
PR\764148EL.doc PE418.351v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2008/0231(CNS)

28.1.2009

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια.
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Gunnar Hökmark



PE418.351v01-00 2/42 PR\764148EL.doc

EL

PR_CNS_art51am

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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 οδηγίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0790),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε 
από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0026/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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

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

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι θεμελιώδεις αρχές και οι 
απαιτήσεις που θέσπισε ο Διεθνής 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 
απαρτίζουν ένα πλαίσιο πρακτικών στις 
οποίες πρέπει να βασίζονται οι εθνικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Τα κράτη μέλη 

(10) Οι θεμελιώδεις αρχές, απαιτήσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε ο 
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ) απαρτίζουν ένα σύνολο κανόνων 
και ένα πλαίσιο πρακτικών στις οποίες 
πρέπει να βασίζονται οι εθνικές απαιτήσεις 
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έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση 
των εν λόγω θεμελιωδών αρχών και
απαιτήσεων. 

ασφάλειας. Τα κράτη μέλη έχουν συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση των εν λόγω 
θεμελιωδών αρχών, απαιτήσεων και 
κατευθυντηρίων γραμμών. Οι ως άνω 
κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ασφαλείας και επομένως 
συνιστούν ορθή βάση για την κοινοτική 
νομοθεσία. Δεν μπορούν να εισαχθούν 
στην κοινοτική νομοθεσία απλώς με το να 
προβεί η παρούσα οδηγία σε παραπομπή 
στα πρότυπα του ΔΟΑΕ IAEA Safety 
Standard Series αριθ. SF-1, (2006). 
Συνεπώς πρέπει να προστεθεί στην 
παρούσα οδηγία Παράρτημα για να 
περιέχει τις Θεμελιώδεις Αρχές 
Ασφαλείας του ΔΟΑΕ (Fundamental 
Safety Principles).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές ασφαλείας του ΔΟΑΕ, αφ' εαυτών απλές συστάσεις χωρίς να έχουν δεσμευτικό 
καθεστώς, δεν μπορούν να εισαχθούν στην κοινοτική νομοθεσία μέσω απλής παραπομπής στα 
πρότυπα IAEA Safety Standards Series στην ανά χείρας οδηγία. Πρέπει να προστεθεί στην 
παρούσα οδηγία Παράρτημα που να περιέχει τις Θεμελιώδεις Αρχές Ασφαλείας του ΔΟΑΕ 
(Fundamental Safety Principles). Αυτή η προσέγγιση έχει το σαφές πλεονέκτημα να 
εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας των σε κοινοτικό επίπεδο ρυθμιστικών διατάξεων 
και θα παρέχει τη νομική βάση προς υλοποίηση των εν λόγω αρχών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Για να εξασφαλίζεται πρόσβαση 
στην πληροφορία, συμμετοχή του κοινού 
και διαφάνεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα προς 
υλοποίηση των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις που 
προβλέπουν τις απαραίτητες απαιτήσεις 
σε κλίμακα κράτους, διεθνή κλίμακα ή 
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διασυνοριακή κλίμακα, όπως είναι η 
Σύμβαση για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα (Σύμβαση του Aarhus, 25 Ιουνίου 
1998)1.
---------------------------------------------------------------
1 ΕΕ L 124, 17.5.2005, σ. 1· ΕΕ L 164, 16.6.2006, 
σ. 17 και κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006, ΕΕ L 264, 
25.09.2006, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τις διατάξεις διαφάνειας στο άρθρο 5 της ανά χείρας προτάσεως.

Τροπολογία 3

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) Για να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική κανονιστική ρύθμιση για 
τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να συστήσουν ρυθμιστικούς 
φορείς ως αρχές ανεξάρτητες από τα 
συμφέροντα που θα μπορούσαν να 
επηρεάζουν αδικαιολόγητα τις αποφάσεις 
για θέματα πυρηνικής ασφαλείας. Οι 
ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν 
επαρκείς ικανότητες και πόρους για την 
επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία 20 στο άρθρο 4 - παράγραφος 1, που εισάγει ο εισηγητής σχετικά 
με την ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα.
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Τροπολογία 4

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) Οι ρυθμιστικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την 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 Ομάδα 
Υψηλού Επιπέδου έχει αναπτύξει δέκα 
αρχές για κανονιστικές ρυθμίσεις στο 
πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας οι οποίες 
είναι σημαντικές για το πλαίσιο που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία. 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 5

