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Τροπολογία 44
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η οδηγία δεν εξασφαλίζει ότι στο πεδίο της πυρηνικής ασφαλείας θεσπίζονται οι 
υψηλότερες υπάρχουσες τεχνολογικές προδιαγραφές των οποίων η εφαρμογή και επιβάλλεται 
αποτελεσματικά στα κράτη μέλη της ΕΕ, δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία και άρα δεν χρειάζεται 
να προβεί κανείς σε κανονιστική ρύθμιση της πυρηνικής ασφαλείας μέσω χωριστής οδηγίας.

Τροπολογία 45
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Προοίμιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 175, παράγραφος 1 της ΣΕΚ πρέπει να προστεθεί ως νομική βάση της ανά χείρας 
οδηγίας. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωσης είναι η 
συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ως συννομοθέτη.
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Τροπολογία 46
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την έλλειψη διαβούλευσης 
με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, τη 
γνώμη των οποίων πρέπει να έχει η 
Επιτροπή πριν να εκδώσει την πρότασή 
της δυνάμει του άρθρου 31,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 31 επιβάλλει τη διενέργεια διαβούλευσης με ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών 
μελών, την αποκαλούμενη Ομάδα του Άρθρου 31, πριν να παρουσιάσει η Επιτροπή τη 
νομοθετική της πρόταση. Αυτή η διαβούλευση συνιστά ουσιαστική διαδικαστική απαίτηση, 
συνεπώς το σχέδιο οδηγίας δεν παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να διενεργηθεί 
αυτή η διαβούλευση.

Τροπολογία 47
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 31 
και 32,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 
31, 32 και 203,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πραγματεύεται μόνον πτυχές υγείας και ασφαλείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 30, 
που περιορίζονται στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού, αλλά εξ 
ίσου την προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία ουδεμία ρητή νομική βάση υφίσταται στη 
Συνθήκη Ευρατόμ. Όσον αφορά αυτές τις πτυχές για τις οποίες ‘δεν προβλέπονται από την [...] 
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Συνθήκη οι [...] απαιτούμενες εξουσίες’, αρμόζουσα νομική βάση είναι το άρθρο 203.

Τροπολογία 48
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
ιδίως το άρθρο της 175, παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, η πυρηνική ασφάλεια έχει διττό στόχο, ήτοι την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων ("εργαζόμενοι, πληθυσμός εν γένει") και την προστασία 
του περιβάλλοντος ("αέρας, ύδατα και έδαφος"). Όμως η Συνθήκη Ευρατόμ δεν παρέχει νομική 
βάση για την έγκριση νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Αντιθέτως το άρθρο 175(1) 
της ΣΕΚ παρέχει αυτή τη βάση.

Τροπολογία 49
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1,

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζει το άρθρο 251 της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 175, παράγραφος 1 της ΣΕΚ πρέπει να προστεθεί ως νομική βάση της ανά χείρας 
οδηγίας. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωσης είναι η 
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συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 50
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Το άρθρο 203 της Συνθήκης 
Ευρατόμ ορίζει ότι εάν ενέργεια της 
Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την 
πραγματοποίηση ενός από τους στόχους 
της στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από 
την παρούσα Συνθήκη οι προς το σκοπό 
αυτόν απαιτούμενες εξουσίες, το 
Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θεσπίζει ομοφώνως τις 
κατάλληλες διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πραγματεύεται μόνον πτυχές υγείας και ασφαλείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 30, 
που περιορίζονται στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού, αλλά εξ 
ίσου την προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία ουδεμία ρητή νομική βάση υφίσταται στη 
Συνθήκη Ευρατόμ. Όσον αφορά αυτές τις πτυχές για τις οποίες ‘δεν προβλέπονται από την [...] 
Συνθήκη οι [...] απαιτούμενες εξουσίες’, αρμόζουσα νομική βάση είναι το άρθρο 203.

Τροπολογία 51
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) το άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ 
ορίζει ότι η πολιτική της Κοινότητας στον 
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τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στη 
διατήρηση, προστασία και βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου και 
αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία επιδιώκει τόσο περιβαλλοντικού χαρακτήρα στόχους όσο και στόχους υγείας και 
ασφάλειας. Το άρθρο 175(1) της ΣΕΚ, το οποίο καθιστά δυνατή την έγκριση νομοθεσίας της 
ΕΚ προς επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 
174 της ΣΕΚ, πρέπει να προστεθεί ως νομική βάση. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων 
δυνάμει του τελευταίου είναι η συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 52
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Παρότι το σύστημα προστασίας από τις 
ακτινοβολίες που θεσπίσθηκε από τα 
υπάρχοντα βασικά πρότυπα ασφάλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις, διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού, πρέπει να συμπληρωθεί 
περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί η 
διατήρηση, η ανάπτυξη και η συνεχής 
βελτίωση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ύπαρξη 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας από τον 
σχεδιασμό έως τον παροπλισμό αποτελεί 
εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την 
πλήρη επίτευξη των στόχων της 
προστασίας της υγείας που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 στοιχείο β) της Συνθήκης. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
αποτελεσματικά επίπεδα προστασίας κατά 
των κινδύνων από τις ακτινοβολίες και 

(5) Παρότι το σύστημα προστασίας από τις 
ακτινοβολίες που θεσπίσθηκε από τα 
υπάρχοντα βασικά πρότυπα ασφάλειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες 
επιστημονικές γνώσεις, διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού, πρέπει να συμπληρωθεί 
περαιτέρω με αυστηρή εφαρμογή των 
πλέον προηγμένων προτύπων ασφαλείας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν 
σχεδιασθεί να προκαταλαμβάνουν και 
περιορίζουν τους κινδύνους έκθεσης για 
τον πληθυσμό.. Η διατήρηση του πλέον 
προηγμένου επιπέδου ασφάλειας σε όλα τα 
στάδια από τον σχεδιασμό έως τον 
παροπλισμό αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ 
προϋπόθεση για την πλήρη επίτευξη των 
στόχων της προστασίας της υγείας που 
προβλέπονται στο άρθρο 2, στοιχείο β) της 
Συνθήκης Ευρατόμ και της προστασίας 
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πρέπει να προλαμβάνονται τα ατυχήματα 
που μπορούν να έχουν ραδιολογικές 
συνέπειες.

του περιβάλλοντος που ορίζεται στο 
άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να διατηρηθούν 
αποτελεσματικά επίπεδα προστασίας κατά 
των κινδύνων από τις ακτινοβολίες και 
πρέπει να προλαμβάνονται τα ατυχήματα 
και συμβάντα που μπορούν να έχουν 
ραδιολογικές συνέπειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, η πυρηνική ασφάλεια έχει διττό στόχο, ήτοι την 
προστασία της υγείας των ανθρώπων ("εργαζόμενοι, πληθυσμός εν γένει") και την προστασία 
του περιβάλλοντος ("αέρας, ύδατα και έδαφος"). Όμως η Συνθήκη Ευρατόμ δεν παρέχει νομική 
βάση για την έγκριση νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Αντιθέτως το άρθρο 175(1) 
της ΣΕΚ παρέχει αυτή τη βάση. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει του τελευταίου 
είναι η συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 53
Lena Ek, Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Παρότι κάθε κράτος μέλος είναι 
ελεύθερο να αποφασίζει για το ενεργειακό 
του μείγμα, ύστερα από μια περίοδο 
προβληματισμού, το ενδιαφέρον για την 
κατασκευή νέων σταθμών ανανεώθηκε 
και ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να 
χορηγήσουν άδειες για νέους σταθμούς.
Επιπλέον, στα προσεχή έτη αναμένεται να 
υποβληθούν αιτήσεις παράτασης της 
ζωής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας από τους κατόχους 
των σχετικών αδειών.

(6) Έκαστο κράτος μέλος είναι ελεύθερο 
να αποφασίζει για το ενεργειακό του 
μείγμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τηρείται η αρχή ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ποίο μείγμα 
ενεργείας επιλέγουν. Επιπλέον είναι εξίσου σημαντικό να επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία 
δεν αποσκοπεί στη δημιουργία κινήτρων για να περιλάβουν τα κράτη μέλη την 
ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια στο μείγμα ενεργείας τους. Επομένως η ουσία των 
τμημάτων που διαγράφονται από την αιτιολογική σκέψη 6 πρέπει να μετακινηθεί στην 
αιτιολογική σκέψη 7, για να δημιουργείται αυτή η διάκριση.

Τροπολογία 54
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Παρότι κάθε κράτος μέλος είναι 
ελεύθερο να αποφασίζει για το ενεργειακό 
του μείγμα, ύστερα από μια περίοδο 
προβληματισμού, το ενδιαφέρον για την 
κατασκευή νέων σταθμών ανανεώθηκε και
ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να 
χορηγήσουν άδειες για νέους σταθμούς. 
Επιπλέον, στα προσεχή έτη αναμένεται να 
υποβληθούν αιτήσεις παράτασης της ζωής
υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας από τους κατόχους 
των σχετικών αδειών.

(6) Παρότι κάθε κράτος μέλος είναι 
ελεύθερο να αποφασίζει για το ενεργειακό 
του μείγμα και μολονότι ο συνολικός 
αριθμός μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
έχει μειωθεί στην ΕΕ από το 1989, το 
ενδιαφέρον για την κατασκευή νέων 
σταθμών ανανεώθηκε σε ορισμένα κράτη 
μέλη εκ των οποίων μερικά αποφάσισαν 
να χορηγήσουν άδειες για νέους σταθμούς 
ή να επαναρχίσουν την κατασκευή 
σταθμών που δεν είχαν περατώσει. 
Επιπλέον, στα προσεχή έτη αναμένεται να 
υποβληθούν αιτήσεις παράτασης της ζωής 
υφιστάμενων μονάδων παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας από τους κατόχους 
των σχετικών αδειών, το οποίο θα αυξήσει 
τις σχετικές με την ασφάλεια ανησυχίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 1989 είχαν τεθεί εν λειτουργία συνολικά 177 πυρηνικοί αντιδραστήρες στα κράτη που 
σήμερα συνιστούν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 146 μονάδες στα 
τέλη του 2007.
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Τροπολογία 55
Lena Ek, Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές, οι 
οποίες θα καθοδηγήσουν τους 
ρυθμιστικούς φορείς στις αποφάσεις τους 
σχετικά με την παράταση της διάρκειας 
ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(7) Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί θέμα 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση 
αποφάσεων για τη χορήγηση αδείας νέων 
μονάδων και/ή την παράταση της 
διάρκειας ζωής των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να αναπτυχθούν βέλτιστες 
πρακτικές, οι οποίες θα καθοδηγήσουν 
τους ρυθμιστικούς φορείς και τα κράτη 
μέλη όταν αποφασίζουν εάν θα 
χορηγήσουν άδεια σε νέους σταθμούς ή 
όχι και επίσης στις αποφάσεις τους 
σχετικά με την παράταση της διάρκειας 
ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα και πρέπει συνεπώς 
αυτό να συνιστά τον λόγο ανάπτυξης βέλτιστης πρακτικής και όχι το ότι μερικά κράτη μέλη 
επιθυμούν να χορηγήσουν άδεια σε νέους σταθμούς. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η 
βέλτιστη πρακτική θα μπορούσε να λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή και για τα κράτη μέλη 
και όχι μόνον για τους ρυθμιστικούς φορείς.

Τροπολογία 56
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές, οι 
οποίες θα καθοδηγήσουν τους 
ρυθμιστικούς φορείς στις αποφάσεις τους 

(7) Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
αναπτυχθούν οι πλέον προηγμένες 
προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες θα 
καθοδηγήσουν τους ρυθμιστικούς φορείς 
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σχετικά με την παράταση της διάρκειας 
ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

στις αποφάσεις τους σχετικά με την 
παράταση της διάρκειας ζωής των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ασφαλείας δια δυνάμει νέες και υφιστάμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι τα ύψιστα, να αντιστοιχούν σε ό,τι περισσότερο προηγμένο σε τεχνολογικό, ρυθμιστικό και 
λειτουργικό επίπεδο στην Ένωση. Ούτως αυτά τα πρότυπα πρέπει επίσης να ισχύουν για τις 
αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την παράταση της διάρκειας ζωής των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 57
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει 
μέτρα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
πυρηνικής ασφάλειας εντός της 
Κοινότητας.

(8) Μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη 
εφαρμόσει μέτρα για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας εντός της 
Κοινότητας, ενώ άλλα έχουν αισθητά 
χαμηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η διαφορά μεταξύ των προτύπων ασφαλείας των κρατών μελών. Συνεπώς δεν 
είναι δυνατόν να λέγεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υψηλά επίπεδα πυρηνικής ασφαλείας.
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Τροπολογία 58
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η συνεχής βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας επιβάλλει να έχουν προβλέψει 
τα συστήματα διαχείρισης και οι κάτοχοι 
άδειας να εγγυώνται το υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας για τον πληθυσμό.

(9) Η συνεχής βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας επιβάλλει να έχουν προβλέψει 
τα συστήματα διαχείρισης και οι κάτοχοι 
άδειας και όσοι διαχειρίζονται απόβλητα 
να εγγυώνται το ύψιστο δυνατό επίπεδο 
ασφάλειας για τον πληθυσμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ασφαλείας για δυνάμει νέες και για υφιστάμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι τα ύψιστα, να αντιστοιχούν σε ό,τι περισσότερο προηγμένο σε τεχνολογικό, ρυθμιστικό και 
λειτουργικό επίπεδο στην Ένωση. Οι ίδιες βασικές αρχές πρέπει επίσης να ισχύουν και κατά τη 
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Τροπολογία 59
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρά την υπάρχουσα εναρμόνιση, οι 
διαδικασίες και οι πρακτικές στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας εξακολουθούν 
να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. 
Επί του παρόντος, η ποικιλομορφία των 
μέτρων δεν διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις 
προστασίας της υγείας που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 στοιχείο β) της Συνθήκης 
εφαρμόζονται με τον πλέον συνεπή τρόπο 
στην Κοινότητα. Προσχωρώντας στη 
σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 
1996, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας δεσμεύθηκε να τηρεί ένα 

(12) Παρά τις υπάρχουσες τάσεις προς
εναρμόνιση, οι διαδικασίες, οι πρακτικές, 
τα μέτρα και τα πρότυπα στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας εξακολουθούν να 
διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και 
από τη μία εγκατάσταση στην άλλη. Επί 
του παρόντος, η ποικιλομορφία των 
μέτρων και προτύπων δεν εξασφαλίζει ότι 
οι απαιτήσεις προστασίας της υγείας που 
προβλέπονται στο άρθρο 2, στοιχείο β) της 
Συνθήκης εφαρμόζονται με τον πλέον 
συνεπή και ικανοποιητικό τρόπο στην 
Κοινότητα. Προσχωρώντας στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια, η οποία 
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διεθνώς αναγνωρισμένο υψηλό επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου η 
Κοινότητα να διασφαλίσει ότι οι αρχές της 
εν λόγω σύμβασης τηρούνται σε κοινοτικό 
επίπεδο και ότι εφαρμόζονται ομοιόμορφοι 
κανόνες ασφάλειας όπως απαιτεί το άρθρο 
2 στοιχείο β) της Συνθήκης, τα βασικά 
πρότυπα για την προστασία από τις 
ακτινοβολίες πρέπει να συμπληρωθούν με 
κοινές αρχές ασφάλειας.

τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 1996, η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας δεσμεύθηκε να τηρεί ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο υψηλό επίπεδο 
αρχών πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου 
η Κοινότητα να διασφαλίσει ότι οι αρχές 
της εν λόγω σύμβασης τηρούνται σε 
κοινοτικό επίπεδο και ότι εφαρμόζονται 
ομοιόμορφοι, σύμφωνοι με τα τελευταία 
επιτεύγματα κανόνες ασφάλειας όπως 
απαιτεί το άρθρο 2 στοιχείο β) της 
Συνθήκης, τα βασικά πρότυπα για την 
προστασία από τις ακτινοβολίες πρέπει να 
συμπληρωθούν με κοινά πρότυπα
ασφάλειας, για να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι 
για τη ζωή και την υγεία του κοινού και 
για το περιβάλλον.

Or. en

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 60
Rebecca Harms

Πρόταση 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 1, ενδείκνυται σε 
πρώτο στάδιο να ορισθούν στην παρούσα 
οδηγία πλαίσιο οι βασικές υποχρεώσεις 
και οι γενικές αρχές σχετικά με την 
ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.
Τούτο πρέπει σε μεταγενέστερο στάδιο να 
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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.

