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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέσου 
βοήθειας για πυρηνική προστασία και ασφάλεια
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (9037/2006),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0630)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C6-0153/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών
καθώς και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει το κείμενο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 
119, παράγραφος 2, της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο του 
Κοινοβουλίου, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή (9) Εξυπακούεται ότι κατά την παροχή 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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βοήθειας στη σχετική πυρηνική 
εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων 
από τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να 
σημειώνεται παρέκκλιση από τη βασική 
αρχή ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της 
εγκατάστασης θα πρέπει να εναπόκειται 
στον φορέα εκμετάλλευσης και στο κράτος 
που έχει τη δικαιοδοσία επί της 
εγκατάστασης.

βοήθειας στη σχετική πυρηνική 
εγκατάσταση, τούτο θα γίνεται με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων 
από τη βοήθεια, χωρίς ωστόσο να 
σημειώνεται παρέκκλιση από τη βασική 
αρχή ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της 
εγκατάστασης θα πρέπει να εναπόκειται 
στον φορέα εκμετάλλευσης και στο κράτος 
που έχει τη δικαιοδοσία επί της 
εγκατάστασης. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που 
πιθανότατα θα έχουν σημαντικές 
συνέπειες για τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αυτεξήγητη.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Θα πρέπει να περιληφθεί στον 
παρόντα κανονισμό χρηματοδοτικό ποσό 
αναφοράς, κατά την έννοια της 
παραγράφου 38 της διοργανικής 
συμφωνίας για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 
2006 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, για 
ολόκληρη τη διάρκεια του μέσου, χωρίς 
να θίγονται οι αρμοδιότητες των δύο 
αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών,
όπως ορίζονται στη Συνθήκη.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στη νέα διοργανική συμφωνία πρέπει να αναφέρεται ρητά στο κείμενο.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), περίπτωση 2

- των προγραμμάτων επιτόπιας και 
εξωτερικής συνδρομής,

- των προγραμμάτων επιτόπιας και 
εξωτερικής συνδρομής, για τη βελτίωση 
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της ασφάλειας της λειτουργίας και τη 
συντήρηση των υφισταμένων πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική βοήθεια δεν πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις για νέο σχεδιασμό ή 
κατασκευή.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), περίπτωση 3

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων πυρηνικών 
σταθμών ή άλλων υφισταμένων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων ούτως ώστε 
να μπορούν να επιτευχθούν υψηλά 
επίπεδα ασφαλείας,

- της βελτίωσης των πτυχών ασφαλείας του 
σχεδιασμού, της λειτουργίας και της 
συντήρησης των υφισταμένων εν 
λειτουργία πυρηνικών σταθμών,

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική βοήθεια δεν πρέπει να παρέχεται στις εγκαταστάσεις για νέο σχεδιασμό ή 
κατασκευή.

Τροπολογία 5
Άρθρο 8, παράγραφος 1, περίπτωση 6

- προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους, - προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με 
διεθνώς συμφωνηθέν πρόγραμμα 
ελάφρυνσης του χρέους,

Αιτιολόγηση

Η ελάφρυνση του χρέους πρέπει να επιχειρείται σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Κατά κανόνα, η κοινοτική 
χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται για 
την πληρωμή φόρων, τελωνειακών 
δασμών ή άλλων φορολογικών τελών στις 
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δικαιούχους χώρες.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση τελών υπέρ των διοικητικών αρχών των δικαιούχων χωρών πρέπει να 
αποκλείεται και να επιτρέπεται μόνον σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 7
Άρθρο 20α (νέο)

Άρθρο 20α
Χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς

Το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς για 
την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού 
για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 
464 εκατ. ευρώ.
Οι δύο αρμόδιες για τον προϋπολογισμό 
αρχές εγκρίνουν τις ετήσιες πιστώσεις 
εντός των ορίων των δημοσιονομικών 
προοπτικών.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο γενικό δημοσιονομικό ποσό της νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να είναι 
ρητή στο κείμενο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2007-2013 
περιλάμβανε νέο κανονισμό για τη θέσπιση μέσου σταθερότητας. Στόχος ήταν επίσης να 
καλύπτεται η βοήθεια και η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας μεταξύ της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών.

Η νομική βάση για τον κανονισμό σχετικά με το μέσο σταθερότητας ήταν αρχικά το 
άρθρο308 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Εντούτοις, τα 
άρθρα 179 και 181Α της Συνθήκης θεωρήθηκαν ως πιο ενδεδειγμένη νομική βάση, αλλά τα 
άρθρα αυτά δεν συμβιβάζονταν με το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ που ήταν 
απαραίτητο για τη νομική βάση της συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση σχετικά με το μέσο σταθερότητας συμπληρώθηκε με τον 
κανονισμό περί θεσπίσεως μέσου για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Η 
νομική του βάση είναι αποκλειστικά και μόνον το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ.

Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα λαμβανόμενα μέτρα είναι συνεπή προς το 
γενικό πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έναντι των εταίρων της, 
ιδίως όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής της για την αναπτυξιακή και οικονομική 
συνεργασία και τα προγράμματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα 
179 και 181Α της ΣΕΚ.

Ο κανονισμός για τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας είναι 
συμπληρωματικός ως προς κάθε συνδρομή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας, του προενταξιακού μέσου, του μέσου γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης, του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας και του μέσου οικονομικής 
συνεργασίας και του μέσου σταθερότητας.