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 κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια καθώς και η βελτίωση 
του ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών 
φορέων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αρμόζει καλύτερα να ορίζεται σαφώς στο πρώτο άρθρο η προσέγγιση της οδηγίας η οποία είναι 
να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κοινού πλαισίου με την εγγραφή των αρχών 
ασφαλείας του ΔΟΑΕ σε παράρτημα, έχει νόημα να υπογραμμίζεται ότι ό,τι γράφεται στην 
παρούσα οδηγία θα εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

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 

(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 και ραδιενεργών 
αποβλήτων, εργοστάσιο εμπλουτισμού ή 
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επανεπεξεργασίας· μονάδα επανεπεξεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 8

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 αρχή 
ή σύστημα αρχών που ορίζεται από ένα
κράτος μέλος ότι έχει την κατά νόμον 
εξουσία να προβαίνει στη ρυθμιστική 
διεργασία, περιλαμβανομένης και της 
εκδόσεως εξουσιοδοτήσεων, και μέσω 
αυτής στην υπαγωγή σε ρυθμιστικές 
διατάξεις της πυρηνικής ασφαλείας, της 
ασφάλειας από την ακτινοβολία, της 
ασφάλειας από τα ραδιενεργά απόβλητα
και της ασφάλειας κατά την μεταφορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ανατίθενται σαφώς αρμοδιότητες στον φορέα κανονιστικής ρύθμισης που 
επιφορτίζεται με την υπαγωγή σε ρυθμιστικές διατάξεις και τον έλεγχο των πτυχών ασφαλείας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η διεργασία αυτή είναι χωριστή από τα καθ' εαυτού συστήματα 
εκδόσεως αδειών υπό την ευθύνη των αρμοδίων εθνικών ή κυβερνητικών αρχών.

Τροπολογία 9

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 

(9) ως «άδεια» νοείται κάθε είδους 
εξουσιοδότηση που δίδεται από 
κυβερνητική ή εθνική αρχή εγκεκριμένη 
από τη σχετική κυβέρνηση στον αιτούντα 
για να έχει την ευθύνη για την επιλογή 
τοποθεσίας, τον σχεδιασμό, την 



PR\764148EL.doc 11/42 PE418.351v01-00

EL

λειτουργία και τον παροπλισμό μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης·

κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία και τον παροπλισμό μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 8 στο άρθρο 2, παρ. 8.

Τροπολογία 10

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

Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 6.2, το θέμα είναι να προσδιορισθεί πότε μπορεί να 
εισαχθούν νέες απαιτήσεις, ειδικά σχετικά με τον σχεδιασμό ασφαλείας. Η εξουσιοδότηση της 
λειτουργίας έρχεται στο τέλος της ρυθμιστικής διεργασίας, αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, 
η δε αναθεώρηση του φακέλλου ασφαλείας σχεδόν δεν μπορεί να εξετασθεί ως ενδεχόμενο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευθύνη και πλαίσιο για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων

Νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως έχει επί του παρόντος το τροποποιημένο άρθρο 3 αποτελεί αναδιοργάνωση των άρθρων 
3, 4, 8 και 10 της πρότασης και αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να εγκρίνουν 
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την υπαγωγή σε ρυθμιστικές διατάξεις 
και την εποπτεία των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό περιλαμβάνει: (i) κατάλληλο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, το οποίο να προβλέπει εθνικές απαιτήσεις ασφαλείας, σύστημα χορήγησης αδειών και 
ρυθμιστικές επιθεωρήσεις και το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν αυστηρότερα 
μέτρα ασφάλειας· (ii) απόδοση προτεραιότητας στις πολιτικές ασφαλείας· (iii) αξιολόγηση από 
ομοτίμους του ρυθμιστικού πλαισίου και του ρυθμιστικού φορέα που έχουν θεσπισθεί. 

Τροπολογία 12

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.

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατάξεις που θεσπίζονται με την τροπολογία 33 στο άρθρο 7 - παράγραφος 1 (νέα ).
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Τροπολογία 13

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.

1. 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, μέσω αναστολής, 
τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
εκτελεστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 11 στο άρθρο 3 - τίτλος.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
θεσπίζεται νομοθεσία προς απόσυρση της 
άδειας λειτουργίας πυρηνικής 
εγκατάστασης στις περιπτώσεις σοβαρών 
παραβιάσεων των όρων μιας άδειας.