Or. en

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 61
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 β) Ο ασφαλής παροπλισμός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων 
και των αναλωμένων καυσίμων, απαιτεί 
σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Προς 
αποφυγή οιουδήποτε κινδύνου για την 
υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν εχέγγυα στο 
επίπεδο της Κοινότητας ότι θα 
διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι 
για να ολοκληρώνονται οι 
δραστηριότητες παροπλισμού και 
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διαχείρισης αποβλήτων σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα 
ασφαλείας. Προς τούτο πρέπει να 
θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για τη 
σύσταση ταμείων παροπλισμού και 
διαχείρισης αποβλήτων όπου θα πρέπει οι 
φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων να συνεισφέρουν τακτικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής 
εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων. Για 
να διασφαλίζεται το διαθέσιμο και η 
επάρκεια των πόρων για δράσεις 
παροπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων 
είναι αναγκαία η δημιουργία ταμείων με 
δική τους νομική προσωπικότητα, 
χωριστών από τον φορέα εκμετάλλευσης 
της εγκατάστασης. Εντός εξαμήνου η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθεσία 
δυνάμει της Συνθήκης ΕΚ για να 
εξασφαλίζεται το διαθέσιμο των πόρων 
για μελλοντικούς παροπλισμούς 
εγκαταστάσεων και να αποφεύγονται οι 
φραγμοί στον θεμιτό ανταγωνισμό εντός 
της αγοράς ενεργείας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να τηρούν χωριστούς 
λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων παροπλισμού ή 
διαχείρισης αποβλήτων. Τα ταμεία αυτά 
πρέπει να τυγχάνουν ανασκόπησης και 
λογιστικού ελέγχου κατ' έτος από 
ανεξάρτητο φορέα, όπως είναι η 
ρυθμιστική αρχή ή οι ρυθμιστικοί φορείς 
για να επαληθεύεται ότι οι πρόσοδοι και 
οι συνδεόμενοι με αυτές τόκοι που 
εισπράττονται για αυτές τις μελλοντικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιούνται μόνον 
για τους συγκεκριμένους σκοπούς, ήτοι 
δραστηριότητες παροπλισμού ή 
διαχείρισης αποβλήτων, και δεν 
χρησιμοποιούνται αμέσως ή εμμέσως 
προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 62
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παροχή ορθών και έγκαιρων 
πληροφοριών στον πληθυσμό σχετικά με 
σημαντικά θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας σε ζητήματα ασφάλειας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(13) Η παροχή ορθών και έγκαιρων 
πληροφοριών στους εργαζόμενους στον 
πυρηνικό τομέα και στον πληθυσμό 
σχετικά με σημαντικά θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε υψηλό 
επίπεδο διαφάνειας σε ζητήματα 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνεπής προς το άρθρο 30 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας το οποίο προβλέπει ότι θεσπίζονται βασικοί κανόνες 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων, κατά των κινδύνων που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και προς τις οδηγίες της ΕΕ για την 
πληροφόρηση των εργαζομένων και τη διενέργεια διαβουλεύσεων με αυτούς.

Τροπολογία 63
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παροχή ορθών και έγκαιρων 
πληροφοριών στον πληθυσμό σχετικά με 
σημαντικά θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας σε ζητήματα ασφάλειας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(13) Η παροχή ορθών και έγκαιρων 
πληροφοριών στους εργαζόμενους και τον 
πληθυσμό σχετικά με σημαντικά θέματα 
πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να βασίζεται 
σε υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε ζητήματα 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι συνεπής προς το άρθρο 30 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας το οποίο προβλέπει ότι θεσπίζονται βασικοί κανόνες 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων, κατά των κινδύνων που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και προς τις οδηγίες της ΕΕ για την 
πληροφόρηση των εργαζομένων και τη διενέργεια διαβουλεύσεων με αυτούς.

Τροπολογία 64
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας
Recital 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
αποτελεσματική εφαρμογή των 
απαιτήσεων ασφάλειας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ρυθμιστικούς φορείς ως 
ανεξάρτητες αρχές. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες 
και πόρους για την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους.

(15) Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική 
κανονιστική ρύθμιση της πυρηνικής 
ασφαλείας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ρυθμιστικούς φορείς 
ανεξάρτητους από τα συμφέροντα που θα 
μπορούσαν να επηρεάζουν αδικαιολόγητα 
τις αποφάσεις για θέματα πυρηνικής 
ασφαλείας. Οι ρυθμιστικοί φορείς πρέπει 
να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και να 
λαμβάνουν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρωπίνους πόρους για την επιτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Or. lt

Τροπολογία 65
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
απαιτήσεων ασφάλειας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ρυθμιστικούς φορείς ως 
ανεξάρτητες αρχές. Οι ρυθμιστικοί 

(15) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
απαιτήσεων ασφάλειας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ενιαίο φορέα, 'την εθνική 
ρυθμιστική και εποπτική αρχή πυρηνικής 
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φορείς πρέπει να διαθέτουν επαρκείς 
ικανότητες και πόρους για την επιτέλεση 
των καθηκόντων τους.

ασφαλείας' ως ανεξάρτητη αρχή. Η 
εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή 
πυρηνικής ασφαλείας' πρέπει να διαθέτει
επαρκείς ικανότητες και πόρους για την 
επιτέλεση των καθηκόντων της.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 66
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή των
απαιτήσεων ασφάλειας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ρυθμιστικούς φορείς ως 
ανεξάρτητες αρχές. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες 
και πόρους για την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους.

(15) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική κανονιστική ρύθμιση της 
ασφαλείας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συστήσουν ρυθμιστικούς φορείς ως 
ανεξάρτητες αρχές. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες 
και πόρους για την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 67
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου 
για την πυρηνική ασφάλεια και τη 
διαχείριση των αποβλήτων συστάθηκε για 

(18) Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου 
για την πυρηνική ασφάλεια και τη 
διαχείριση των αποβλήτων συστάθηκε για 
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να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
Κοινότητας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη των εργαλείων που 
είναι αναγκαία για τη διατήρηση και τη 
συνεχή βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας, τα οποία πρέπει να 
εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, την επιλογή 
τοποθεσίας, την κατασκευή, τη 
συντήρηση, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
για τις οποίες απαιτείται συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις ασφάλειας βάσει του 
νομοθετικού και του ρυθμιστικού πλαισίου 
του οικείου κράτους μέλους. 

να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
Κοινότητας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
στηρίξει την ανάπτυξη των εργαλείων που 
είναι αναγκαία για τη διατήρηση και τη 
συνεχή βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας, τα οποία πρέπει να 
εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, την επιλογή 
τοποθεσίας, την κατασκευή, τη 
συντήρηση, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
για τις οποίες απαιτείται συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις ασφάλειας βάσει του 
νομοθετικού και του ρυθμιστικού πλαισίου 
του οικείου κράτους μέλους. Οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να 
εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ομάδα 
Υψηλού Επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι διατρέχουν αμέσους κινδύνους σε όλα τα στάδια της λειτουργίας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και κατά τον παροπλισμό των εγκαταστάσεων και όταν 
χειρίζονται και αποθηκεύουν απόβλητα. Οι εργαζόμενοι έχουν εκ του σύνεγγυς γνώση της 
ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει συνεπώς να 
εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, επί παραδείγματα μέσω των 
αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 68
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργάζονται κυρίως 
μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 

(19) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με τις κανονιστικές 
διατάξεις για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργάζονται κυρίως 
μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
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ανέπτυξε δέκα αρχές για κανονιστικές 
ρυθμίσεις στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 
συμβάλει στο κοινοτικό πλαίσιο για την 
πυρηνική ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωσή του.

τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 
ανέπτυξε δέκα αρχές για κανονιστικές 
ρυθμίσεις στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφάλειας. Αυτές οι αρχές είναι 
σημαντικές για την ορθή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η ευρωπαϊκή ομάδα 
υψηλού επιπέδου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τη διαχείριση των 
αποβλήτων θα πρέπει να συμβάλει στο 
κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική 
ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή 
του.

Or. en

Τροπολογία 69
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργάζονται κυρίως 
μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 
ανέπτυξε δέκα αρχές για κανονιστικές 
ρυθμίσεις στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 
συμβάλει στο κοινοτικό πλαίσιο για την 
πυρηνική ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωσή του.

(19) Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή πυρηνικής ασφαλείας που είναι 
επιφορτισμένη με την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργάζεται κυρίως μέσω 
της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού επιπέδου 
για την πυρηνική ασφάλεια και τη 
διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 
ανέπτυξε δέκα αρχές για κανονιστικές 
ρυθμίσεις στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 
συμβάλει στο κοινοτικό πλαίσιο για την 
πυρηνική ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωσή του.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια 
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και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 70
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Recital 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργάζονται κυρίως 
μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία 
ανέπτυξε δέκα αρχές για κανονιστικές 
ρυθμίσεις στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να 
συμβάλει στο κοινοτικό πλαίσιο για την 
πυρηνική ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωσή του.

(19) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την κανονιστική 
εποπτεία των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
στα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται 
κυρίως μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας 
υψηλού επιπέδου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τη διαχείριση των 
αποβλήτων, η οποία ανέπτυξε δέκα αρχές 
για κανονιστικές ρυθμίσεις στο πεδίο της 
πυρηνικής ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή ομάδα 
υψηλού επιπέδου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τη διαχείριση των 
αποβλήτων θα πρέπει να συμβάλει στο 
κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική 
ασφάλεια, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή 
του.

Or. sl

Τροπολογία 71
Herbert Reul

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 
δημιουργία κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θέτει τη βάση για νομοθεσία και 
κανονιστικές διευθετήσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια 
και στόχος της είναι η επίτευξη, η 
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διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της 
πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητα 
καθώς και η βελτίωση του ρόλου των 
εθνικών ρυθμιστικών φορέων

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας πρέπει να ορίζεται σαφέστερα. Στόχος της είναι η δημιουργία ενιαίου 
κοινοτικού πλαισίου. Τούτο το πραγματεύεται κατά τρόπο άμεσο η τροπολογία.

Τροπολογία 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 
εγκαθίδρυση κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θεσπίζει τις αρχές επί των 
οποίων θα βασίζονται το νομοθετικό και 
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατών 
μελών στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφαλείας προς επίτευξη, διατήρηση και 
συνεχή βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας στην Κοινότητα καθώς και 
προς βελτίωση του ρόλου των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της παρούσας οδηγίας πρέπει να ορίζεται καλλίτερα - στόχος είναι ένα ενιαίο 
κανονιστικό πλαίσιο, στοιχείο το οποίο τώρα δηλώνεται κατά τρόπο άμεσο.
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Τροπολογία 73
Atanas Paparizov

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 
εγκαθίδρυση κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θεσπίζει τις αρχές επί των 
οποίων θα βασίζονται το νομοθετικό και 
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατών 
μελών στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφαλείας προς επίτευξη, διατήρηση και 
συνεχή βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας στην Κοινότητα καθώς και 
προς βελτίωση του ρόλου των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφέστερο τον στόχο της θέσπισης ενιαίου κανονιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 74
Rebecca Harms

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 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 το ύψιστο 
επίπεδο ασφαλείας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και με τη δημιουργία του 
απαραιτήτου πλαισίου για την έγκριση 
κοινών προτύπων ασφαλείας σε ολόκληρη 
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την ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα 
οδηγία 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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 
θέσπιση εναρμονισμένου νομοθετικού 
πλαισίου στο επίπεδο της ΕΕ ώστε να 
επιτυγχάνεται η συνεχής βελτιστοποίηση 
της πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητα
και να εξασφαλίζεται συμμόρφωση προς 
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 
πυρηνικής ασφαλείας, τα οποία η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενεργείας έχει δεσμευθεί να τηρεί.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η θέσπιση σαφούς νομοθετικού πλαισίου για να εξασφαλίζεται ότι οι 
απαιτήσεις του άρθρου 2(β) της Συνθήκης περί προστασίας της υγείας εφαρμόζονται όσο το 
δυνατόν συνεπέστερα.
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Τροπολογία 76
Vladimir Urutchev

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. Η παρούσα οδηγία εγκαθιστά 
κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική 
ασφάλεια στόχος του οποίου είναι η 
διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της 
ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων στα κράτη μέλη καθώς 
και η βελτίωση του ρόλου των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 77
Rebecca Harms

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 στον σχεδιασμό, την 
επιλογή τοποθεσίας, την κατασκευή, τη 
συντήρηση, τη λειτουργία, τον παροπλισμό 
και τη διαχείριση των αποβλήτων όλων 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται δυνάμει του άρθρου 2, σε αντιδιαστολή προς 
τις "πυρηνικές μονάδες" καλύπτονται από το πεδίο της οδηγίας. Τούτο δεν θίγει το σχετικό 
νομικό πλαίσιο των κρατών μελών, το οποίο θα καθιστά σαφείς τους όρους για την 
εξουσιοδότηση σε κάθε φάση της κατασκευής, της λειτουργίας και του κλεισίματος της 
πυρηνικής εγκατάστασης.
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Τροπολογία 78
Edit Herczog

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 
και στις εργασίες που εκτελούνται από 
υπεργολάβους τους οποίους 
χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης, 
για τις οποίες απαιτείται η συνεκτίμηση 
παραγόντων ασφάλειας στο πλαίσιο του 
νομοθετικού και του ρυθμιστικού πλαισίου 
του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομάδα εργαζομένων η οποία συνιστά δυνάμει παράγοντα κινδύνου και εκτίθεται δυνάμει σε 
κίνδυνο υγείας και ασφάλειας στην πυρηνική εγκατάσταση είναι οι εργαζόμενοι που επιδίδονται 
σε δραστηριότητες όπως επισκευή, συντήρηση και καθαρισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτή 
η δραστηριότητα συχνά ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα και αποτελεί αντικείμενο υπεργολαβίας. 
Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν τη ολιγότερη κατάρτιση και πληροφόρηση και δεν είναι 
ενσωματωμένοι στις περί υγείας και ασφαλείας διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης. Η 
οδηγία είναι ανάγκη να καθιστά σαφές ότι όλοι όσοι εμπλέκονται φέρουν μεγάλη ευθύνη για την 
ασφάλεια και την περί ασφάλειας νοοτροπία.

Τροπολογία 79
Vladimír Remek

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 

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

παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και τις εργασίες που εκτελούνται από 
υπεργολάβους τους οποίους 
χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης, 
για τις οποίες απαιτείται η συνεκτίμηση 
παραγόντων ασφάλειας στο πλαίσιο του 
νομοθετικού και του ρυθμιστικού πλαισίου 
του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομάδα εργαζομένων η οποία συνιστά δυνάμει παράγοντα κινδύνου και εκτίθεται δυνάμει σε 
κίνδυνο υγείας και ασφάλειας στην πυρηνική εγκατάσταση είναι οι εργαζόμενοι που επιδίδονται 
σε δραστηριότητες όπως επισκευή, συντήρηση και καθαρισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτή 
η δραστηριότητα συχνά ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα και αποτελεί αντικείμενο υπεργολαβίας. 
Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν τη ολιγότερη κατάρτιση και πληροφόρηση και δεν είναι 
ενσωματωμένοι στις περί υγείας και ασφαλείας διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης. Η 
οδηγία είναι ανάγκη να καθιστά σαφές ότι όλοι όσοι εμπλέκονται φέρουν μεγάλη ευθύνη για την 
ασφάλεια και την περί ασφάλειας νοοτροπία.

Τροπολογία 80
Atanas Paparizov

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 θέση σε λειτουργία, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο της οδηγίας πρέπει να περιλαμβάνει και τη θέση σε λειτουργία πυρηνικών 
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εγκαταστάσεων, διεργασία που πρέπει να υπόκειται σε κανονιστικές ρυθμίσεις που 
προβλέπονται από σαφείς νομοθετικές διατάξεις για τη χορήγηση αδείας.

Τροπολογία 81
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «πυρηνική εγκατάσταση» νοείται 
εργοστάσιο κατασκευής πυρηνικών 
καυσίμων, ερευνητικός αντιδραστήρας 
(συμπεριλαμβανομένων υποκρίσιμων και 
κρίσιμων διατάξεων), σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
ενέργεια, μονάδα αποθήκευσης 
αναλωμένου καυσίμου, εργοστάσιο 
εμπλουτισμού ή μονάδα 
επανεπεξεργασίας·

(1) ως «πυρηνική εγκατάσταση» νοείται 
εργοστάσιο κατασκευής πυρηνικών 
καυσίμων, ερευνητικός αντιδραστήρας 
(συμπεριλαμβανομένων υποκρίσιμων και 
κρίσιμων διατάξεων), σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
ενέργεια, μονάδα αποθήκευσης 
αναλωμένου καυσίμου, εργοστάσιο 
εμπλουτισμού ή μονάδα 
επανεπεξεργασίας, περιλαμβανομένων 
των μονάδων χειρισμού και επεξεργασίας 
ραδιενεργών ουσιών που παράγονται 
κατά τη λειτουργία μιας εγκαταστάσεως.

