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Transpunerea corectă a
normelor UE privind deșeurile
nucleare

©

România și alte 8 state membre
UE (Austria, Cehia, Italia, Marea
Britanie, Olanda, Polonia,
Portugalia și Ungaria) au primit
joi, 17 mai, scrisori de notificare a
întârzierii în îndeplinirea
obligațiilor pentru că nu au
transpus în mod corect anumite
cerințe din Directiva privind
combustibilul uzat și deșeurile

radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului). 

17/05/2018
Directiva menționată instituie un cadru comunitar pentru
gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a
combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu
impune sarcini inutile generațiilor următoare.

În plus, România și alte 15 state membre (Belgia, Bulgaria,
Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lituania, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Slovenia și
Spania) au primit invitația de a adopta programe naționale
de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor
radioactive.

Statele membre menționate au acum la dispoziție două
lunipentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie;
în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz
motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”)
urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu
și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE.
Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de
politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea
corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și
al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în mai,
grupate pe domenii de politică, includ 53 de scrisori de
notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 18 avize
motivate și 14 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a
UE. Totodată, Comisia închide 96 de cazuri în care
diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate
fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul
integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare
la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul
deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
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