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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σχέδιο οδηγίας που έχει δημοσιευθεί δηλώνει ότι στόχος της πρότασης είναι η "επίτευξη, 
διατήρηση και συνεχής βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητα, και η ενίσχυση του 
ρόλου των ρυθμιστικών φορέων". Όμως η πρόταση δεν επιδιώκει να εισαγάγει εξουσίες που θα 
της παρείχαν τη δυνατότητα να επιτύχει αυτόν τον στόχο και δεν θα έχει πρόσθετη αξία 
ασφαλείας.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι η τρίτη προσπάθεια εντός μιας δεκαετίας να θεσπισθούν νέοι 
κανόνες πυρηνικής ασφαλείας. Η πρώτη τον Νοέμβριο 2002 δήλωνε:

“Για να επιτευχθούν οι (...) στόχοι ως προς την ακτινοπροστασία σε κοινοτικό επίπεδο, ενδείκνυται 
να προσδιοριστούν οι βασικές υποχρεώσεις και οι γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων (...).” Τούτο σε μεταγενέστερο στάδιο θα συμπληρωθεί με την 
εγκαθίδρυση κοινών προτύπων και μηχανισμών ελέγχου για να εγγυώνται υψηλό επίπεδο 
ασφαλείας (...).

Ωστόσο εκείνο το οποίο ενεδείκνυτο το 2002 τώρα φαίνεται ασήμαντο. Στις αναθεωρήσεις του 
2003 η απαίτηση για θέσπιση βασικών υποχρεώσεων και κοινών προτύπων αφαιρέθηκε και 
αντικαταστάθηκε από κοινοτικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση τήρησης κοινών αρχών 
ασφαλείας, μεταξύ των οποίων κυρίως ένα κοινοτικό σύστημα επαλήθευσης. 

Όμως η πλέον πρόσφατη πρόταση οδηγίας έχει αποκλείσει τώρα αυτόν το μηχανισμό και δεν θα 
υπάρχει επαλήθευση από την Κοινότητα. Αντ' αυτής το σχέδιο οδηγίας θα επιβάλει τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στη Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (ΣΠΑ) του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενεργείας. Τούτο επιβάλλει απλώς τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την
κατάσταση του πυρηνικού τομέα και υποβάλλει τη έκθεση σε αξιολόγηση από ομοτίμους μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση. Όλα τα κράτη μέλη τα οποία λειτουργούν πυρηνικές 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση. Η Επιτροπή δεν δίδει 
παράδειγμα όπου κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί προς τη Σύμβαση.

Η κύρια επίκριση που διατυπώνεται στο παρόν σχέδιο κειμένου είναι ότι προτείνει νομοθεσία για 
να προτείνει νομοθεσία και ότι δεν θα φέρει την παραμικρή πρόσθετη απαίτηση ασφαλείας. Την 
άποψη αυτή είχε και το συμβούλιο της Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεων, το οποίο 
δύο φορές δήλωσε ότι το απασχολεί η έλλειψη προστιθέμενης αξίας που χαρακτηρίζει την οδηγία.

Υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες λόγω των κανόνων και των πρακτικών πυρηνικής ασφαλείας 
που εφαρμόζονται στην ΕΕ, οι οποίες και είναι αιτιολογημένες. Ως γενική τάση, τα περιθώρια 
ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων μειώνονται καθώς αυτές πλησιάζουν προς το τέλος της 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό ζωής τους. Όπως σημειώνεται ‘μεγάλος αριθμός επί του παρόντος εν 
λειτουργία μονάδων πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ θα φθάσουν στο τέρμα της αρχικά 
προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους πριν από το 2030’.1 Συνεπώς υπάρχει πραγματική ανάγκη για 
τη λήψη μέτρων τα οποία να συμβάλλουν στη μείωση των πυρηνικών κινδύνων.