Or. en

Τροπολογία 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν αφορά το κείμενο στην ελληνική 
γλώσσα

Or. pl

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 83
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η 
επίτευξη κατάλληλων συνθηκών 
λειτουργίας μέσω μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη 
ατυχημάτων ή τον μετριασμό των 
συνεπειών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα 
την προστασία των εργαζομένων, του 
πληθυσμού καθώς και του ατμοσφαιρικού 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους κατά 
των υπέρμετρων κινδύνων ακτινοβολίας 
που προκύπτουν από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις·

(2) ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η 
επίτευξη ομαλών συνθηκών λειτουργίας, η
πρόληψη ατυχημάτων ή ο μετριασμός των 
συνεπειών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα 
την προστασία των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τους κινδύνους που 
οφείλονται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες
από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός που είναι πλησιέστερος σε εκείνον που εμφαίνεται 
στο γλωσσάριο Ασφαλείας (2007) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας.

Τροπολογία 84
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η 
επίτευξη κατάλληλων συνθηκών 
λειτουργίας μέσω μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη 
ατυχημάτων ή τον μετριασμό των 
συνεπειών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα 
την προστασία των εργαζομένων, του 
πληθυσμού καθώς και του ατμοσφαιρικού 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους κατά
των υπέρμετρων κινδύνων ακτινοβολίας 

(2) ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η 
επίτευξη ομαλών συνθηκών λειτουργίας, η
πρόληψη ατυχημάτων ή ο μετριασμός των 
συνεπειών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα 
την προστασία των εργαζομένων και του 
πληθυσμού καθώς και του περιβάλλοντος 
από τους υπέρμετρους κινδύνους 
ακτινοβολίες·
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που προκύπτουν από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία ο κοινοτικός ορισμός για την "πυρηνική 
ασφάλεια" πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως προς τον αντίστοιχο ορισμό του ΔΟΑΕ (βλέπε 
Γλωσσάριο Ασφαλείας ΔΟΑΕ, έκδοση 2007, σ. 133). Συνδεόμενος επίσης με το θέμα της 
νομικής βάσης αυτός ο ορισμός σαφώς παραπέμπει στην προστασία του "περιβάλλοντος" ως 
κύριου στοιχείου της έννοιας "πυρηνική ασφάλεια".

Τροπολογία 85
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) ως "πλέον προηγμένο πρότυπο 
ασφαλείας" νοούνται τεχνικά, ρυθμιστικά 
και λειτουργικά καθεστώτα τα οποία 
συμμορφώνονται προς τις βέλτιστες 
δυνατές πρακτικές που επί του παρόντος 
χρησιμοποιούνται ή είναι υπό ανάπτυξη 
στην Ένωση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα ασφαλείας υφισταμένων και δυνάμει νέων πυρηνικών μονάδων πρέπει να είναι τα 
ύψιστα. Πρέπει να φθάνουν σε ό,τι περισσότερο προηγμένο σε τεχνολογικό, ρυθμιστικό και 
λειτουργικό επίπεδο στην Ένωση. Μία παρόμοια απαίτηση πρέπει να καταστεί σύνηθες πρότυπο 
για τα κράτη μέλη και πρέπει να αναβαθμίζεται σταθερά.
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Τροπολογία 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «ραδιενεργό υλικό» νοείται κάθε 
υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα 
ραδιονουκλεΐδια των οποίων η 
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν είναι 
δυνατόν να παραβλεφθεί όσον αφορά την 
προστασία από τις ακτινοβολίες·

(3) ως «ραδιενεργό υλικό» νοείται κάθε 
υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα 
ραδιονουκλεΐδια των οποίων η 
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν 
καλύπτονται από την εξαίρεση που 
ορίζεται στο έγγραφο Διεθνή Βασικά 
Πρότυπα Ασφαλείας για την Προστασία 
από Ιονίζουσα Ακτινοβολία και για την 
Ασφάλεια Πηγών Ακτινοβολίας 
(International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation 
Radiation and for the Safety of Radiation 
Sources) (ΔΟΑΕ, Βιέννη, 1996, Safety 
Series No 115)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προτιμάται η παραπομπή στο συγκεκριμένο έγγραφο αντί της διατύπωσης 'όσον αφορά την 
προστασία από τις ακτινοβολίες' που είναι ασαφής. 

Τροπολογία 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «ραδιενεργό υλικό» νοείται κάθε 
υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα 
ραδιονουκλεΐδια των οποίων η 
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν είναι 
δυνατόν να παραβλεφθεί όσον αφορά την 
προστασία από τις ακτινοβολίες·

(3) ως «ραδιενεργός ουσία» νοείται κάθε 
υλικό που περιέχει ένα ή περισσότερα 
ραδιονουκλεΐδια των οποίων η 
ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν είναι 
δυνατόν να παραβλεφθεί όσον αφορά την 
προστασία από τις ακτινοβολίες·
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Or. en

Αιτιολόγηση

 Ο όρος 'ραδιενεργός ουσία' χρησιμοποιείται στην οδηγία 96/29/Ευρατόμ για τον καθορισμό 
των βασικών κανόνων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες

Τροπολογία 88
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) ως "ταμείο παροπλισμού" νοούνται 
οι υπό ανεξάρτητη διαχείριση 
οικονομικοί πόροι που προορίζονται 
ειδικώς για την κάλυψη των 
απαραίτητων για τον παροπλισμό 
πυρηνικών εγκαταστάσεων δαπανών, 
περιλαμβανομένων της σε μακροχρόνια 
κλίμακα διαχείρισης των ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων 
και της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα 
ασφαλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ταμείο παροπλισμού χρειάζεται να ορίζεται στην οδηγία.

Τροπολογία 89
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται (5) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
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τα ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή 
στερεά μορφή για τα οποία δεν 
προβλέπεται περαιτέρω χρήση από το 
κράτος μέλος και τα οποία υπόκεινται σε 
ελέγχους ως ραδιενεργά απόβλητα από 
ρυθμιστικό φορέα βάσει του νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους·

αναλωμένα καύσιμα, κάθε είδους 
ραδιενεργό υλικό σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή που προέρχεται από την 
επανεπεξεργασία και οιαδήποτε άλλα
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή για τα οποία καμία περαιτέρω 
χρήση δεν προβλέπεται από το κράτος 
μέλος ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
του οποίου η απόφαση γίνεται δεκτή από 
το κράτος μέλος, και τα οποία υπόκεινται 
σε ελέγχους ως ραδιενεργά απόβλητα από 
ρυθμιστικό φορέα βάσει του νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη συνήθη λειτουργία πυρηνικής εγκαταστάσεως μεγάλες ποσότητες αποβλήτων χαμηλού 
και μέσου επιπέδου υπό υγρή ή στερεά μορφή απαιτούν έναν τρόπο διάθεσης, οι δε υψηλής 
ραδιενέργειας ράβδοι αναλωμένου καυσίμου πρέπει να απομονωθούν από τη βιόσφαιρα για 
εκατοντάδες χιλιάδες, μερικές φορές εκατομμύρια έτη. Πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης ως 
πυρηνικά απόβλητα.

Τροπολογία 90
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «αναλωμένο καύσιμο» νοείται το 
πυρηνικό καύσιμο το οποίο έχει 
ακτινοβοληθεί σε πυρήνα αντιδραστήρα 
και απομακρυνθεί μονίμως από αυτόν· τα 
αναλωμένα καύσιμα μπορούν είτε να 
θεωρούνται χρησιμοποιήσιμος πόρος ο 
οποίος δύναται να υποβληθεί σε 
επανεπεξεργασία είτε να προορίζονται για 
τελική διάθεση χωρίς να προβλέπεται 
περαιτέρω χρήση και να 
αντιμετωπίζονται ως ραδιενεργά 
απόβλητα·

(6) ως «αναλωμένο καύσιμο» νοείται το 
πυρηνικό καύσιμο το οποίο έχει 
ακτινοβοληθεί σε πυρήνα αντιδραστήρα 
και απομακρυνθεί μονίμως από αυτόν·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν επιλέξει την επανεπεξεργασία, μολονότι η επανεπεξεργασία καθιστά 
τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων περισσότερο πολυσύνθετη, διότι δημιουργεί αριθμό 
διαφορετικών ροών αποβλήτων, στερεών τε και υγρών, μερικά από τα οποία αποτίθενται στο 
περιβάλλον. Η επανεπεξεργασία χωρίζει το πλουτώνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα όπλα, 
το οποίο θα συνιστά κίνδυνο ασφαλείας επί μακρόν στο μέλλον. Η αποθήκευση αναλωμένων 
πυρηνικών καυσίμων είναι τεχνικώς εφικτή, ολιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον και δεν 
αυξάνει το πολυσύνθετο της διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων. Η επανεπεξεργασία πρέπει 
επίσης να τυγχάνει μεταχείρισης ως διάθεση πυρηνικών αποβλήτων.

Τροπολογία 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «ιονίζουσα ακτινοβολία» νοείται η
μεταφορά ενέργειας υπό μορφή 
σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων μήκους κύματος μικρότερου από 
100 νανόμετρα ή συχνότητας μεγαλύτερης 
από 3 x 1015 Hertz διά των οποίων 
παράγονται ιόντα αμέσως ή εμμέσως· 

(7) ως «ιονίζουσα ακτινοβολία» νοείται η 
μεταφορά ενέργειας υπό μορφή πυρηνικών 
σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων μήκους κύματος μικρότερου από 
100 νανόμετρα ή συχνότητας μεγαλύτερης 
από 3 x 1015 Hertz διά των οποίων 
παράγονται ιόντα αμέσως ή εμμέσως· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Καθιστά σαφή τον τύπο των σωματιδίων. 
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Τροπολογία 92
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας (ή φορείς) εξουσιοδοτημένος από 
το κράτος μέλος να χορηγεί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος άδειες και να 
εποπτεύει την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων·

(8) ως "εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή πυρηνικής ασφαλείας" νοείται ο 
φορέας ο εξουσιοδοτημένος από το κράτος 
μέλος να χορηγεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος άδειες και να εποπτεύει την 
επιλογή τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα στην περίπτωση μη 
πλήρους εγγυήσεως της πυρηνικής 
ασφαλείας η οποία φέρει ως αποτέλεσμα 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 93
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας (ή φορείς) εξουσιοδοτημένος από 
το κράτος μέλος να χορηγεί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος άδειες και να 
εποπτεύει την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας (ή φορείς) που έχει σε ένα κράτος 
μέλος νομικά την ικανότητα να ρυθμίζει 
την ασφάλεια μέσω διεργασίας 
χορηγήσεως αδειών η οποία καλύπτει την 
επιλογή τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό πυρηνικών 
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παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων· εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων της 
διενέργειας επιθεωρήσεων και της 
άσκησης εξουσίας επιβολής των 
διατάξεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός για τον "ρυθμιστικό φορέα" δεν περιλαμβάνει όλες 
τις εξουσίες που πρέπει να έχει ο ρυθμιστικός φορέας. Επ' αυτού πρέπει να επέλθει αλλαγή στο 
ρήμα 'εποπτεύει' διότι δεν δηλώνει την εξουσία διενεργείας επιθεωρήσεων. Οι "άδειες" πρέπει 
να γίνουν "διεργασία χορηγήσεως αδειών" για να δηλώνεται όλο το εύρος δυνατών μέτρων που 
μπορεί να ληφθούν σε σχέση με τις άδειες (όπως είναι επιλογή τοποθεσίας, σχεδιασμός, 
κατασκευή, θέση σε λειτουργία, λειτουργία ή παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων).

Τροπολογία 94
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας (ή φορείς) εξουσιοδοτημένος από 
το κράτος μέλος να χορηγεί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος άδειες και να 
εποπτεύει την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων·

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας ή σύστημα φορέων που έχει σε 
ένα κράτος μέλος νομικά την ικανότητα 
να ρυθμίζει την ασφάλεια μέσω 
διεργασίας χορηγήσεως αδειών η οποία 
καλύπτει την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
περιλαμβανομένων της διενέργειας 
επιθεωρήσεων και της άσκησης εξουσίας 
επιβολής των διατάξεων·

Or. en
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Τροπολογία 95
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται 
φορέας (ή φορείς) εξουσιοδοτημένος από 
το κράτος μέλος να χορηγεί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος άδειες και να 
εποπτεύει την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων·

(8) ως «ρυθμιστικός φορέας» νοείται ο 
ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας ο οποίος 
είναι εξουσιοδοτημένος από την 
Επιτροπή, και στον οποίο έχουν 
χορηγηθεί επαρκής αρχή, αρμοδιότητα 
και οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι 
προς επιτέλεση των καθηκόντων του, να 
χορηγεί άδειες και να εποπτεύει την 
επιλογή τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «άδεια» νοείται κάθε είδους 
εξουσιοδότηση που δίδεται από τη 
ρυθμιστική αρχή στον αιτούντα για να 
έχει την ευθύνη για την επιλογή 
τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης·

(9) ως «άδεια» νοείται κάθε είδους 
εξουσιοδότηση που δίδεται από τη εθνική 
ρυθμιστική και εποπτική αρχή πυρηνικής 
ασφαλείας στον αιτούντα για να έχει την 
ευθύνη για την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τις πολιτικές του κράτους 
μέλους στην επικράτεια του οποίου 
ευρίσκεται η πυρηνική μονάδα.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γίνονται σεβαστές οι πολιτικές του κράτους μέλους και της ΕΕ όσον αφορά το 
ενεργειακό μείγμα και την επιλογή τοποθεσίας πυρηνικού σταθμού.

Τροπολογία 97
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Article 2 – point 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «άδεια» νοείται κάθε είδους 
εξουσιοδότηση που δίδεται από τη 
ρυθμιστική αρχή στον αιτούντα για να έχει 
την ευθύνη για την επιλογή τοποθεσίας, 
τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης·

(9) ως «άδεια» νοείται κάθε είδους 
εξουσιοδότηση που δίδεται από 
ανεξάρτητη αρχή στον αιτούντα για να 
έχει την ευθύνη για την επιλογή 
τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής αναθέτει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών στην κυβέρνηση εκάστου 
κράτους μέλους. Ενώ είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας εκάστου κράτους μέλους να 
αποφασίζει εάν θα χρησιμοποιήσει ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια ή όχι, πρέπει να 
εναπόκειται στην αρμοδιότητα ενός ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα εργάζεται κατά τρόπο 
διαφανή, να αποφασίζει υπό ποίους όρους χορηγείται αυτή η άδεια για να εξασφαλίζεται ότι 
όλα τα πολιτικά συμφέροντα παραμερίζονται και ως ύψιστο κριτήριο για την εν λόγω απόφαση 
τίθεται η ασφάλεια της εγκατάστασης και του πληθυσμού. 

Τροπολογία 98
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) ως «νέοι αντιδραστήρες ισχύος» (10) ως «νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
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νοούνται αντιδραστήρες παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας γα τους οποίους 
χορηγείται άδεια λειτουργίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

από πυρηνική ενέργεια» νοούνται σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
ενέργεια γα τους οποίους χορηγείται άδεια 
κατασκευής μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 99
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) ως «νέοι αντιδραστήρες ισχύος» 
νοούνται αντιδραστήρες παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας γα τους οποίους 
χορηγείται άδεια λειτουργίας μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(10) ως «νέοι αντιδραστήρες ισχύος» 
νοούνται αντιδραστήρες παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας γα τους οποίους 
χορηγείται άδεια κατασκευής μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 2 (10) ορίζονται ως "νέοι αντιδραστήρες ισχύος" εκείνοι για τους οποίους 
χορηγείται άδεια λειτουργίας μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
απαιτήσεις, ιδίως σχετικά με πτυχές σχεδιασμού, δεν μπορεί να θεσπισθούν αφού έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο ορισμός των "νέων αντιδραστήρων ισχύος" πρέπει να είναι 
εκείνοι που λαμβάνουν άδεια κατασκευής μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία 100
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) ως "πλέον προηγμένο πρότυπο 
ασφαλείας" νοούνται πρότυπα σε 
τεχνικά, ρυθμιστικά και λειτουργικά 
καθεστώτα τα οποία αντιστοιχούν στις 
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βέλτιστες δυνατές πρακτικές που επί του 
παρόντος χρησιμοποιούνται ή είναι υπό 
ανάπτυξη στην Ένωση· επιπροσθέτως 
ζητείται από τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν σταθερά τη βελτίωση των 
υφισταμένων προτύπων ασφαλείας τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένας ορισμός των "πλέον προηγμένων προτύπων ασφαλείας" στην οδηγία.

