nuclear care a fost iradiat într-

un miez de reactor și care a fost îndepărtat 
definitiv din interiorul acestuia; 
combustibilul uzat este considerat deșeu 
radioactiv și este destinat stocării sau 
depozitării definitive; 

Or. en 

 
 