Or. en

(Νέα τροπολογία με εν μέρει αναδιατύπωση του άρθρου 8 - παράγραφος 2)
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 11 στο άρθρο 3 - τίτλος.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι οργανώσεις που προβαίνουν σε 
δραστηριότητες σε άμεση σχέση με τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις θεσπίζουν 
πολιτικές οι οποίες δίδουν τη δέουσα 
προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 11 στο άρθρο 3 - τίτλος.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
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.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
αποτελέσματα από τη διεθνή αξιολόγηση 
από ομοτίμους στην Επιτροπή.

Or. en
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(Νέα τροπολογία με εν μέρει αναδιατύπωση του άρθρου 4 - παράγραφος 5)

Αιτιολόγηση

Οι διεθνείς αξιολογήσεις από ομοτίμους καθιστούν δυνατό για τα κράτη μέλη και τους 
ρυθμιστικούς φορείς τους να ανταλλάσουν βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές και να αναπτύσσουν 
κοινή κατανόηση των διεθνών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Το στοιχείο αυτό θα συμμετέχει στην τόνωση της εναρμόνισης των απαιτήσεων ασφαλείας στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφαλείας στην 
Κοινότητα. Η Επιτροπή πρέπει να τηρείται ενήμερη περί των αποτελεσμάτων των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 δ. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
θεσπίσουν μέτρα ασφάλειας αυστηρότερα 
από τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

(Νέα τροπολογία με πλήρη αναγραφή κειμένου από το άρθρο 10)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 11 στο άρθρο 3 - τίτλος.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικοί φορείς Ορισμός και αρμοδιότητες των 
ρυθμιστικών φορέων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό το αναδιοργανωμένο άρθρο 4 αφιερώνεται στον ρυθμιστικό φορέα, τα καθήκοντά του, 
τους πόρους και τις αρμοδιότητές του. Συγκεκριμένα η ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα 
όσον αφορά τις κυβερνήσεις και την πολιτική πυρηνικής βιομηχανίας πρέπει σαφώς να 
ενισχυθούν και αναπτυχθούν περαιτέρω.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα που είναι αρμόδιος για 
την υπαγωγή σε ρυθμιστικές διατάξεις, 
την εποπτεία και την αποτίμηση της 
ασφαλείας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 18 στο άρθρο 4 - τίτλος.

Τροπολογία 20

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 κατά την επιτέλεση 
των ρυθμιστικών του καθηκόντων 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 
άσκοπες επιρροές οι οποίες μπορούν να 
επηρεάσουν τις αποφάσεις επί θεμάτων 
ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την άσκηση 
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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

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 18 στο άρθρο 4 - τίτλος.

Τροπολογία 21

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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας έχει επαρκείς 
εξουσίες, ικανότητες, οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ευθύνες και τα 
καθήκοντά του. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εποπτεύει και ρυθμίζει την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και μεριμνά 
ώστε οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας 
και όροι για την έκδοση αδείας 
τηρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 18 στο άρθρο 4 - τίτλος.
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Τροπολογία 22

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 8 στο άρθρο 2 - παρ. (8) και διατάξεις που θεσπίζει η 
τροπολογία 23 στο άρθρο 4 -παράγραφος 3 a (νέα).

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας διενεργεί 
αξιολογήσεις της πυρηνικής ασφάλειας, 
έρευνες και ελέγχους και ότι, κατά 
περίπτωση, δράσεις επιβολής της 
νομοθεσίας στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις εκτελούνται από τον 
ρυθμιστικό φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια 
του παροπλισμού τους.

Or. en

(Νέα τροπολογία με εν μέρει αναδιατύπωση του άρθρου 8 - παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 18 στο άρθρο 4 - τίτλος.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία να 
διατάξει την αναστολή των εργασιών 
οποιουδήποτε πυρηνικού σταθμού οσάκις 
δεν υπάρχουν εχέγγυα ασφαλείας.

Or. en

(Νέα τροπολογία με εν μέρει αναδιατύπωση του άρθρου 8 - παράγραφος 3)

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 18 στο άρθρο 4 - τίτλος.