Τροπολογία 101
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
χρήση πυρηνικής ενεργείας 
συμμορφούται προς τις διεθνώς 
αποδεκτές αρχές ασφαλείας 
περιλαμβανομένου του ότι η πρωταρχική 
ευθύνη για την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ανήκει στον κάτοχο της 
άδειας και του ότι αυτή η ευθύνη 
παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων έως ότου 
απαλλαγεί από τον ρυθμιστικό έλεγχο. Η 
εν λόγω ευθύνη του κατόχου της άδειας 
δεν μεταβιβάζεται.

Ο κάτοχος της άδειας φέρει την 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων έως ότου απαλλαγεί από 
τον ρυθμιστικό έλεγχο. Η εν λόγω ευθύνη 
του κατόχου της άδειας δεν μεταβιβάζεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να παράσχει περιεκτικότερο και σαφέστερο ορισμό της ευθύνης 
και του πλαισίου για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, λόγος για τον οποίον πρέπει 
να γίνεται ρητή παραπομπή στις διεθνώς αποδεκτές αρχές. Πέραν τούτων η αρχικά προταθείσα 
διατύπωση "υπό τον έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα" δεν είναι ορθή στην παρούσα περίπτωση, 
διότι η ευθύνη για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να είναι 
επιμερισμένη.

Τροπολογία 102
Vladimir Urutchev

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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
χρήση πυρηνικής ενεργείας 
συμμορφούται προς τις διεθνώς 
αποδεκτές αρχές ασφαλείας 
περιλαμβανομένου του ότι η πρωταρχική 
ευθύνη για την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων ανήκει στον κάτοχο της 
άδειας. Τα μέτρα ασφάλειας που πρόκειται 
να εφαρμοσθούν σε μια πυρηνική 
εγκατάσταση προτείνονται από τον 
κάτοχο της αδείας και υποβάλλονται στον 
ρυθμιστικό φορέα προς έγκριση. Τα 
μέτρα αυτά εν συνεχεία εφαρμόζονται από 
τον κάτοχο της άδειας υπό τον έλεγχο του 
ρυθμιστικού φορέα τηρουμένων των 
διατάξεων που ορίζονται στα άρθρα 4 και 
5 της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 της 
εθνικής ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής 
πυρηνικής ασφαλείας. Τα μέτρα 
ασφάλειας και οι έλεγχοι που πρόκειται να 
εφαρμοσθούν σε μια πυρηνική 
εγκατάσταση αποφασίζονται μόνον από 
την εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή 
πυρηνικής ασφαλείας και εφαρμόζονται 
από τον κάτοχο της άδειας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 104
Vladimir Urutchev

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 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 
επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
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αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων. αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων. Ο 
ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία να 
τροποποιεί, αναστέλλει, αποσύρει ή 
ανακαλεί την άδεια λειτουργίας 
πυρηνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις 
σοβαρών παραβιάσεων των όρων της 
αδείας.

Or. en

Τροπολογία 105
Atanas Paparizov

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 
αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων.

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 
επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "κανονιστική επιθεώρηση" είναι νομικώς ορθότερη για τους στόχους της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πεδίο της πυρηνικής ασφαλείας, διότι παρέχει σαφέστερο και 
περιεκτικότερο ορισμό της ευθύνης και του πλαισίου για την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι η αρχικώς προταθείσα "εποπτεία" δεν εμπεριέχει την εξουσία 
για διενέργεια επιθεωρήσεων.
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Τροπολογία 106
Rebecca Harms

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 
αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων.

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 και ευρωπαϊκές 
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 αναγκαίων 
εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο ασφαλείας των κρατών μελών για την πυρηνική ασφάλεια πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τόσο τη νομοθεσία του κράτους μέλους όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
προτύπων πυρηνικής ασφαλείας για να αυξάνει η εναρμόνιση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 107
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικοί φορείς Εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή 
πυρηνικής ασφαλείας

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της. Ομοίως, η εντολή εποπτείας με την 
οποία επιφορτίζεται αυτή η αρχή πρέπει να καθίσταται σαφής ευθύς εξ αρχής.

Τροπολογία 108
Άννυ Ποδηματά

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 εξασφαλίζουν 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 αδικαιολόγητες
επιρροές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
αποφάσεις επί θεμάτων ασφαλείας. Για 
τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει 
της παρούσας οδηγίας, ο ρυθμιστικός 
φορέας είναι νομικά διακριτός και 
λειτουργικά ανεξάρτητος από οιαδήποτε 
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα και 
ότι το προσωπικό του και όλα τα 
πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη 
διοίκησή του ενεργούν ανεξάρτητα από 
οιοδήποτε συμφέρον της αγοράς και δεν 
επιζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
οιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια 
οντότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ επικυρώνεται η εμμονή του εισηγητή στην ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα, τούτο 
πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του και αποκλειστικά 
όταν επιτελεί "ρυθμιστικά καθήκοντα".
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Τροπολογία 109
Vladimir Urutchev

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, 
εκμεταλλεύονται πυρηνικές εγκαταστάσεις 
ή να δικαιολογούν κοινωνικά οφέλη και 
ότι δεν υπόκειται σε επιρροές οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν προς εσφαλμένη 
κατεύθυνση τον ρυθμιστικό έλεγχο της 
πυρηνικής ασφάλειας. Για τον σκοπό 
αυτό τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας είναι νομικά και 
λειτουργικά χωριστός και τα πρόσωπα 
που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκησή 
του και το προσωπικό του δρουν με 
ανεξαρτησία όταν εκτελούν τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους στον 
τομέα της ρύθμισης της πυρηνικής 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 110
Rebecca Harms

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 

1. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την 
ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής στην 
πράξη και εξασφαλίζουν ότι ασκεί τις 
εξουσίες της με αμεροληψία και 
διαφάνεια. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά την 
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ότι δεν υπόκειται σε επιρροές οι οποίες 
μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια.

άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και της σχετικής νομοθεσίας, η 
ρυθμιστική αρχή:
α) είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά 
ανεξάρτητη από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
ή ιδιωτική οντότητα, συγκεκριμένα από 
εκείνες 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·

β) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της και 
τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με 
τη διοίκησή της:
(i) ενεργούν ανεξάρτητα από οιοδήποτε 
συμφέρον της αγοράς· και 
(ii) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας 
οδηγίες από οιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά την 
άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων.
Αυτή η απαίτηση δεν θίγει τη στενή κατά 
περίπτωση συνεργασία με άλλες σχετικές 
αρχές των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής στην πράξη για να 
εξασφαλίζεται ότι θα ασκεί τις εξουσίες της με αμεροληψία και διαφάνεια. Η τροπολογία 
συνάδει με τον ρόλο και τα καθήκοντα που δίδονται στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
δυνάμει των μέσων που προβλέπονται από τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας.
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Τροπολογία 111
Romana Jordan Cizelj

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 εξασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας είναι πραγματικά 
ανεξάρτητος από τους πάσης φύσεως 
οργανισμούς με αποστολή να προωθούν ή 
να αποθαρρύνουν ή να εκμεταλλεύονται 
πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο ρυθμιστικός 
φορέας δεν υπόκειται σε οιουδήποτε 
είδους άσκηση πιέσεων οι οποίες μπορούν 
να επηρεάσουν τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητές του.

Or. en

Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 εξασφαλίζουν ότι η 
εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή 
πυρηνικής ασφάλειας είναι πραγματικά 
ανεξάρτητη 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.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
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να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 113
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες,
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

2. Για να προστατεύεται η ανεξαρτησία 
της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη 
συγκεκριμένα εξασφαλίζουν ότι στη 
ρυθμιστική αρχή χορηγούνται νομική 
προσωπικότητα, οικονομική αυτονομία 
και επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ευθύνες και τα καθήκοντά της. Η 
ρυθμιστική αρχή εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας, 
περιλαμβανομένων της αναστολής 
λειτουργίας οιασδήποτε πυρηνικής 
εγκατάστασης στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν εχέγγυα ασφαλείας και της 
απόσυρσης της άδειας λειτουργίας στις 
περιπτώσεις σοβαρών ή συνεχών 
παραβιάσεων των όρων μιας αδείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής στην πράξη για να 
εξασφαλίζεται ότι θα ασκεί τις εξουσίες της με αμεροληψία και διαφάνεια. Η τροπολογία 
συνάδει με τον ρόλο και τα καθήκοντα που δίδονται στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών 
δυνάμει των μέσων που προβλέπονται από τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας.
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Τροπολογία 114
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, 
των όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εποπτεύει και ρυθμίζει την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και μεριμνά για 
την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας 
και για την τήρηση των εν ισχύι 
απαιτήσεων ασφαλείας από τον κάτοχο 
αδείας.

Or. en

Τροπολογία 115
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

2. Στην εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή πυρηνικής ασφαλείας παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά της. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 116
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

2. Στον ρυθμιστικό φορέα παρέχονται 
επαρκείς εξουσίες, ικανότητες, οικονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Εποπτεύει και ρυθμίζει 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, ελέγχει την κίνηση 
ραδιενεργών υλικών και μεριμνά για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας, των 
όρων και των κανονισμών ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

“Η Γαλλική Ανεξάρτητη Αρχή Πυρηνικής Ασφαλείας (Autorité de sûreté nucléaire) έχει 
αναφέρει στην πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεσή της ότι για να αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες 
της στον τομέα της ασφαλείας των πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να μπορεί να εποπτεύει τη 
ροή των ραδιενεργών υλικών”.

Τροπολογία 117
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους
όσον αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 

3. Ο ρυθμιστικός φορέας διενεργεί όλες τις 
απαραίτητες αποτιμήσεις σχετικά με την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας 
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σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.

για τη χορήγηση αδείας, όπως ορίζεται 
στη νομοθεσία του κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 και παρακολουθεί 
την εφαρμογή των αδειών που έχουν 
χορηγηθεί όσον αφορά την επιλογή 
τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία ή τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 118
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο 
ρυθμιστικός φορέας παρακολουθεί επίσης 
τους υπεργολάβους που χρησιμοποιούν οι 
φορείς εκμετάλλευσης για να εξασφαλίζει 
ότι συμμορφώνονται προς τα 
απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας και 
ικανότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised.
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Τροπολογία 119
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο 
ρυθμιστικός φορέας παρακολουθεί επίσης 
τους υπεργολάβους που χρησιμοποιούν οι 
φορείς εκμετάλλευσης για να εξασφαλίζει 
ότι συμμορφώνονται προς τα 
απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας και 
ικανότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου καθώς και ομάδα εργαζομένων η οποία δυνάμει 
εκτίθεται σε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας στην πυρηνική εγκατάσταση είναι οι εργαζόμενοι 
που επιδίδονται σε δραστηριότητες όπως επισκευή, συντήρηση και καθαρισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αυτή η δραστηριότητα συχνά ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα και αποτελεί 
αντικείμενο υπεργολαβίας. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν τη ολιγότερη κατάρτιση και 
πληροφόρηση και δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις περί υγείας και ασφαλείας διαδικασίες 
του φορέα εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 

3. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή πυρηνικής ασφαλείας χορηγεί άδειες 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους όσον 
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σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.

αφορά την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων 
καθώς και την εξασφάλιση της 
διαφάνειας της πληροφόρησης που 
αφορά την ασφάλειά τους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να μπορεί η εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή πυρηνικής ασφαλείας να 
παρέχει στο κοινό ακριβή και ταχεία πληροφόρηση για μείζονα θέματα πυρηνικής ασφαλείας.

Τροπολογία 121
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς μεριμνούν ώστε 
οι κάτοχοι άδειας να διαθέτουν 
κατάλληλο προσωπικό από πλευράς 
αριθμητικής δύναμης και προσόντων.

διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 122
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς μεριμνούν ώστε 
οι κάτοχοι άδειας να διαθέτουν κατάλληλο 
προσωπικό από πλευράς αριθμητικής 
δύναμης και προσόντων.

4. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή πυρηνικής ασφαλείας μεριμνά ώστε 
οι κάτοχοι άδειας να διαθέτουν κατάλληλο 
προσωπικό από πλευράς αριθμητικής 
δύναμης και προσόντων.
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 123
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς μεριμνούν ώστε
οι κάτοχοι άδειας να διαθέτουν κατάλληλο 
προσωπικό από πλευράς αριθμητικής 
δύναμης και προσόντων.

4. Οι ρυθμιστικοί φορείς επαληθεύουν ότι
οι κάτοχοι άδειας διαθέτουν κατάλληλο 
προσωπικό από πλευράς αριθμητικής 
δύναμης και προσόντων.

Or. sl

Τροπολογία 124
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η επάρκεια και τα προσόντα του 
εξουσιοδοτημένου βάσει της άδειας 
προσωπικού που διεκπεραιώνει όλες τις 
σημαντικές για την πυρηνική ασφάλεια 
ενέργειες θα αξιολογούνται τακτικά από 
τον ρυθμιστικό φορέα ως προϋπόθεση για 
την εγγύηση της πυρηνικής ασφάλειας.

Or. en
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Τροπολογία 125
Rebecca Harms

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία αυτής της διάταξης δεδομένου ότι τα κράτη μέλη και η Ευρατόμ 
πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια, 
έκθεση σχετικά με τον πυρηνικό τομέα μαζί με τα στοιχεία για τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό 
πλαίσιο.

Τροπολογία 126
Vladimir Urutchev

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. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 
ρυθμιστικών υποδομών, κάθε κράτος 
μέλος διεξάγει, τουλάχιστον ανά δεκαετία, 
διεθνή αξιολόγηση από ομοτίμους στο 
σύστημα ελέγχου των ρυθμίσεων στον 
πυρηνικό τομέα. Τα στοιχεία και το πεδίο 
της επανεξέτασης αποφασίζονται κατά 
περίπτωση από τον αποδέκτη φορέα και 
τους ομοτίμους επί τη βάσει των 
διατάξεων που έχουν συνταχθεί επί τούτω 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και 
το εθνικό ρυθμιστικό σύστημα 
υποβάλλονται σε διεθνή αξιολόγηση από 
ομοτίμους με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
των ρυθμιστικών υποδομών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'τουλάχιστον ανά δεκαετία' είναι πολύ ασαφής λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα των 
εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα. Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή 
για να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι ρυθμιστικοί φορείς των κρατών 
μελών ανταλλάσουν βέλτιστες 
ρυθμιστικές πρακτικές και αναπτύσσουν 
κοινή αντίληψη των απαιτήσεων περί 
πυρηνικής ασφάλειας που έχουν τύχει 
διεθνούς αποδοχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση των απαιτήσεων ασφάλειας και του πλαισίου 
ρυθμιστικών διεργασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 129
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι ρυθμιστικοί φορείς των κρατών 
μελών ανταλλάσουν βέλτιστες 
ρυθμιστικές πρακτικές και αναπτύσσουν 
κοινή αντίληψη των απαιτήσεων περί 
πυρηνικής ασφάλειας που έχουν τύχει 
διεθνούς αποδοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συχνή ανταλλαγή βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων θα 
συμβάλει στην εναρμόνιση των απαιτήσεων ασφάλειας και του πλαισίου ρυθμιστικών 
διεργασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 130
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της πυρηνικής ασφάλειας. 
Μεριμνούν επίσης ώστε οι ρυθμιστικοί 
φορείς να ενημερώνουν αποτελεσματικά 
το κοινό στα πεδία της αρμοδιότητάς τους. 
Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό και 
τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές σχετικά 
με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα 
των δραστηριοτήτων εποπτείας της 
πυρηνικής ασφάλειας. Μεριμνούν επίσης 
ώστε η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας να
ενημερώνουν αποτελεσματικά το κοινό 
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πληροφορίες σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις.

στα πεδία της αρμοδιότητάς της. 
Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική εθνική ρυθμιστική και εποπτική αρχή για 
να εξασφαλισθεί συνέπεια και να παγιωθεί ο ρόλος της. Οι ενεχόμενες τοπικές αρχές πρέπει να 
τηρούνται ενήμερες ώστε να συμβάλουν στη διεργασία λήψεως αποφάσεων και να στηρίζουν τα 
μέτρα που εγκρίνει η ρυθμιστική και εποπτική αρχή.

Τροπολογία 131
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της πυρηνικής ασφάλειας. 
Μεριμνούν επίσης ώστε οι ρυθμιστικοί 
φορείς να ενημερώνουν αποτελεσματικά 
το κοινό στα πεδία της αρμοδιότητάς τους. 
Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό και 
την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες 
και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της πυρηνικής ασφάλειας και 
ειδοποιούν αμέσως το κοινό σε 
περίπτωση ατυχήματος. Μεριμνούν 
επίσης ώστε οι ρυθμιστικοί φορείς να 
ενημερώνουν αποτελεσματικά το κοινό 
στα πεδία της αρμοδιότητάς τους. 
Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις.