                                               
1 Επιτροπή 2008·  Έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής, Συνοδευτικό έγγραφο στην πρόταση 
οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την αποτίμηση του αντικτύπου της 
πυρηνικής ασφαλείας,  SEC (2008) 2892,  26 Ιανουαρίου 2008
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Αντί να θεσπίζεται ένας μηχανισμός επιβολής αμφιβόλου αξίας για μία υπάρχουσα διεθνή 
σύμβαση, το σχέδιο οδηγίας πρέπει να προτείνει μηχανισμό που θα θεσπίζει και επιβάλλει 
κοινούς κανόνες ασφαλείας οι οποίοι απαιτούν τις τελευταίες και καλλίτερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες, πρακτικές και ρυθμιστικές διατάξεις για να εισαχθούν σε όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ΕΕ. Μόνον τότε μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να είναι 
πεπεισμένοι ότι γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρηνικών ατυχημάτων. 
Εάν τούτο δεν επιτυγχάνεται, η οδηγία δεν πρέπει να εγκριθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας που είναι αρμόδια επί της ουσίας να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Κοινότητας ως προς την πυρηνική 
ασφάλεια, μνεία των οποίων γίνεται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 2, ενδείκνυται σε 
πρώτο στάδιο να ορισθούν οι βασικές 
υποχρεώσεις και οι γενικές αρχές σχετικά 
με την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων στην παρούσα οδηγία 
πλαίσιο. Τούτο πρέπει σε μεταγενέστερο 
στάδιο να συμπληρωθεί με την έγκριση 
κοινών προτύπων και μηχανισμών 
ελέγχου που θα αναπτυχθούν από τη 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων σε διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
διασφαλίζεται το ύψιστο επίπεδο 
ασφαλείας, το οποίο να λαμβάνει υπόψη 
τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές 
εξελίξεις και να μπορεί να ορίζεται ως 'το 
πλέον προηγμένο' στον τομέα.

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα 
οδηγία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει 
των οποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας 
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εντός διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
επίτευξη, η διατήρηση και η συνεχής 
βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην 
Κοινότητα καθώς και η βελτίωση του 
ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών φορέων.

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
επίτευξη, η διατήρηση και η συνεχής 
βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην 
Κοινότητα καθώς και η βελτίωση του 
ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών φορέων 
με τον καθορισμό βασικών υποχρεώσεων 
και γενικών αρχών που εγγυώνται υψηλό 
επίπεδο ασφαλείας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και με τη δημιουργία του 
απαραιτήτου πλαισίου για την έγκριση 
κοινών προτύπων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα 
οδηγία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει 
των οποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας 
εντός διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται στο σχεδιασμό, την επιλογή 
τοποθεσίας, την κατασκευή, τη συντήρηση, 
τη λειτουργία και τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται η 
συνεκτίμηση παραγόντων ασφάλειας στο 
πλαίσιο του νομοθετικού και του ρυθμιστικού 
πλαισίου του οικείου κράτους μέλους.

2. Εφαρμόζεται στο σχεδιασμό, την επιλογή 
τοποθεσίας, την κατασκευή, τη συντήρηση, 
τη λειτουργία και τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, για τις οποίες απαιτείται η 
συνεκτίμηση παραγόντων ασφάλειας στο 
πλαίσιο του νομοθετικού και του ρυθμιστικού 
πλαισίου του οικείου κράτους μέλους, της 
νομοθεσίας της ΕΕ και της Σύμβασης για 
την Πυρηνική Ασφάλεια.



PE 420.059v02-00 6/12 AD\775321EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια στην πράξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω εναρμονισμένων δεσμευτικών μέτρων και 
προδιαγραφών ασφαλείας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων ανήκει 
στον κάτοχο της άδειας υπό τον έλεγχο του 
ρυθμιστικού φορέα. Τα μέτρα ασφάλειας 
και οι έλεγχοι που πρόκειται να 
εφαρμοσθούν σε μια πυρηνική 
εγκατάσταση αποφασίζονται μόνον από 
τον ρυθμιστικό φορέα και εφαρμόζονται 
από τον κάτοχο της άδειας.