Η κοινοτική συνδρομή πρέπει να εφαρμοσθεί με βάση πολυετή έγγραφα στρατηγικής και 
ενδεικτικά προγράμματα.

Ο κανονισμός αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό του Συμβουλίου για την παροχή 
συνδρομής προς τους εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και της κεντρικής Ασίας καθώς και 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του Ταμείου για την κατασκευαστική 
προστατευτικού καλύμματος στο Τσερνομπίλ. Συνεχίζει τα παλαιά προγράμματα  και δεν 
αποσκοπεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στις καθιερωμένες πρακτικές της συνεργασίας 
για την πυρηνική ασφάλεια.

Από την εποχή της θέσπισης του Tacis το 1991, περί τα 1200 εκατ. ευρώ της συνολικής του 
χρηματοδότησης έχουν διατεθεί για σχέδια πυρηνικής ασφάλειας παράλληλα με το 
Πρόγραμμα Πυρηνικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της 
ανερχόμενης σε 470 εκατ. ευρώ βοήθειας για το Τσερνομπίλ και τα συναφή με αυτό σχέδια. 
Εξάλλου, το Tacis έχει συμβάλει με περί τα 250 εκατ. ευρώ προς τα κέντρα επιστημών και 
τεχνολογίας στη Ρωσία και την Ουκρανία, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιστήμονες και 
μηχανικούς που παλιά εργάζονταν σε βιομηχανίες κατασκευής όπλων μαζικής καταστροφής 
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να στραφούν προς ειρηνικές δραστηριότητες.

Η ΕΕ έχει συνδράμει τους εταίρους της σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια αναφοράς του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ο οργανισμός αυτός παίζει μείζονα ρόλο στη 
διεθνή πυρηνική ασφάλεια και στα θέματα διασφαλίσεων, ιδίως με τη Συλλογή Προτύπων 
Ασφαλείας που έχει εγκρίνει καθώς και με την αξιολόγηση της πρώτης γενιάς αντιδραστήρων 
σοβιετικού σχεδιασμού, που έχει οδηγήσει στην έκδοση δύο βιβλίων περί θεμάτων 
ασφαλείας. Τα πορίσματα στα βιβλία αυτά έχουν αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή των βελτιώσεων στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, που παρέχονται από το 
πρόγραμμα πυρηνικής ασφάλειας Tacis. Η έγκριση της Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια 
στη Βιέννη το 1994 αποτελεί ένα ακόμη μείζονα σταθμό στη διατήρηση υψηλού επιπέδου 
παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και η κοινή σύμβαση του ΔΟΑΕ για την ασφάλεια των 
χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων και τη διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων.

Η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας δύσκολα μετράται, και η ΕΕ χρειάζεται ακόμη να 
αντιμετωπίσει πολλά ενδεχόμενα θέματα ασφάλειας στις τρίτες χώρες. Στις χώρες ΚΑΚ, 
έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς σημαντικές αδυναμίες στο σχεδιασμό και τη λειτουργία, τις 
οποίες επισημαίνουν τα βιβλία περί θεμάτων ασφαλείας του ΔΟΑΕ. Έχουν επίσης επιλυθεί 
κάποια θέματα ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έχουν θεσπισθεί εν πολλοίς 
ανεξάρτητες αρχές ασφαλείας, και τόσο οι φορείς λειτουργίας όσο και οι ρυθμιστικές αρχές 
έχουν εμφανώς ευαισθητοποιηθεί στα θέματα ασφάλειας.

Το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 5 του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μέσου 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, όπως το συνέταξε η Επιτροπή, ορίζει: 
"Η Κοινότητα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της πυρηνικής 
ασφάλειας και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διασφάλισης για τα πυρηνικά υλικά 
σε τρίτες χώρες, αντλώντας από την πείρα από τις αμοιβαίες διαβουλεύσεις ανάμεσα στην 
Επιτροπή και τους εργολάβους που συνεργάζονται με αυτήν και με βάση την ήδη κτηθείσα 
πείρα από τα προγράμματα Tacis και Phare συμπεριλαμβανομένου μέσω των εργασιών στις 
αρμόδιες ομάδες εμπειρογνωμόνων, ιδίως στον τομέα της ευθύνης για την ειρηνική χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και τις δικές της δραστηριότητες διασφάλισης στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα να συνεχισθούν τα προγράμματα της ΕΕ στο νέο 
λειτουργικό πλαίσιο, στο πνεύμα του ψηφίσματος της 18.6.1992 του Συμβουλίου για τα 
τεχνολογικά προβλήματα της πυρηνικής ασφάλειας. Χρειάζεται στενή συνεργασία με τον 
ΔΟΑΕ.

Η πιο σημαντική τροπολογία του εισηγητή προτείνεται στο άρθρο 2. Η χρηματοδοτική 
βοήθεια πρέπει να παρέχεται για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας μόνον σε νε 
λειτουργία πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν πρέπει να παρέχεται σε νέες εγκαταστάσεις στο 
στάδιο του σχεδιασμού ή της κατασκευής.

Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει τη νομοθετική της πρόταση με Δημοσιονομικό Δελτίο 
για τη διάθεση κεφαλαίων της ΕΕ στον τομέα της συνεργασίας για την πυρηνική ασφάλεια.