Or. de
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Τροπολογία 132
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις αρχές 
ασφάλειας που καθορίζονται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας οι 
οποίες συμμορφούνται προς τις 
θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles (Θεμελιώδεις αρχές 
ασφάλειας), IAEA Safety Standard Series 
αριθ. SF-1 (2006)) σε ό,τι αφορά την 
επιλογή τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις 
που περιέχονται στη σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια.

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.

Or. en
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Τροπολογία 133
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

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 
και ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το ύψιστο
επίπεδο ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τη λειτουργία των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με 
πρότυπο που αντικατοπτρίζει τις πλέον 
σύγχρονες πρακτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τεχνική, κανονιστική και 
επιχειρησιακή άποψη, αποτελεσματικές 
ρυθμίσεις κατά των δυνητικών κινδύνων 
ακτινοβολίας, πρόληψη και λήψη μέτρων 
σε περίπτωση ατυχημάτων και 
συμβάντων, διαχείριση της γήρανσης των 
εγκαταστάσεων, μακροπρόθεσμη 
διαχείριση όλων των παραγόμενων 
ραδιενεργών υλικών, και ενημέρωση του 
πληθυσμού και των αρχών των γειτονικών 
κρατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται ακόμη και τα ήσσονος σημασίας ατυχήματα που 
καταγράφονται ως συμβάντα, ιδίως όταν έχουν ραδιολογικές συνέπειες.Τροπολογία

134
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Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές 
ασφάλειας), IAEA Safety Standard Series 
αριθ. SF-1 (2006)). Τηρούν τις 
υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που 
περιέχονται στη σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια (IAEA INFCIRC 449 
της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν διατάξεις για 
την πυρηνική ασφάλεια λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές ορθές 
πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι 
οι θεμελιώδεις αρχές, πρότυπα και 
κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΑΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 31-32 της Συνθήκης Ευρατόμ, τα οποία συνιστούν τη νομική βάση της οδηγίας, δεν 
παρέχουν πλήρη στήριξη στις θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ ή στις επί μέρους 
θεμελιώδεις αρχές του παρόντος εγγράφου. Για να προσαρμοστούν στην οδηγία θα πρέπει να 
τροποποιηθούν. Θα μπορούσαν ως εκ τούτου να προκύψουν προβλήματα ερμηνείας όταν οι 
θεμελιώδεις αρχές εφαρμοστούν στα κράτη μέλη και θα μπορούσε επίσης να υπάρξει κίνδυνος 
περιττών προσφυγών στο Δικαστήριο των ΕΚ. Η αναφορά στη σύμβαση για την πυρηνική 
ασφάλεια θα επέφερε κατά βάση την ίδια μορφή προβλήματος αφ' ης στιγμής η Ευρατόμ δεν 
έχει επικυρώσει όλα τα άρθρα της σύμβασης αυτής.

Τροπολογία 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994) 
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INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994). καθώς και στη διεθνή κοινή σύμβαση για 
την ασφάλεια διαχείρισης του 
αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων 
(IAEA INFCIRC 546 της 24ης 
Δεκεμβρίου 1997). 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης του αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων (IAEA INFCIRC 546 της 24ης Δεκεμβρίου 1997) 
συνιστά ένα από τα βασικά έγγραφα στον τομέα που εφαρμόζονται στην παρούσα ρυθμιστική 
διάταξη.

Τροπολογία 136
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Για την επιλογή τοποθεσίας, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)) όπως ορίζεται επακριβώς στο 
Παράρτημα. Εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις 
και τις απαιτήσεις που περιέχονται στη 
Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια1.
________________________________________________________________

1 ΕΕ L 318, 11.12.1999, σελ. 20 και ΕΕ L 172, 
6.5.2004, σελ. 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία 28 στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1 του σχεδίου 
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έκθεσης. Επιπλέον, όλα τα μέτρα σχετικά με τις άδειες πρέπει να αναφέρονται ρητώς (επιλογή 
τοποθεσίας, σχεδιασμός, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και παροπλισμός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων).

Τροπολογία 137
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται 
λεπτομερώς στο παράρτημα, τηρούν τα 
τμήματα των θεμελιωδών αρχών
ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)) τα οποία αφορούν τη δημιουργία 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τηρούν τις σχετικές 
υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που 
περιέχονται στη σύμβαση για την πυρηνική 
ασφάλεια (IAEA INFCIRC 449 της 5ης 
Ιουλίου 1994).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
καλύπτουν επίσης διάφορες μορφές δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που δεν περιέχονται 
στην παρούσα οδηγία. Τα τμήματα των θεμελιωδών αρχών ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της 
σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια τα οποία έχουν σχέση με την παρούσα οδηγία και θα 
πρέπει να περιληφθούν σε κοινοτικό πλαίσιο απαριθμούνται στο παράρτημα.
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Τροπολογία 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις θεμελιώδεις 
αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)). Τηρούν τις υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994).

1. Τα κράτη μέλη τηρούν:

- τα τμήματα των θεμελιωδών αρχών
ασφάλειας του ΔΟΑΕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles (Θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας), 
IAEA Safety Standard Series αριθ. SF-1 
(2006)) σχετικά με πυρηνικές 
εγκαταστάσεις όπως απαριθμούνται στο 
παράρτημα· και
- τις ισχύουσες υποχρεώσεις και τις 
απαιτήσεις που περιέχονται στη σύμβαση 
για την πυρηνική ασφάλεια (IAEA 
INFCIRC 449 της 5ης Ιουλίου 1994)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
καλύπτουν επίσης ένα διαφορετικό φάσμα δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων από αυτές που 
προτείνονται στην παρούσα οδηγία. Τα τμήματα των θεμελιωδών αρχών ασφάλειας του ΔΟΑΕ 
και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια σχετικά με την παρούσα οδηγία και 
προσαρμοσμένα στο κοινοτικό πλαίσιο καθορίζονται λεπτομερώς σε παράρτημα.
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Τροπολογία 139
Anni Podimata

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, όπως απαριθμούνται 
στο παράρτημα και καθορίζονται στις 
θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ,
ώστε να διασφαλίζεται το ύψιστο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι οι ειδικές αρχές αποτελούν τμήμα της οδηγίας μέσω του παραρτήματος δεν 
καθιστά περιττή την αναφορά τους εδώ. Ειδικότερα δε τη στιγμή που μπορούν να εφαρμοσθούν 
επίσης και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία παλαιότερων εγκαταστάσεων όπου το πρόβλημα της 
ασφάλειας είναι πολύ σοβαρότερο.

Τροπολογία 140
Herbert Reul

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, 

διαγράφεται
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σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς 
βελτίωσης της ασφάλειας βάσει των 
επιπέδων ασφάλειας που ανέπτυξε 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία οδηγία δεν μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε κράτη μέλη σε ό,τι αφορά μελλοντικές 
καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί ως προς το περιεχόμενο και την χρονική τους 
διάρκεια. Επιπλέον, η ασφάλεια των νέων αντιδραστήρων καλύπτεται από το άρθρο 6, 
παράγραφος 1, το οποίο καθορίζει γενικούς κανόνες για την ασφάλεια των νέων 
αντιδραστήρων.

Τροπολογία 141
Vladimir Urutchev

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

2. Όσον αφορά την ασφάλεια των νέων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων ισχύος, τα 
κράτη μέλη στοχεύουν στην ανάπτυξη 
πρόσθετων απαιτήσεων ασφάλειας 
επιτρέποντας την αρχή της συνεχούς 
βελτίωσης της ασφάλειας και σε στενή 
συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων. Η βάση για 
αυτές τις απαιτήσεις βελτίωσης της 
ασφάλειας προέρχεται από τον 
βιομηχανικό κλάδο και τους κανόνες των 
Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά για 
τις νέες εγκαταστάσεις, την εμπειρία από 
τη λειτουργία των αντιδραστήρων, τις 
ορθές πρακτικές και τις αξιολογήσεις της 
πυρηνικής ασφάλειας των εν λειτουργία 
πυρηνικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, 
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τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους για 
αναλύσεις ασφάλειας των 
αντιδραστήρων, την πρόοδο στον τομέα 
της πυρηνικής τεχνολογίας και της 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 142
Vladimír Remek

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

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 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι 
εκπροσωπούνται επαρκώς στους 
ευρωπαϊκούς φορείς όπως είναι η 
ευρωπαϊκή ομάδα υψηλού επιπέδου για 
την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση 
των αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι διατρέχουν αμέσους κινδύνους σε όλα τα στάδια της λειτουργίας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων και κατά τον παροπλισμό των εγκαταστάσεων και όταν 
χειρίζονται και αποθηκεύουν απόβλητα. Έχουν εκ του σύνεγγυς γνώση της όλης συλλογιστικής 
που αφορά τους κινδύνους και την ασφάλεια. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει κατά 
συνέπεια να εκπροσωπούνται επαρκώς στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Η εκπροσώπηση μπορεί 
να υφίσταται μέσω των αναγνωρισμένων ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Η τροπολογία αυτή 
ευσταθεί επίσης εφόσον εγκριθεί η τροπολογία αριθ. 30 του εισηγητή.



AM\771348EL.doc 69/108 PE421.201v01-00

EL

Τροπολογία 143
Vladimír Remek

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

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 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων. Οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων και άλλων κύκλων 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων 
εκπροσωπούνται επαρκώς στους 
ευρωπαϊκούς φορείς οι οποίοι 
συγκροτούνται από την Επιτροπή για την 
εξέταση θεμάτων πυρηνικής ασφάλειας 
και ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι διατρέχουν αμέσους κινδύνους σε όλα τα στάδια της λειτουργίας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, στη διάρκεια του παροπλισμού των εγκαταστάσεων και όταν χειρίζονται και 
αποθηκεύουν απόβλητα. Έχουν εκ του σύνεγγυς γνώση της όλης συλλογιστικής που αφορά τους 
κινδύνους και την ασφάλεια. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει κατά συνέπεια να 
εκπροσωπούνται επαρκώς.
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Τροπολογία 144
Rebecca Harms

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

2. Όσον αφορά την ασφάλεια των νέων 
πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, και 
μέχρι την έγκριση προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας σε κλίμακα ΕΕ, τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν πρόσθετες απαιτήσεις
ασφάλειας, σύμφωνα με την αρχή της 
συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας βάσει 
των επιπέδων ασφάλειας που ανέπτυξε 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση προτύπων πυρηνικής ασφάλειας σε κλίμακα ΕΕ θα απαιτήσει αύξηση των 
υφισταμένων απαιτήσεων ασφάλειας αλλά και εισαγωγή δεσμευτικών κανόνων ασφάλειας. Η 
διεργασία για την θέσπιση αμφοτέρων μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

Τροπολογία 145
Eugenijus Maldeikis

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 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 

2. Όσον αφορά την ασφάλεια των νέων 
πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν και διατηρούν 
σύστημα απαιτήσεων ασφάλειας, 
σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς 
βελτίωσης της ασφάλειας βάσει των 
επιπέδων ασφάλειας που ανέπτυξε η 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
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Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού 
επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και 
τη διαχείριση αποβλήτων.

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

Or. en

Τροπολογία 146
Paul Rübig

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

(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 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών 
Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε 
στενή συνεργασία με τον ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό φορέα.

Or. en

Τροπολογία 147
Anni Podimata

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι κάθε 
τρίτη χώρα, η οποία επιθυμεί να ενταχθεί 
ή βρίσκεται σε στάδιο διαπραγματεύσεων 
για την ένταξή της στην ΕΕ, θα 
συμμορφούται, ως ελάχιστη προϋπόθεση, 
προς τα πρότυπα που καθορίζονται στην 
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παρούσα οδηγία και προς τις αρχές στο 
παράρτημα, όπως ορίζονται από τον 
ΔΟΑΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι γειτονικές της ΕΕ χώρες ακολουθούν, το
ελάχιστον, τα ίδια πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας δεδομένου ότι τα πυρηνικά ατυχήματα έχουν 
πάντα διασυνοριακό χαρακτήρα.

Τροπολογία 148
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
να περιορισθούν οι επιπτώσεις σοβαρών 
ατυχημάτων σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, τα ακόλουθα κριτήρια για 
περιορισμένο αντίκτυπο πληρούνται σε 
μόνιμη βάση:
- καμία επείγουσα ή μακροπρόθεσμη 
παρέμβαση προστασίας πέραν των 800 
μέτρων απόστασης από την πυρηνική 
εγκατάσταση. 
καμία καθυστερημένη δράση σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πέραν των 
3.000 μέτρων απόστασης από την 
πυρηνική εγκατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των επιπτώσεων των σοβαρών ατυχημάτων συνιστά μείζον χαρακτηριστικό 
ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να περιορισθεί το ανώτατο όριο εκπομπών από 
τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί περιορίζοντας τις πιθανές συνέπειες 
ενός ατυχήματος. Εάν εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας οι παρεμβάσεις 
σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα πρέπει επίσης να περιορίζονται ώστε να αποφεύγονται οι 
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περιττές επιβαρύνσεις. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στους υφισταμένους όσο 
και στους νέους αντιδραστήρες.

Τροπολογία 149
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Προτεραιότητα στην ασφάλεια

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ώστε, στο πλαίσιο 
κάθε πρακτικής που αφορά άμεσα τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις, να δίδεται 
απόλυτη προτεραιότητα στην πυρηνική 
ασφάλεια.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα για την επιχειρησιακή προστασία 
του πληθυσμού κατά την έννοια του 
άρθρου 44 της οδηγίας 1996/29/Ευρατόμ 
συνεκτιμούν όλες τις πτυχές τις σχετικές 
με την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε όλα τα στάδια του 
κύκλου των πυρηνικών καυσίμων και 
ιδιαίτερα: 
(a) ότι η εξέταση και η έγκριση των 
σχεδίων των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και της προτεινόμενης χωροθέτησης 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεων 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις πτυχές της 
πυρηνικής ασφαλείας·
(β) ότι η αποδοχή της λειτουργίας τέτοιου 
είδους νέων εγκαταστάσεων λαμβάνει 
επίσης υπόψη τις πτυχές της πυρηνικής 
ασφάλειας και
(γ) ότι για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας τέτοιου είδους νέων 
εγκαταστάσεων λαμβάνει επίσης υπόψη 
τις πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
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έκθεση των πολιτών και των 
εργαζομένων σε ιονίζουσα ακτινοβολία 
κατά την κατασκευή, τη λειτουργία και 
τον παροπλισμό θα περιορίζεται στα 
ελάχιστα τεχνικώς εφικτά επίπεδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου είναι 'Προτεραιότητα στην ασφάλεια' και, ως τέτοιο, πρέπει να 
διασφαλίζει την αποστολή εντονότατου μηνύματος με αποδέκτες το κοινό, τους ρυθμιστικούς 
φορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων ότι η πυρηνική ασφάλεια 
αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα.

Τροπολογία 150
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Για τον σκοπό της παροχής συμβουλών 
και βοήθειας στα κράτη μέλη στους 
τομείς μνεία των οποίων γίνεται στο 
άρθρο 6, συγκροτείται δυνάμει του 
παρόντος Ευρωπαϊκός ρυθμιστικός 
φορέας. Ο φορέας αυτός επανεξετάζει 
συγκεκριμένα την από πλευράς κρατών 
μελών ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων 
ασφαλείας, καθώς και των απαιτήσεων 
μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1.
Ο Ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας 
αποτελείται από τους προϊσταμένους των 
ρυθμιστικών φορέων των κρατών μελών 
και εκπροσώπους της Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 151
Atanas Paparizov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 4α
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι :

1. Οι κάτοχοι άδειας σχεδιάζουν, 
κατασκευάζουν, εκμεταλλεύονται και 
παροπλίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παράγραφοι 1 και 2.

1. Οι κάτοχοι άδειας είναι υπεύθυνοι για 
την ασφάλεια στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 
2. 

2. Οι κάτοχοι άδειας θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, τα 
οποία ελέγχονται τακτικά από τον 
ρυθμιστικό φορέα.

2. Οι κάτοχοι άδειας θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, τα 
οποία ελέγχονται τακτικά από τον 
ρυθμιστικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 
4.

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

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

4a. Οι κάτοχοι άδειας συμμορφούνται και 
προς άλλες υποχρεώσεις που θεσπίζει η 
εθνική νομοθεσία.