Τροπολογία 25

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

Αιτιολόγηση

 Βλέπε διατάξεις που θεσπίζονται εκ νέου με την τροπολογία 35 στο άρθρο 7 - παράγραφος 3.
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Τροπολογία 26

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

Βλέπε διατάξεις που θεσπίζονται εκ νέου με την τροπολογία 16 στο άρθρο 3 - παράγραφος 2 γ 
(νέα) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 27

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 
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 διατάξεις του νόμου και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις.

Or. en
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Τροπολογία 28

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 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.
________________________________________________________________

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 10. Η παραπομπή σε μη δεσμευτική πράξη στην οδηγία δεν καθιστά την 
πράξη δεσμευτική. Για να καταστεί δεσμευτικό το περιεχόμενο των Θεμελιωδών Αρχών 
ασφαλείας, οι όροι τους οποίους θέτει πρέπει να διατυπώνονται ως μέρος της δεσμευτικής 
πράξης. Ένα παράρτημα με τις διατάξεις των IAEA Safety Fundamentals θα καθιστά δυνατό:  
(i) να είναι κανείς συνεπής προς τον κοινό πρακτικό οδηγό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά όσους συμμετέχουν στη σύνταξη νομοθεσίας εντός 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· (ii) να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου του κειμένου με 
'στατική' παραπομπή στις αρχές του ΔΟΑΕ ως ανωτέρω. 

Τροπολογία 29

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 

διαγράφεται
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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

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία 28 στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1.

Τροπολογία 30

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. Για τη χορήγηση αδείας κατασκευής 
νέων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, τα 
κράτη μέλη αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
πρόσθετων απαιτήσεων ασφάλειας οι 
οποίες να αντικατοπτρίζουν τη συνεχή 
βελτίωση της εμπειρίας από τη 
λειτουργία των υφισταμένων 
αντιδραστήρων, την εις βάθος αντίληψη 
που αποκομίζεται από αναλύσεις 
ασφαλείας εγκαταστάσεων εν λειτουργία, 
τις πλέον εξελιγμένες μεθοδολογίες και 
τεχνολογίες και τα αποτελέσματα της 
έρευνας στον τομέα της ασφαλείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επέρχεται βελτίωση στις τεχνολογίες και τα πρότυπα ασφαλείας, οι απαιτήσεις 
ασφαλείας για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να αυξάνουν. Το επίπεδο ασφαλείας στις 
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πυρηνικές εγκαταστάσεις θα λειτουργεί ως 'αγώνας προς κατάκτηση της κορυφής' για να 
επιτυγχάνεται ανά πάσαν στιγμή η βέλτιστη δυνατή ασφάλεια. Η παραπομπή στα επίπεδα 
ασφαλείας που έχει αναπτύξει η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά 
(WENRA), όσον αφορά έναν νέο πυρηνικό αντιδραστήρα, δεν μπορεί να εγγραφεί στο κυρίως 
σώμα της οδηγίας καθόσον δεν έχουν ακόμη ωριμάσει κοινά επίπεδα αναφοράς ασφαλείας. Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν μπορεί να δεσμεύει τα κράτη μέλη να τα εφαρμόζουν.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας Ευθύνες των κατόχων άδειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο, ανασυνταγμένο και αναδιοργανωμένο, αφιερώνεται στις ευθύνες που φέρει ο 
κάτοχος αδείας: Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια 
πυρηνικής εγκαταστάσεως φέρει ο κάτοχος της αδείας και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να 
εξασφαλίζεται ότι ο κάτοχος της αδείας επιτελεί αυτό το καθήκον.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι την 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής τους, φέρει ο κάτοχος της 
άδειας. Η εν λόγω ευθύνη του κατόχου 
της άδειας δεν μεταβιβάζεται.

Or. en

(Νέα τροπολογία με εν μέρει αναδιατύπωση του άρθρου 3 - παράγραφοι 1 και 2)
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Τροπολογία 33

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. en

Τροπολογία 34

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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας θεσπίζουν και εφαρμόζουν 
συστήματα διαχείρισης, τα οποία 
ελέγχονται τακτικά από τον ρυθμιστικό 
φορέα

Or. en

Τροπολογία 35

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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας διαθέτουν επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για 
να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους. 
Το προσωπικό των κατόχων αδείας έχει 
τα δέοντα προσόντα για όλες τις 
δραστηριότητες σημασίας για την 
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πυρηνική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 36

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατάξεις που εγγράφονται εκ νέου με την τροπολογία 23 στο άρθρο 4 - παράγραφος 3 α 
(νέα ).