1. Η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων ανήκει στον 
κάτοχο της άδειας υπό τον έλεγχο του 
ρυθμιστικού φορέα. Τα μέτρα ασφάλειας και 
οι έλεγχοι που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε 
μια πυρηνική εγκατάσταση αποφασίζονται 
επί τη βάσει των προδιαγραφών της ΕΕ και 
των διεθνών προδιαγραφών και της 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας από τον 
ρυθμιστικό φορέα και εφαρμόζονται από τον 
κάτοχο της άδειας

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια στην πράξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω εναρμονισμένων δεσμευτικών μέτρων και 
προδιαγραφών ασφαλείας και έκαστο κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόζει τη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν 
και να διατηρούν ένα νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το πλαίσιο 
περιλαμβάνει εθνικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, σύστημα χορήγησης αδειών 
και ελέγχου των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και την απαγόρευση της 
λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων 
χωρίς άδεια, και σύστημα κανονιστικής 
εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των 

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν και 
να διατηρούν ένα νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων το οποίο να βασίζεται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές της ΕΕ και 
τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνείς πρακτικές. 
Το πλαίσιο περιλαμβάνει εθνικές απαιτήσεις 
ασφάλειας, σύστημα χορήγησης αδειών και 
ελέγχου των πυρηνικών εγκαταστάσεων και 
την απαγόρευση της λειτουργίας πυρηνικών 
εγκαταστάσεων χωρίς άδεια, και σύστημα 
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αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων. κανονιστικής εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
εκτελεστικών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Προς επίτευξη πραγματικής ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη οι απαιτήσεις και τα μέτρα για 
τη συμμόρφωση προς αυτές πρέπει να είναι εναρμονισμένα και έκαστο κράτος μέλος πρέπει να 
εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας είναι πραγματικά 
ανεξάρτητος από τους πάσης φύσεως 
οργανισμούς με αποστολή να προωθούν, 
εκμεταλλεύονται πυρηνικές εγκαταστάσεις 
ή να δικαιολογούν κοινωνικά οφέλη και 
ότι δεν υπόκειται σε επιρροές οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας είναι πραγματικά 
ανεξάρτητος από τους πάσης φύσεως 
οργανισμούς με αποστολή να προωθούν, 
σχεδιάζουν, κατασκευάζουν,
εκμεταλλεύονται πυρηνικές εγκαταστάσεις ή 
προβαίνουν στον εμπλουτισμό καυσίμου, την 
αποθήκευση αναλωμένου καυσίμου ή την 
επανεπεξεργασία· ή να δικαιολογούν 
κοινωνικά οφέλη και ότι δεν υπόκειται σε 
επιρροές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεως.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τουλάχιστον ανά δεκαετία, ο ρυθμιστικός 
φορέας και το εθνικό ρυθμιστικό σύστημα 
υποβάλλονται σε διεθνή αξιολόγηση από 
ομοτίμους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 
ρυθμιστικών υποδομών.

5. Τουλάχιστον ανά πενταετία, ο ρυθμιστικός 
φορέας και το εθνικό ρυθμιστικό σύστημα 
υποβάλλονται σε διεθνή αξιολόγηση από 
ομοτίμους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 
ρυθμιστικών υποδομών.
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Αιτιολόγηση

Η πυρηνική τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και η δεκαετία είναι υπέρμετρα μακρά περίοδος 
όσον αφορά την εξασφάλιση πυρηνικής ασφαλείας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεριμνούν, ειδικότερα, ότι εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες αρχές που καθορίζονται στις 
θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις κατά των 
δυνητικών κινδύνων ακτινοβολίας, 
πρόληψη και λήψη μέτρων σε περίπτωση 
ατυχημάτων, διαχείριση της γήρανσης των 
εγκαταστάσεων, μακροπρόθεσμη 
διαχείριση όλων των παραγόμενων 
ραδιενεργών υλικών, και ενημέρωση του 
πληθυσμού και των αρχών των γειτονικών 
κρατών.

Μεριμνούν, ειδικότερα, ότι εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες αρχές που καθορίζονται στις 
θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ 
ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις κατά των 
δυνητικών κινδύνων ακτινοβολίας, 
πρόληψη και λήψη μέτρων σε περίπτωση 
ατυχημάτων, διαχείριση της γήρανσης των
εγκαταστάσεων, μακροπρόθεσμη 
διαχείριση όλων των παραγόμενων 
ραδιενεργών υλικών, και ενημέρωση του 
πληθυσμού και των αρχών των γειτονικών 
και άλλων δυνάμει εν κινδύνω κρατών.