Or. en

(Να τοποθετηθεί μετά το άρθρο 4, ως άρθρο 4a)

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να απευθύνεται στα κράτη μέλη και όχι στους κατόχους άδειας. Οι τρεις 
διατάξεις στο άρθρο 7, το οποίο γίνεται άρθρο 4α (νέο), δεν είναι ολοκληρωτικές και για τους 
σκοπούς μιας σαφέστερης και γενικότερης νομοθεσίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, 
είναι αναγκαίο να προστεθεί η φράση 'άλλες υποχρεώσεις που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία' σε 
μία νέα τέταρτη παράγραφο.
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Τροπολογία 152
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι άδειας σχεδιάζουν, 
κατασκευάζουν, εκμεταλλεύονται και 
παροπλίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παράγραφοι 1 και 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας σχεδιάζουν, 
κατασκευάζουν, εκμεταλλεύονται και 
παροπλίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6, παράγραφοι 1 και 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να απευθύνεται στα κράτη μέλη και όχι στους κατόχους άδειας.

Τροπολογία 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι άδειας σχεδιάζουν, 
κατασκευάζουν, εκμεταλλεύονται και 
παροπλίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6, παράγραφοι 1 και 2.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας είναι υπεύθυνοι για τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την 
εκμετάλλευση και τον παροπλισμό των
πυρηνικών εγκαταστάσεων τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να απευθύνεται στα κράτη μέλη και όχι στους κατόχους άδειας.
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Τροπολογία 154
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, τα 
οποία ελέγχονται τακτικά από τον 
ρυθμιστικό φορέα.

2. Οι κάτοχοι άδειας θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης, τα 
οποία ελέγχονται τακτικά από την εθνική 
ρυθμιστική και εποπτική αρχή σε θέματα 
πυρηνικής ασφάλειας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή για να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους καλύπτονται στο προτεινόμενο παράρτημα. 
Παρομοίως, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ, η ΕΕ δεν έχει εξουσία 
ρύθμισης χρηματοοικονομικών ζητημάτων. Κατ' αντιστοιχία, η ΕΕ δεν προσχώρησε στο άρθρο
11 της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια το οποίο προβλέπει σχετικά με τη ρύθμιση τέτοιων 
πτυχών. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για τους ανθρώπινους πόρους. Επιπλέον, δεν υφίσταται 
ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης χρηματοοικονομικών ζητημάτων δεδομένου ότι επί του θέματος 
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αυτού υπάρχει η λεπτομερής σύσταση του Οκτωβρίου 2006.

Τροπολογία 156
Herbert Reul

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους καλύπτονται από τις συστάσεις στο 
προτεινόμενο παράρτημα. Βάσει των διατάξεων στα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ, η 
ΕΕ δεν έχει εξουσιοδοτείται να καταρτίσει κανόνες για τη ρύθμιση χρηματοοικονομικών 
ζητημάτων. Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν προσχώρησε στο άρθρο 11 της σύμβασης για την 
πυρηνική ασφάλεια το οποίο έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση τέτοιων πτυχών. Το ίδιο 
επιχείρημα ισχύει και για την χρήση ανθρώπινων πόρων.

Τροπολογία 157
Edit Herczog

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 και ανθρώπινους πόρους για 
να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. 
Ο κάτοχος άδειας παρουσιάζει σε τακτά 
διαστήματα στην οικεία ρυθμιστική αρχή 
μία αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν 
την απασχόληση, όπως είναι η υγεία και 
ασφάλεια και η όλη συλλογική περί 
ασφάλειας, τα προσόντα και η 
επιμόρφωση, ο αριθμός του 
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απασχολούμενου προσωπικού και η 
χρήση υπεργολάβων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας συνιστά σημαντικό κίνδυνο στις 
πυρηνικές δραστηριότητες. Ενώ είναι σαφής η ευθύνη του κατόχου αδείας, είναι ωστόσο 
δυνατόν να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με την όλη συλλογική περί ασφάλειας η 
οποία σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η υποβολή εκθέσεως σε τακτά διαστήματα θα 
επιτρέψει αυτή τη βελτίωση. Η τροπολογία αυτή είναι συνεπής και συμπληρωματική της 
τροπολογίας 35 του εισηγητή.

Τροπολογία 158
Vladimír Remek

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 και ανθρώπινους πόρους για 
να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. 
Ο κάτοχος άδειας παρουσιάζει σε τακτά 
διαστήματα στην οικεία ρυθμιστική αρχή 
μία αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν 
την απασχόληση, όπως είναι η υγεία και 
ασφάλεια και η όλη συλλογική περί 
ασφάλειας, τα προσόντα και η 
επιμόρφωση, ο αριθμός του 
απασχολούμενου προσωπικού και η 
χρήση υπεργολάβων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας συνιστά σημαντικό κίνδυνο στις 
πυρηνικές δραστηριότητες. Ενώ είναι σαφής η ευθύνη του κατόχου αδείας, είναι ωστόσο 
δυνατόν να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με την όλη συλλογική περί ασφάλειας η 
οποία σχετίζεται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η υποβολή εκθέσεως σε τακτά διαστήματα θα 
επιτρέψει αυτή τη βελτίωση.
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Τροπολογία 159
Eugenijus Maldeikis

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 και ανθρώπινους πόρους για 
να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους 
και παρέχουν την εγγύηση ότι το 
προσωπικό που έχει διορισθεί διαθέτει 
όλα τα απαραίτητα προσόντα.

Or. en

Τροπολογία 160
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση σχετικά 
με την πυρηνική ασφάλεια και την όλη 
συλλογική περί ασφάλειας στην Επιτροπή 
και τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με 
τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, 
μπορεί να προτείνει βελτιώσεις για να 
διασφαλισθεί η πυρηνική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
της υγείας, στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο εντός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας τις οποίες αναφέρει η Επιτροπή, εφόσον εγκριθούν μέσω της 
τροπολογίας 43 του εισηγητή, δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνεται η εμπειρία σε 
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ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια, ιδίως δε την υγεία και την ασφάλεια. Τα κράτη μέλη, οι 
ρυθμιστικές αρχές, η Επιτροπή και οι εκπρόσωποι φορέων εκμετάλλευσης και εργαζομένων 
επωφελούνται από μία τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας που επιτρέπει βελτιώσεις 
και την καλλιέργεια κλίματος υπέρ της ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ. Οι ενεχόμενοι κοινωνικοί 
εταίροι είναι οι εταίροι στον διατομεακό και τον τομεακό κοινωνικό διάλογο για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 161
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
υποβάλλουν ανά τριετία έκθεση σχετικά 
με την πυρηνική ασφάλεια και την όλη 
συλλογική περί ασφάλειας στην Επιτροπή 
και τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με 
τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, 
μπορεί να προτείνει βελτιώσεις για να 
διασφαλισθεί η πυρηνική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
της υγείας, στο υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο εντός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας τις οποίες αναφέρει η Επιτροπή, εφόσον εγκριθούν μέσω της 
τροπολογίας 43 του εισηγητή, δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνεται η εμπειρία σε 
ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια, ιδίως δε την υγεία και την ασφάλεια. Τα κράτη μέλη, οι 
ρυθμιστικές αρχές, η Επιτροπή και οι εκπρόσωποι φορέων εκμετάλλευσης και εργαζομένων 
επωφελούνται από μία τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας που επιτρέπει βελτιώσεις 
και την καλλιέργεια κλίματος υπέρ της ασφαλείας σε επίπεδο ΕΕ. Οι ενεχόμενοι κοινωνικοί 
εταίροι είναι οι εταίροι στον διατομεακό και τον τομεακό κοινωνικό διάλογο για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 162
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι κάτοχοι άδειας συμμορφούνται 
προς όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που 
θεσπίζει η εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 163
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ρυθμιστικός φορέας διενεργεί 
αξιολογήσεις της πυρηνικής ασφάλειας, 
έρευνες, έλεγχο και, κατά περίπτωση, 
επιβολή της νομοθεσίας στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
παροπλισμού τους.

1. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
διενεργεί αξιολογήσεις της πυρηνικής 
ασφάλειας, έρευνες, έλεγχο και, κατά 
περίπτωση, επιβολή της νομοθεσίας στις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής τους, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του παροπλισμού τους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή για να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.
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Τροπολογία 164
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ρυθμιστικός φορέας διενεργεί 
αξιολογήσεις της πυρηνικής ασφάλειας, 
έρευνες, έλεγχο και, κατά περίπτωση, 
επιβολή της νομοθεσίας στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
παροπλισμού τους.

1. Ο ρυθμιστικός φορέας διενεργεί 
αξιολογήσεις της πυρηνικής ασφάλειας, 
έρευνες, τακτικές επιθεωρήσεις και, κατά 
περίπτωση, επιβολή της νομοθεσίας στις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής τους, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του παροπλισμού τους.

Or. en

Τροπολογία 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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. Σε περίπτωση σοβαρών ή 
επανειλημμένων παραβιάσεων κανόνων 
ασφάλειας στην πυρηνική εγκατάσταση, ο 
ρυθμιστικός φορέας καλείται να ασκήσει 
αποτελεσματική πίεση στον κάτοχο της 
άδειας για να εξασφαλισθεί ότι η 
πυρηνική εγκατάσταση τηρεί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εύκολο να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας μίας μονάδας αποθήκευσης αναλωμένου 
καυσίμου, ενός εργοστασίου κατασκευής πυρηνικών καυσίμων, ενός εργοστασίου 
εμπλουτισμού, μίας μονάδας επανεπεξεργασίας, ή ακόμη και ενός αντιδραστήρα (αλλά όχι 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια) ακόμη και όταν οι μονάδες αυτές έχουν 
πλέον παύσει να λειτουργούν (όχι όμως όταν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους). Μονάδες 
αποθήκευσης αναλωμένου καυσίμου, εργοστάσια κατασκευής πυρηνικών καυσίμων, μονάδες 
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επανεπεξεργασίας και συναφείς αντιδραστήρες είναι πυρηνικές εγκαταστάσεις που πρέπει να 
επιθεωρούνται ενώ πρέπει να παρέχεται απόλυτη εγγύηση σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους 
σχετικά με την ασφάλεια.

Τροπολογία 166
Silvia-Adriana Ţicău

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. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
έχει την εξουσία να ανακαλέσει την άδεια 
λειτουργίας σε περίπτωση σοβαρών ή 
επανειλημμένων παραβιάσεων κανόνων 
ασφάλειας στην πυρηνική εγκατάσταση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή για να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία 
να διατάξει την αναστολή των εργασιών 
οποιουδήποτε πυρηνικού σταθμού εάν 
κρίνει ότι η ασφάλεια δεν κατοχυρώνεται 
πλήρως.

3. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία 
να διατάξει το κλείσιμο οποιουδήποτε 
πυρηνικού αντιδραστήρα, κρίσιμων ή 
υποκρίσιμων διατάξεων εάν κρίνει ότι η 
ασφάλεια δεν κατοχυρώνεται πλήρως.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο του ρυθμιστικού μέτρου καλύπτει όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
περιλαμβανομένων των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, των ερευνητικών αντιδραστήρων 
και των κρίσιμων διατάξεων. Σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων ασφάλειας, οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να κλείσουν. Αυτό το μέτρο θα συμβάλει μόνο στη μείωση των 
κινδύνων, αλλά οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να παραμείνουν υπό έλεγχο.

Τροπολογία 168
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία 
να διατάξει την αναστολή των εργασιών 
οποιουδήποτε πυρηνικού σταθμού εάν 
κρίνει ότι η ασφάλεια δεν κατοχυρώνεται 
πλήρως.

3. Η εθνική ρυθμιστική και εποπτική 
αρχή σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
έχει την εξουσία να διατάξει την αναστολή 
των εργασιών οποιουδήποτε πυρηνικού 
σταθμού εάν κρίνει ότι η ασφάλεια δεν 
κατοχυρώνεται πλήρως.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί σαφώς μία μοναδική αρχή για να εξασφαλισθεί συνέπεια και 
να παγιωθεί ο ρόλος της.

Τροπολογία 169
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Δημοσιονομικοί πόροι

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να υπάρχουν 
διαθέσιμοι επαρκείς χρηματοοικονομικοί 
πόροι για την κάλυψη της ασφάλειας της 
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κάθε πυρηνικής εγκαταστάσεως, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής της και στην 
περίοδο μετά την παύση λειτουργίας της.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα 
υπάρχουν έγκαιρα επαρκείς διαθέσιμοι 
πόροι για την κάλυψη του κόστους 
παροπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων 
της κάθε πυρηνικής εγκατάστασης, 
συνεκτιμώντας και τη διάρκεια του 
χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση 
των εργασιών αυτών. Τα κονδύλια αυτά 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
ελάχιστα κριτήρια που προβλέπονται στο 
παράρτημα και σε κάθε σχετική 
νομοθετική πράξη της Κοινότητας. 
Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει εντός 
εξαμήνου να προτείνει νομοθεσία δυνάμει 
της Συνθήκης ΕΚ για να εξασφαλίζεται 
το διαθέσιμο των πόρων για μελλοντικούς 
παροπλισμούς εγκαταστάσεων και να 
αποφεύγονται οι φραγμοί στον θεμιτό 
ανταγωνισμό εντός της αγοράς ενεργείας. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν 
χωριστούς λογαριασμούς για τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
παροπλισμού ή διαχείρισης αποβλήτων. 
Τα ταμεία αυτά πρέπει να τυγχάνουν 
ανασκόπησης και λογιστικού ελέγχου κατ' 
έτος από ανεξάρτητο φορέα, όπως είναι η 
ρυθμιστική αρχή ή οι ρυθμιστικοί φορείς 
για να επαληθεύεται ότι οι πρόσοδοι και 
οι συνδεόμενοι με αυτές τόκοι που 
εισπράττονται για αυτές τις μελλοντικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιούνται μόνον 
για τους συγκεκριμένους σκοπούς, ήτοι 
δραστηριότητες παροπλισμού ή 
διαχείρισης αποβλήτων, και δεν 
χρησιμοποιούνται αμέσως ή εμμέσως 
προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη τον Μάρτιο του 2002, το Κοινοβούλιο είχε επισημάνει κατά την πρώτη ανάγνωση της 
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οδηγίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ότι η διαχείριση των κονδυλίων του παροπλισμού 
και των ραδιενεργών αποβλήτων επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
λόγω των εν δυνάμει οικονομικών πλεονεκτημάτων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που 
έχουν πρόσβαση στα κονδύλια του παροπλισμούς και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων 
για απόκτηση μεριδίων της αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν σαφέστερες 
κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμοί συμμόρφωσης στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ για την 
άρση των στρεβλώσεων της αγοράς.

Τροπολογία 170
Edit Herczog

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.

Για να δημιουργηθούν σε επίπεδο 
κράτους μέλους επαρκείς ανθρώπινοι 
πόροι που θα μεριμνούν για την ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
τόσο χωριστά όσο και μέσω διακρατικής 
συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να καλύπτει μόνο θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των εν ενεργεία εργαζομένων και δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να υποστηριχθεί η πυρηνική 
ασφάλεια στα κράτη μέλη για τις μελλοντικές γενιές εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 171
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μερίμνη των κρατών μελών διατίθενται 
κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης για συνεχή θεωρητική και 

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

πρακτική κατάρτιση σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας, περιλαμβανομένων και 
προγραμμάτων ανταλλαγών, τόσο 
χωριστά όσο και μέσω υποχρεωτικής 
διακρατικής συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διακρατική συνεργασία είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση σημαντικού επιπέδου 
εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Η συστηματική θέσπιση 
προγραμμάτων ανταλλαγών συνιστά καλό μέσο για την εξασφάλιση πρακτικής 
εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Τροπολογία 172
Vladimir Urutchev

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 σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας και διατήρησης των γνώσεων 
στον τομέα των πυρηνικών, τόσο χωριστά 
όσο και μέσω διακρατικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 173
Rebecca Harms

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

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται για να αντεπεξέρχονται στις 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα 
οδηγία 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 174
Vladimir Urutchev

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 την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ταυτοχρόνως με την 
υποβολή των εθνικών εκθέσεων δυνάμει 
της σύμβασης για την πυρηνική 
ασφάλεια. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, η 
Επιτροπή παρουσιάζει τακτικά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.
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Or. en

Τροπολογία 175
Hannes Swoboda

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 την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας το αργότερο [τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος της] και έπειτα 
κάθε έτος. Με βάση την πρώτη έκθεση, η 
Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο 
έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. de

Τροπολογία 176
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11a
Ανασκόπηση

