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Amendamentul 144 

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 4 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) se evită expunerea lucrătorilor și a 
publicului la combustibilul uzat și 
deșeurile radioactive; 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/145 

Amendamentul 145 

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 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. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/146 

Amendamentul 146 

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 7a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a  

 Marcajul și documentația 

 Statele membre se asigură că deținătorii 
de autorizații marchează containerele și 
documentele privind depozitarea 
definitivă a combustibilului uzat și a 
deșeurilor radioactive într-o formă 
nedeteriorabilă. Documentația cuprinde 
atât compoziția chimică, toxicologică și 
radiologică a substanțelor, precum și 
starea de agregare a acestora (solidă, 
lichidă sau gazoasă). 

Or. en 

Justificare 

Scopul acestui amendament este de a oferi generațiilor viitoare informații cu privire la faptul 

că unele containere conțin materii prime valoroase și/sau substanțe periculoase. 
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15.6.2011 A7-0214/147 

Amendamentul 147 

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 12a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a  

 Căi de atac judiciare 

 Fiecare stat membru se asigură că orice 
persoană fizică sau juridică are acces la o 
cale de atac în fața unei instanțe de 
judecată. Pe lângă aceasta, fiecare stat 
membru se asigură că orice persoană 
fizică sau juridică are acces la procedurile 
administrative sau judiciare, prin care să 
conteste acțiunile și omisiunile 
autorităților de reglementare competente. 

Or. en 
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15.6.2011 A7-0214/148 

Amendamentul 148 

Sabine Wils 

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 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. 

(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 într-un stadiu incipient, când 
toate opțiunile sunt încă posibile și 
participarea publicului poate avea un 
efect concret. 

Or. en 

 

 