Αιτιολόγηση

Κράτη τα οποία τυγχάνει να ευρίσκονται στο πεδίο ραδιενεργού νέφους ή υδάτινου ρεύματος 
που είναι αποτέλεσμα τεχνολογικού κινδύνου μπορεί να διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο 
(συναρτήσει των μετεωρολογικών συνθηκών) από ό,τι γειτονικά κράτη.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά την ασφάλεια των νέων 
πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, τα 
κράτη μέλη στοχεύουν στην ανάπτυξη 
πρόσθετων απαιτήσεων ασφάλειας, 
σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς 
βελτίωσης της ασφάλειας βάσει των 
επιπέδων ασφάλειας που ανέπτυξε η 

2. Όσον αφορά την ασφάλεια των εν 
λειτουργία, υπό παράταση ζωής και νέων 
πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, τα κράτη 
μέλη στοχεύουν στην ανάπτυξη πρόσθετων 
απαιτήσεων ασφάλειας, σύμφωνα με την 
αρχή της συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας 
βάσει των επιπέδων ασφάλειας που ανέπτυξε 
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Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων.

η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε στενή 
συνεργασία με την ομάδα υψηλού επιπέδου 
για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση 
αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι υποχρεωτικά όχι μόνον για τις νέες πυρηνικές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής αλλά πρωτίστως για τις υπάρχουσες μονάδες και εκείνες που τελούν υπό 
παράταση ζωής, καθόσον κανονικά λειτουργούν με παλαιότερη τεχνολογία.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι άδειας διαθέτουν επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για 
να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους.

3. Οι κάτοχοι άδειας διαθέτουν επαρκείς 
οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους 
πόρους για να αντεπεξέρχονται στις 
υποχρεώσεις τους.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί πόροι μετρούν σημαντικά για την επίτευξη πυρηνικής ασφαλείας στην πράξη.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία 
να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας σε 
περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων 
παραβιάσεων κανόνων ασφάλειας στην 
πυρηνική εγκατάσταση.

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία να 
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας σε περίπτωση 
σοβαρών (όπως τούτο ορίζεται από τις 
διατάξεις του ΔΟΑΕ) ή επανειλημμένων άνω
των τριών παραβιάσεων κανόνων ασφάλειας 
στην πυρηνική εγκατάσταση.

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται πραγματική ασφάλεια, πρέπει να θεσπισθούν σαφείς κανόνες.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μερίμνη των κρατών μελών διατίθενται 
κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης για συνεχή θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση σε θέματα πυρηνικής
ασφάλειας, τόσο χωριστά όσο και μέσω 
διακρατικής συνεργασίας.

Μερίμνη των κρατών μελών διατίθενται 
κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης για συνεχή θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση στις βέλτιστες 
διαθέσιμες πρακτικές πυρηνικής ασφάλειας, 
τόσο χωριστά όσο και μέσω διακρατικής 
συνεργασίας, κατάρτιση η οποία καθίσταται 
υποχρεωτική για τους κατόχους αδείας.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να θεσπίζονται μέτρα προς αποφυγή του ανθρωπίνου σφάλματος.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο [τρία έτη
μετά την έναρξη ισχύος της] και έπειτα 
ανά τριετία. Με βάση την πρώτη έκθεση, 
η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να αντεπεξέρχονται στις 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεις 
τους και με την κατάσταση ασφαλείας στις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται 
στην επικράτειά τους εντός έτους μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και εν 
συνεχεία ανά έτος.
Ανά διετία η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και με την κατάσταση 
της πυρηνικής ασφαλείας στην 
Κοινότητα επί τη βάσει των εκθέσεων 
που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη. 
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Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα 
οδηγία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει 
των οποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας 
εντός διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία [το 
αργότερο δύο έτη από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 13]. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία [το 
αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 13]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δύο έτη για τη μεταφορά της οδηγίας και μόνον ένα έτος για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα 
την πρόοδο που επιτυγχάνεται είναι ανισόρροπο χρονοδιάγραμμα καθόσον δεν αρκεί ο χρόνος 
για να αποτιμηθεί η πρόοδος σχετικά με την υλοποίηση της οδηγίας.
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