Με βάση την πρώτη έκθεση που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του 
άρθρου 11, η Επιτροπή, εντός διετίας από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
υποβάλλει πρόταση για την έγκριση 
δεσμευτικών προτύπων ασφαλείας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
Τα εν λόγω δεσμευτικά πρότυπα ασφαλείας 
βασίζονται στα επίπεδα ασφαλείας που 
ανέπτυξε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση 
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Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά 
(WENRA) σε στενή συνεργασία με την 
ομάδα υψηλού επιπέδου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων και 
συμπληρώνονται με την εγκαθίδρυση 
μηχανισμών ελέγχου σε ολόκληρη την ΕΕ.
Αυτές οι απαιτήσεις και μηχανισμοί 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας 
σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 
τεχνολογικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θεσπίζεται μηχανισμός επιβολής αμφιβόλου αξίας για μία υπάρχουσα διεθνή σύμβαση, 
η οδηγία πρέπει να εγκρίνει μηχανισμό για την εγκαθίδρυση και αποτελεσματική επιβολή 
κοινών προτύπων ασφαλείας τα οποία να απαιτούν να εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες ή 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας πρακτικές, λειτουργία και ρυθμιστικά καθεστώτα σε όλες τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις εν λειτουργία στην ΕΕ, όπως ζητείται επίσης από το Συμβούλιο 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 1998 και τη Σύσταση PARCOM 91/4 
σχετικά με την απόρριψη ραδιενεργών ουσιών δυνάμει της Σύμβασης για την Προστασία του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Τροπολογία 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κύριος στόχος ασφαλείας είναι η 
προστασία των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τις επιβλαβείς επιδράσεις 
των ιονιζουσών ακτινοβολιών που 
ενδέχεται να προκαλούνται από 
πυρηνικές εγκαταστάσεις.
1. Για να διασφαλισθεί η προστασία των 
εργαζομένων και του πληθυσμού, οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις θα λειτουργούν 
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κατά τρόπο που να παρέχονται τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που 
μπορεί ευλόγως να επιτευχθούν.
Εκτός από τα μέτρα που αφορούν την 
προστασία της υγείας, τα οποία 
καθορίζονται στους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας (οδηγία 96/29/Ευρατόμ), 
λαμβάνονται και τα ακόλουθα μέτρα:
- περιορισμό της πιθανοφάνειας του να 
σημειωθούν συμβάντα που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου επί 
πυρήνα πυρηνικού αντιδραστήρα, 
πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης ή 
πηγής ακτινοβολίας και
- μετριασμό των συνεπειών από τέτοια 
συμβάντα που θα μπορούσαν να συμβούν.
2. Ο θεμελιώδης στόχος ασφαλείας 
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και για όλα τα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
πυρηνικής εγκαταστάσεως.
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αρχή 1: Ευθύνη για την ασφάλεια
Each Member Κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι την πρωταρχική ευθύνη 
για την ασφάλεια πυρηνικής 
εγκαταστάσεως φέρει ο κάτοχος της 
σχετικής αδείας και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται 
ότι ο κάτοχος της αδείας επιτελεί αυτό το 
καθήκον.
1.1 Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
κάτοχος της άδειας έχει εφαρμόσει 
διατάξεις ώστε:
- να θεσπίζονται και να διατηρούνται οι 
απαραίτητες αρμοδιότητες·
- να παρέχεται επαρκής επιμόρφωση και 
πληροφόρηση·
- να θεσπίζονται διαδικασίες και 
διευθετήσεις προς διατήρηση της 
ασφαλείας υπό παντός είδους συνθήκες·
- να επαληθεύεται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός και η επαρκής ποιότητα των 



AM\771348EL.doc 93/108 PE421.201v01-00

EL

πυρηνικών εγκαταστάσεων·
- να εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος 
παντός ραδιενεργού υλικού που 
χρησιμοποιείται, παράγεται ή 
αποθηκεύεται·
- να εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος 
όλων των ραδιενεργών αποβλήτων που 
παράγονται προς επιτέλεση των 
καθηκόντων ασφαλείας της πυρηνικής 
εγκαταστάσεως.
Το έργο αυτό επιτελείται σύμφωνα με 
τους εν ισχύι στόχους και απαιτήσεις 
ασφαλείας που έχει καθορίσει ή εγκρίνει ο 
ρυθμιστικός φορέας, η δε επιτέλεσή του 
πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της 
υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης.
Αρχή 2: Ηγεσία και διαχείριση για την 
ασφάλεια
Στις οργανώσεις που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια πρέπει να θεσπίζονται 
και να διατηρούνται ηγεσία και 
διαχείριση για την ασφάλεια.
2.1 Η ηγεσία σε θέματα ασφαλείας 
επιδεικνύεται στα υψηλότερα επίπεδα σε 
έναν οργανισμό. Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται και 
διατηρείται ενσωματώνοντας όλα τα 
στοιχεία διαχείρισης ώστε οι απαιτήσεις 
για την ασφάλεια να προσδιορίζονται και 
εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή με 
άλλες απαιτήσεις, περιλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με την 
ανθρώπινη επίδοση, την ποιότητα και την 
εξασφάλιση και κατά τρόπον ώστε η 
ασφάλεια να μην υπονομεύεται από άλλες 
απαιτήσεις ή αιτήματα.
Το σύστημα διαχείρισης εξασφαλίζει 
επίσης την προαγωγή μιας νοοτροπίας 
ασφαλείας, την τακτική αξιολόγηση της 
επιδόσεως στην ασφάλεια και την 
εφαρμογή των διδαγμάτων που έχουν 
συναχθεί από την εμπειρία.
2.2 Μία νοοτροπία ασφαλείας που διέπει 
τις στάσεις και τη συμπεριφορά όσον 
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αφορά με την ασφάλεια όλων των 
οργανισμών και των ατόμων τους 
οποίους αφορά πρέπει να ενσωματώνεται 
στο σύστημα διαχείρισης. Στη νοοτροπία 
ασφαλείας εντάσσονται:
- ατομική και συλλογική δέσμευση για την 
ασφάλεια από την ηγεσία, τη διαχείριση 
και το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα·
- απόδοση λογαριασμών από οργανισμούς 
και άτομα σε όλα τα επίπεδα για θέματα 
ασφαλείας·
- λήψη μέτρων προς ενθάρρυνση μιας 
στάσης που θέτει ερωτήματα και 
αποκομίζει μάθηση και αποθάρρυνση της 
μακαριότητας όσον αφορά την ασφάλεια.
2.3 Το σύστημα διαχείρισης αναγνωρίζει 
το πλήρες εύρος αλληλεπιδράσεων των 
ατόμων σε όλα τα επίπεδα με την 
τεχνολογία και με τους οργανισμούς. Για 
να προλαμβάνονται η έλλειψη ασφαλείας 
και τα σημαντικά σφάλματα, τόσο 
ανθρώπινα όσο και τα σε επίπεδο 
λειτουργίας του οργανισμού, οι 
ανθρώπινοι παράγοντες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και η καλή επίδοση 
και οι καλές πρακτικές πρέπει να 
υποστηρίζονται.
Αρχή 3: Αξιολόγηση της ασφαλείας
Πριν κατασκευαστεί και τεθεί σε 
λειτουργία μία πυρηνική εγκατάσταση, 
αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της, 
διεξάγονται περιεκτικές και 
συστηματικές αξιολογήσεις που αφορούν 
την ασφάλεια. Χρησιμοποιείται μία 
διαβαθμισμένη προσέγγιση που λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των δυνητικών 
κινδύνων από την πυρηνική 
εγκατάσταση.
3.1 Ο ρυθμιστικός φορέας απαιτεί να 
διενεργείται αξιολόγηση σχετικά με την 
πυρηνική ασφάλεια για όλες τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις η οποία να είναι 
συνεπής προς μία διαβαθμισμένη 
προσέγγιση. Αυτή η αξιολόγηση 
ασφαλείας περιλαμβάνει τη συστηματική 
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ανάλυση της κανονικής λειτουργίας και 
των αποτελεσμάτων της, τους τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν 
βλάβες και τις συνέπειες που αυτές θα 
έχουν. Οι αξιολογήσεις της ασφαλείας 
καλύπτουν τα μέτρα ασφαλείας που είναι 
απαραίτητα για να ελέγχεται ο κίνδυνος, 
τα δε χαρακτηριστικά ασφαλείας στο 
επίπεδο του σχεδιασμού και της 
μηχανοτεχνίας αξιολογούνται για να 
δειχθεί ότι πληρούν τις περί ασφαλείας 
απαιτήσεις που τους επιβάλλονται. 
Οσάκις προσφεύγει κανείς σε μέτρα 
ελέγχου ή δράσεις χειριστή προς 
διατήρηση της ασφαλείας, διεξάγεται 
αρχική αξιολόγηση ασφαλείας για να 
δειχθεί ότι οι διευθετήσεις είναι στιβαρές 
και καθείς μπορεί να βασίζεται επ' 
αυτών. 
Έγκριση λειτουργίας πυρηνικής 
εγκατάστασης χορηγείται από κράτος 
μέλος μόνον αφού ο κάτοχος της άδειας 
αποδείξει προς ικανοποίηση του 
ρυθμιστικού φορέα ότι τα μέτρα 
ασφαλείας που προτείνει επαρκούν.
Η απαιτούμενη αξιολόγηση της 
ασφαλείας επαναλαμβάνεται εν όλω ή εν 
μέρει εάν, αργότερα κατά την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων, κρίνεται αναγκαίο 
για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή 
περιστάσεων (όπως είναι η εφαρμογή 
νέων προτύπων ή οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις), η 
ανατροφοδότηση της αναφερόμενης στη 
λειτουργία εμπειρίας, οι τροποποιήσεις 
και τα αποτελέσματα της γήρανσης. Για 
εργασίες που συνεχίζουν επί μακρά 
χρονικά διαστήματα οι αξιολογήσεις 
τυγχάνουν ανασκόπησης και 
επαναλαμβάνονται εφόσον χρειάζεται. 
Προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτών των 
εργασιών είναι να δειχθεί από αυτές τις 
αποτιμήσεις προς ικανοποίηση του 
ρυθμιστικού φορέα ότι τα μέτρα 
ασφαλείας παραμένουν επαρκή.
3.3 Στο πλαίσιο της απαιτούμενης 
αξιολόγησης της ασφαλείας εντοπίζονται 
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και αναλύονται οι παράγοντες που 
προαγγέλλουν ατυχήματα (ένα αρχικό 
συμβάν που μπορεί να οδηγήσει σε 
συνθήκες ατυχήματος) και υιοθετούνται 
μέτρα για την πρόληψή τους. 
3.4 Για την ενίσχυση της ασφάλειας, 
εφαρμόζονται διαδικασίες για την 
ανατροφοδότηση και ανάλυση της 
αναφερόμενης στη λειτουργία εμπειρίας 
σε ίδιες και άλλες εγκαταστάσεις, 
περιλαμβανομένων αρχικών συμβάντων, 
προαγγέλων ατυχημάτων, "παρ’ ολίγο 
ατυχημάτων", ατυχημάτων, καθώς και 
μη εξουσιοδοτημένων πράξεων, ώστε να 
συναχθούν και να ανταλλαχθούν 
διδάγματα και να υιοθετηθούν τα 
κατάλληλα μέτρα.
Αρχή 4: Βελτιστοποίηση της ασφαλείας
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις 
βελτιστοποιούνται για να παρέχουν το 
ύψιστο επίπεδο ασφαλείας που μπορεί 
ευλόγως να επιτυγχάνεται χωρίς 
περιττούς περιορισμούς στη λειτουργία 
τους.
4.1 Η βελτιστοποίηση της ασφαλείας 
απαιτεί αξιολογικές κρίσεις περί της 
σχετικής σημασίας ποικίλων 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων:
- η πιθανοφάνεια του να σημειωθούν 
προβλέψιμα γεγονότα και οι 
συνεπαγόμενες συνέπειες·
- το μέγεθος και η κατανομή των 
λαμβανομένων δόσεων ακτινοβολίας·
- οι οικονομικοί, κοινωνικοί και
περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
προέρχονται από κινδύνους ακτινοβολίας.
- Βελτιστοποίηση της ασφαλείας επίσης 
σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ορθές 
πρακτικές και κοινός νους στον βαθμό 
που είναι τούτο εφικτό στις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Αρχή 5: Πρόληψη και μετριασμός
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
καταβάλλεται στην πράξη πάσα 
προσπάθεια για να προλαμβάνονται και 
μετριάζονται τα πυρηνικά ατυχήματα και 
τα ατυχήματα στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις τους.
5.1 Έκαστο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι αδείας καταβάλλουν στην 
πράξη πάσα προσπάθεια ώστε:
- να προλαμβάνεται η εμφάνιση 
ασυνήθων περιστάσεων ή ατυχημάτων 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
απώλεια ελέγχου·
- να προλαμβάνεται η κλιμάκωση 
οιωνδήποτε τέτοιας μορφής ασυνήθων 
περιστάσεων ή ατυχημάτων τα οποία 
συμβαίνουν· και
- να μετριάζονται τυχόν βλαβερές 
συνέπειες ατυχήματος
δια της υλοποίησης της "άμυνας εις 
βάθος".
5.2 Η ορθή υλοποίηση της έννοιας 
"άμυνα εις βάθος" εξασφαλίζει ότι ένα 
μόνο κρούσμα τεχνικής, ανθρώπινης ή 
οργανωτικής παράλειψης δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε βλαβερές 
συνέπειες, οι δε συνδυασμοί κρουσμάτων 
μη λειτουργίας που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν σημαντικές βλαβερές 
συνέπειες έχουν πολύ μικρή πιθανότητα.
5.3 Η άμυνα εις βάθος υλοποιείται μέσω 
του συνδυασμού διαφόρων επαλλήλων 
και ανεξαρτήτων επιπέδων προστασίας 
τα οποία θα πρέπει να μη λειτουργήσουν 
για να καταστεί δυνατόν να προκληθούν 
βλαβερές συνέπειες στους εργαζομένους ή 
τον πληθυσμό. Τα επίπεδα άμυνας εις 
βάθος περιλαμβάνουν:
- κατάλληλη επιλογή τοποθεσίας
- κατάλληλο σχεδιασμό της πυρηνικής 
εγκαταστάσεως που συνίσταται από
υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και 
κατασκευή
υψηλής αξιοπιστίας·εξαρτήματα και 
εξοπλισμό
έλεγχο, συστήματα περιορισμού και 
προστασίας και χαρακτηριστικά 
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εποπτείας·
- κατάλληλη οργάνωση με
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης με 
ανάληψη δέσμευσης από τη διοίκηση για 
την καλλιέργεια κλίματος υπέρ της 
ασφαλείας
περιεκτικές επιχειρησιακές διαδικασίες 
και πρακτικές
περιεκτικές διαδικασίες διαχείρισης 
ατυχήματος
διευθετήσεις ετοιμότητας σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.
Αρχή 6: Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνονται 
διευθετήσεις ετοιμότητας και 
ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης για ατυχήματα σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
καλύπτουν επίσης ένα διαφορετικό φάσμα δραστηριοτήτων/εγκαταστάσεων από αυτές που 
προτείνονται στην παρούσα οδηγία. Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις σχετικές αρχές 
ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια προσαρμοσμένες στο 
κοινοτικό πλαίσιο οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα πρόταση. Τηρώντας την 
προσαρμογή των θεμελιωδών αρχών ασφαλείας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική 
ασφάλεια, η διευκρίνιση του άρθρου 6, παράγραφος 1, όπως προτείνεται σε άλλη τροπολογία, 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα.
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Τροπολογία 178
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κύριος στόχος ασφαλείας είναι η 
προστασία των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τις επιβλαβείς επιδράσεις 
των ιονιζουσών ακτινοβολιών που 
ενδέχεται να προκαλούνται από τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις.
1. Για να διασφαλισθεί η προστασία των 
εργαζομένων και του πληθυσμού, οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις θα λειτουργούν 
κατά τρόπο που να παρέχονται τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που 
μπορεί ευλόγως να επιτευχθούν.
Εκτός από την προστασία των ατόμων, 
που καθορίζεται στους βασικούς κανόνες 
ασφαλείας (οδηγία 96/29/Ευρατόμ), 
λαμβάνονται και τα ακόλουθα μέτρα:
- περιορισμό της πιθανοφάνειας του να 
σημειωθούν συμβάντα που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου επί 
πυρήνα πυρηνικού αντιδραστήρα, 
πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης ή 
πηγής ακτινοβολίας και
- μετριασμό των συνεπειών από τέτοια 
συμβάντα που θα μπορούσαν να συμβούν.
2. Ο θεμελιώδης στόχος ασφαλείας 
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και για όλα τα στάδια 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της 
πυρηνικής εγκαταστάσεως.
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αρχή 1: Ευθύνη για την ασφάλεια
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι την 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια 
πυρηνικής εγκαταστάσεως φέρει ο 
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κάτοχος της σχετικής αδείας και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίζεται ότι ο κάτοχος της αδείας 
επιτελεί αυτό το καθήκον.
1.1 Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
κάτοχος της άδειας έχει εφαρμόσει 
διατάξεις ώστε:
- να θεσπίζονται και να διατηρούνται οι 
απαραίτητες αρμοδιότητες·
- να παρέχεται επαρκής επιμόρφωση και 
πληροφόρηση·
- να θεσπίζονται διαδικασίες και 
διευθετήσεις προς διατήρηση της 
ασφαλείας υπό παντός είδους συνθήκες·
- να επαληθεύεται ο κατάλληλος 
σχεδιασμός και η επαρκής ποιότητα των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων·
- να εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος 
παντός ραδιενεργού υλικού που 
χρησιμοποιείται, παράγεται ή 
αποθηκεύεται·
- να εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος 
όλων των ραδιενεργών αποβλήτων που 
παράγονται.
να επιτελούνται τα καθήκοντα ασφαλείας 
της πυρηνικής εγκαταστάσεως.
Το έργο αυτό επιτελείται σύμφωνα με 
τους εν ισχύι στόχους και απαιτήσεις 
ασφαλείας που έχει καθορίσει ή εγκρίνει ο 
ρυθμιστικός φορέας, η δε επιτέλεσή του 
πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της 
υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης.
Αρχή 2: Ηγεσία και διαχείριση για την 
ασφάλεια
Στις οργανώσεις που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια πρέπει να θεσπίζονται 
και να διατηρούνται ηγεσία και 
διαχείριση για την ασφάλεια.
2.1 Η ηγεσία σε θέματα ασφαλείας 
επιδεικνύεται στα υψηλότερα επίπεδα σε 
έναν οργανισμό. Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται και 
διατηρείται και πρέπει να ενσωματώνει 
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όλα τα στοιχεία διαχείρισης ώστε οι 
απαιτήσεις για την ασφάλεια να 
προσδιορίζονται και να εφαρμόζονται 
κατά τρόπο συνεπή με άλλες απαιτήσεις, 
περιλαμβανομένων εκείνων για την 
ανθρώπινη επίδοση, την ποιότητα και την 
εξασφάλιση, και κατά τρόπον ώστε η 
ασφάλεια να μην υπονομεύεται από άλλες
απαιτήσεις ή αιτήματα.
Το σύστημα διαχείρισης εξασφαλίζει 
επίσης την προαγωγή μιας νοοτροπίας 
ασφαλείας, την τακτική αξιολόγηση της 
επιδόσεως στην ασφάλεια και την 
εφαρμογή των διδαγμάτων που έχουν 
συναχθεί από την εμπειρία.
2.2 Μία νοοτροπία ασφαλείας που διέπει 
τις στάσεις και τη συμπεριφορά όσον 
αφορά με την ασφάλεια όλων των 
οργανισμών και των ατόμων τους 
οποίους αφορά πρέπει να ενσωματώνεται 
στο σύστημα διαχείρισης. Στη νοοτροπία 
ασφαλείας εντάσσονται:
- ατομική και συλλογική δέσμευση για την 
ασφάλεια από την ηγεσία, τη διαχείριση 
και το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα·
- απόδοση λογαριασμών από οργανισμούς 
και άτομα σε όλα τα επίπεδα για θέματα 
ασφαλείας·
- λήψη μέτρων προς ενθάρρυνση μιας 
στάσης που θέτει ερωτήματα και 
αποκομίζει μάθηση και αποθάρρυνση της 
μακαριότητας όσον αφορά την ασφάλεια.
2.3 Το σύστημα διαχείρισης αναγνωρίζει 
το πλήρες εύρος αλληλεπιδράσεων των 
ατόμων σε όλα τα επίπεδα με την 
τεχνολογία και με τους οργανισμούς. Για 
να προλαμβάνονται η έλλειψη ασφαλείας 
και τα σημαντικά σφάλματα, τόσο 
ανθρώπινα όσο και τα σε επίπεδο 
λειτουργίας του οργανισμού, οι 
ανθρώπινοι παράγοντες πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και η καλή επίδοση 
και οι καλές πρακτικές πρέπει να 
υποστηρίζονται.
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Αρχή 3: Αξιολόγηση της ασφαλείας
Πριν κατασκευαστεί και τεθεί σε 
λειτουργία μία πυρηνική εγκατάσταση, 
αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της, 
διεξάγονται περιεκτικές και 
συστηματικές αξιολογήσεις που αφορούν 
την ασφάλεια. Χρησιμοποιείται μία 
διαβαθμισμένη προσέγγιση που λαμβάνει 
υπόψη το μέγεθος των κινδύνων που
ενδέχεται να προκύψουν από την 
πυρηνική εγκατάσταση.
3.1 Ο ρυθμιστικός φορέας απαιτεί να 
διενεργείται αξιολόγηση σχετικά με την 
πυρηνική ασφάλεια για όλες τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις η οποία να είναι 
συνεπής προς μία διαβαθμισμένη 
προσέγγιση. Αυτή η αξιολόγηση 
ασφαλείας περιλαμβάνει τη συστηματική 
ανάλυση της κανονικής λειτουργίας και 
των αποτελεσμάτων της, τους τρόπους με 
τους οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν 
βλάβες και τις συνέπειες που αυτές θα 
έχουν. Οι αξιολογήσεις της ασφαλείας 
καλύπτουν τα μέτρα ασφαλείας που είναι 
απαραίτητα για να ελέγχεται ο κίνδυνος, 
τα δε χαρακτηριστικά ασφαλείας στο 
επίπεδο του σχεδιασμού και της 
μηχανοτεχνίας αξιολογούνται για να 
δειχθεί ότι πληρούν τις περί ασφαλείας 
απαιτήσεις που τους επιβάλλονται. 
Οσάκις προσφεύγει κανείς σε μέτρα 
ελέγχου ή δράσεις χειριστή προς 
διατήρηση της ασφαλείας, διεξάγεται 
αρχική αξιολόγηση ασφαλείας για να 
δειχθεί ότι οι διευθετήσεις είναι στιβαρές 
και καθείς μπορεί να βασίζεται επ' 
αυτών.
Έγκριση λειτουργίας πυρηνικής 
εγκατάστασης χορηγείται από κράτος 
μέλος μόνον αφού ο κάτοχος της άδειας 
αποδείξει προς ικανοποίηση του 
ρυθμιστικού φορέα ότι τα μέτρα 
ασφαλείας που προτείνει επαρκούν.
Η απαιτούμενη αξιολόγηση της 
ασφαλείας επαναλαμβάνεται εν όλω ή εν 
μέρει εάν, αργότερα κατά την εκτέλεση 
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των δραστηριοτήτων, κρίνεται αναγκαίο 
για να ληφθεί υπόψη η αλλαγή 
περιστάσεων (όπως είναι η εφαρμογή 
νέων προτύπων ή οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις), η 
ανατροφοδότηση της αναφερόμενης στη 
λειτουργία εμπειρίας, οι τροποποιήσεις 
και τα αποτελέσματα της γήρανσης. Για 
εργασίες που συνεχίζουν επί μακρά 
χρονικά διαστήματα οι αξιολογήσεις 
τυγχάνουν ανασκόπησης και 
επαναλαμβάνονται εφόσον χρειάζεται. 
Προϋπόθεση για τη συνέχιση αυτών των 
εργασιών είναι να δειχθεί από αυτές τις 
αποτιμήσεις προς ικανοποίηση του
ρυθμιστικού φορέα ότι τα μέτρα 
ασφαλείας παραμένουν επαρκή.
3.3 Στο πλαίσιο της απαιτούμενης 
αξιολόγησης της ασφαλείας εντοπίζονται 
και αναλύονται οι παράγοντες που 
προαγγέλλουν ατυχήματα (ένα αρχικό 
συμβάν που μπορεί να οδηγήσει σε 
συνθήκες ατυχήματος) και υιοθετούνται 
μέτρα για την πρόληψή τους. 
3.4 Για την ενίσχυση της ασφάλειας, 
εφαρμόζονται διαδικασίες για την 
ανατροφοδότηση και ανάλυση της 
αναφερόμενης στη λειτουργία εμπειρίας 
σε ίδιες και άλλες εγκαταστάσεις, 
περιλαμβανομένων αρχικών συμβάντων,
προαγγέλων ατυχημάτων, "παρ’ ολίγο 
ατυχημάτων", ατυχημάτων, καθώς και 
μη εξουσιοδοτημένων πράξεων, ώστε να 
συναχθούν και να ανταλλαχθούν 
διδάγματα και να υιοθετηθούν τα 
κατάλληλα μέτρα.
Αρχή 4: Βελτιστοποίηση της ασφαλείας
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις 
βελτιστοποιούνται για να παρέχουν το 
ύψιστο επίπεδο ασφαλείας που μπορεί 
ευλόγως να επιτυγχάνεται χωρίς 
περιττούς περιορισμούς στη λειτουργία 
τους.
4.1 Η βελτιστοποίηση της ασφαλείας 
απαιτεί αξιολογικές κρίσεις περί της 
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σχετικής σημασίας ποικίλων 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων:
- η πιθανοφάνεια του να σημειωθούν 
προβλέψιμα γεγονότα και οι 
συνεπαγόμενες συνέπειες·
- το μέγεθος και η κατανομή των 
λαμβανομένων δόσεων ακτινοβολίας·
- οι οικονομικοί, κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
προέρχονται από κινδύνους ακτινοβολίας·
- η βελτιστοποίηση της ασφαλείας επίσης 
σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ορθές 
πρακτικές και κοινός νους στον βαθμό 
που είναι τούτο εφικτό στις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Αρχή 5: Πρόληψη και μετριασμός
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
καταβάλλεται στην πράξη πάσα 
προσπάθεια για να προλαμβάνονται και 
μετριάζονται τα πυρηνικά ατυχήματα και 
τα ατυχήματα στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις τους.
5.1 Έκαστο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι αδείας καταβάλλουν στην 
πράξη πάσα προσπάθεια ώστε:
- να προλαμβάνεται η εμφάνιση 
ασυνήθων περιστάσεων ή ατυχημάτων 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
απώλεια ελέγχου·
- να προλαμβάνεται η κλιμάκωση 
οιωνδήποτε τέτοιας μορφής ασυνήθων 
περιστάσεων ή ατυχημάτων τα οποία 
συμβαίνουν· και
- να μετριάζονται τυχόν βλαβερές 
συνέπειες ατυχήματος
δια της υλοποίησης της "άμυνας εις 
βάθος".
5.2 Η ορθή υλοποίηση της έννοιας 
"άμυνα εις βάθος" εξασφαλίζει ότι ένα 
μόνο κρούσμα τεχνικής, ανθρώπινης ή 
οργανωτικής παράλειψης δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε βλαβερές 
συνέπειες, οι δε συνδυασμοί κρουσμάτων 
μη λειτουργίας που θα μπορούσαν να 
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προκαλέσουν σημαντικές βλαβερές 
συνέπειες έχουν πολύ μικρή πιθανότητα.
5.3 Η άμυνα εις βάθος υλοποιείται μέσω 
του συνδυασμού διαφόρων επαλλήλων 
και ανεξαρτήτων επιπέδων προστασίας 
τα οποία θα πρέπει να μη λειτουργήσουν 
για να καταστεί δυνατόν να προκληθούν 
βλαβερές συνέπειες στους εργαζομένους ή 
τον πληθυσμό. Τα επίπεδα άμυνας εις 
βάθος περιλαμβάνουν:
- κατάλληλη επιλογή τοποθεσίας
- κατάλληλο σχεδιασμό της πυρηνικής 
εγκαταστάσεως που συνίσταται από
υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και 
κατασκευή
υψηλής αξιοπιστίας·εξαρτήματα και 
εξοπλισμό
έλεγχο, συστήματα περιορισμού και 
προστασίας και χαρακτηριστικά 
εποπτείας·
- κατάλληλη οργάνωση με
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης με 
ανάληψη δέσμευσης από τη διοίκηση για 
την καλλιέργεια κλίματος υπέρ της 
ασφαλείας
περιεκτικές επιχειρησιακές διαδικασίες 
και πρακτικές
περιεκτικές διαδικασίες διαχείρισης 
ατυχήματος
διευθετήσεις ετοιμότητας σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.
Αρχή 6: Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι γίνονται 
διευθετήσεις ετοιμότητας και 
ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης για ατυχήματα σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
καλύπτουν επίσης διάφορες μορφές δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που δεν περιέχονται 
στην παρούσα οδηγία. Το παρόν παράρτημα ενσωματώνει εκείνες τις αρχές ασφάλειας του 
ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια οι οποίες έχουν σχέση με την παρούσα 
οδηγία και θα πρέπει να περιληφθούν σε κοινοτικό πλαίσιο. Για την τήρηση των αρχών 
εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών ασφαλείας του ΔΟΑΕ και της σύμβασης για την πυρηνική 
ασφάλεια, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στο παράρτημα η διευκρίνιση του άρθρου 6, 
παράγραφος 1, όπως αναφέρεται σε άλλη τροπολογία.

Τροπολογία 179
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
ΤΑΜΕΙΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στα ταμεία παροπλισμού, μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 8 α της 
παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται τα εξής 
ελάχιστα κριτήρια:
1. Τα ταμεία δημιουργούνται από 
συνεισφορές φορέων εκμετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους για να 
επιτευχθεί κατά τον χρόνο της τελικής 
παύσεως λειτουργίας επίπεδο πόρων 
επαρκές για να καλύψει όλες τις δαπάνες 
που σχετίζονται με τον παροπλισμό και 
τη διαχείριση αποβλήτων όπως ορίζεται 
στο σημείο 2.
2. Στο ταμείο κατατίθενται συνεισφορές 
σύμφωνα με την κατ' εκτίμηση διάρκεια 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης και με 
τις επιλεγείσες στρατηγικές παροπλισμού 
και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων 
κατά τρόπον ώστε να καλύπτεται 
ειδικότερα ο παροπλισμός της 
εγκατάστασης· η ασφαλής, μακροχρόνια 
διαχείριση των συμβατικών και 
ραδιενεργών αποβλήτων  και η ασφαλής, 
μακροχρόνια διαχείριση των αναλωμένων 
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καυσίμων από σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική 
ενέργεια και των αποβλήτων από 
ενέργειες επανεπεξεργασίας που δεν 
καλύπτονται ήδη πλήρως ως 
επιχειρησιακό κόστος.
3. Η διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων των ταμείων διενεργείται κατά 
τρόπον ο οποίος να εξασφαλίζει 
ρευστότητα συμβατή τόσο με το 
χρονοδιάγραμμα για τον παροπλισμό και 
τις υποχρεώσεις διαχείρισης αποβλήτων 
όσο και με τις μορφές κόστους που 
ορίζονται στο σημείο 2.
4. Τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον προς 
κάλυψη των μορφών κόστους που 
ορίζονται στο σημείο 2 σύμφωνα με τη 
στρατηγική παροπλισμού εγκαταστάσεων 
και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
για άλλους σκοπούς. Προς τούτο τα 
ταμεία παροπλισμού ιδρύονται κατά τον 
δέοντα τρόπο με δική τους νομική 
προσωπικότητα, χωριστά από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης.
5. Στην περίπτωση πυρηνικής 
εγκατάστασης η λειτουργία της οποίας θα 
παύσει πριν από την έναρξη ισχύος των 
νομοθετικών ρυθμιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που ορίζονται στο 
άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας· ή εντός 
… [η περίοδος μένει να αποφασισθεί] από 
την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων, 
μπορεί να ακολουθούνται προσεγγίσεις 
διαφορετικές από τη δημιουργία ταμείων 
παροπλισμού όπως επιβάλλει η παρούσα 
οδηγία. Στην περίπτωση πυρηνικής 
εγκατάστασης η λειτουργία της οποίας θα 
παύσει πριν από την έναρξη ισχύος των 
νομοθετικών ρυθμιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που ορίζονται στο 
άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας· ή εντός 
… [η περίοδος μένει να αποφασισθεί] από 
την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων, 
μπορεί να ακολουθούνται προσεγγίσεις 
διαφορετικές από τη δημιουργία ταμείων 
παροπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων 
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όπως επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
6. Τα κράτη μέλη ορίζουν τη μέθοδο με 
την οποία μεταφέρονται οι απαραίτητοι 
πόροι για τον παροπλισμό και τη 
διαχείριση αποβλήτων οι οποίοι έχουν 
ήδη συσσωρευθεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης πριν από την έναρξη 
ισχύος των μέτρων που λαμβάνονται 
προς υλοποίηση της παρούσας οδηγίας. 
Αυτές οι μεταφορές πρέπει να διεξαχθούν 
εντός τουλάχιστον τριετίας από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη τον Μάρτιο του 2002, το Κοινοβούλιο είχε επισημάνει κατά την πρώτη ανάγνωση της 
οδηγίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ότι η διαχείριση των κονδυλίων του παροπλισμού 
και των ραδιενεργών αποβλήτων επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
λόγω των εν δυνάμει οικονομικών πλεονεκτημάτων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που 
έχουν πρόσβαση στα κονδύλια του παροπλισμούς και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων 
για απόκτηση μεριδίων της αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστούν σαφέστερες 
κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμοί συμμόρφωσης στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ για την 
άρση των στρεβλώσεων της αγοράς.
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