Τροπολογία 37

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατάξεις που εγγράφονται εκ νέου με την τροπολογία 14 στο άρθρο 3 - παράγραφος 2 α 
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(νέα ).

Τροπολογία 38

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατάξεις που εγγράφονται εκ νέου με την τροπολογία 24 στο άρθρο 4 - παράγραφος 3 β 
(νέα ).

Τροπολογία 39

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.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
διατίθενται κατάλληλες ευκαιρίες 
επαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
για βασική και συνεχή θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας, σε εθνική κλίμακα και, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, μέσω διακρατικής 
συνεργασίας.

Or. en



PR\764148EL.doc 27/42 PE418.351v01-00

EL

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
μέτρα ασφάλειας αυστηρότερα από τα 
προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε διατάξεις που εγγράφονται εκ νέου με την τροπολογία 17 στο άρθρο 3 - παράγραφος 2 δ 
(νέα) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος να επιβάλλουν τα κράτη μέλη αυστηρότερες απαιτήσεις.

Τροπολογία 41

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 και με 
την αυτή συχνότητα με την οποία 
υποβάλλουν τις εκθέσεις τους δυνάμει 
των συνεδριάσεων ανασκόπησης της 
σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.
Με βάση αυτή την έκθεση, η Επιτροπή 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση για την πρόοδο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται καλός συντονισμός με τις εκθέσεις που συντάσσουν τα 
κράτη μέλη δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.
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(ii) Η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η διαφάνεια είναι εξέχουσας σημασίας 
στοιχεία για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Είναι ζωτικό να εξασφαλίζεται ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επί θεμάτων δυνάμει του Κεφαλαίου III της Συνθήκης 
Ευρατόμ και συγκεκριμένα να παρέχεται η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι 
πλήρως ενήμερο.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1

Αρχή 1: Ευθύνη για την ασφάλεια - Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι την 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια 
μιας πυρηνικής εγκαταστάσεως φέρει ο 
κάτοχος της αδείας
Έκαστο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
κάτοχος της αδείας έχει εγκρίνει μέτρα 
για να: 
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- θεσπίζονται και διατηρούνται οι 
απαραίτητες αρμοδιότητες·
- παρέχεται επαρκής επιμόρφωση και 
πληροφόρηση·
- θεσπίζονται διαδικασίες και 
διευθετήσεις προς διατήρηση της 
ασφαλείας υπό παντός είδους συνθήκες·
- επαληθεύεται ο κατάλληλος σχεδιασμός 
και η επαρκής ποιότητα των 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων και 
του σχετικού με αυτές εξοπλισμού·
- εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος 
παντός ραδιενεργού υλικού που 
χρησιμοποιείται, παράγεται, 
αποθηκεύεται ή μεταφέρεται·
- εξασφαλίζεται ο ασφαλής έλεγχος όλων 
των ραδιενεργών αποβλήτων που 
παράγονται.
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.
Επειδή η διαχείριση ραδιενεργών 
αποβλήτων μπορεί να εκτείνεται σε 
πλείονες γενεές ανθρώπων, πρέπει να 
εξετάζεται η εκτέλεση των καθηκόντων 
από τον κάτοχο της αδείας (και τη 
ρυθμιστική αρχή) σε σχέση προς τις 
τρέχουσες και κατά πάσαν πιθανότητα 
μελλοντικές δράσεις. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται μέριμνα για τη συνέχεια των 
ευθυνών και την ικανοποίηση των 
σχετικών με τη χρηματοδότηση 
απαιτήσεων μακροπροθέσμως.
[Αρχή 2] 
Αρχή 3: Ηγεσία και διαχείριση για την 
ασφάλεια - Στις οργανώσεις και 
εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια πρέπει να θεσπίζονται 
και διατηρούνται ηγεσία και διαχείριση 
για την ασφάλεια
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Ηγεσία σε θέματα ασφαλείας πρέπει να 
επιδεικνύεται στα υψηλότερα επίπεδα σε 
έναν οργανισμό. Η ασφάλεια πρέπει να 
επιτυγχάνεται και διατηρείται μέσω 
αποτελεσματικού συστήματος 
διαχείρισης. Στο σύστημα αυτό πρέπει να 
ενσωματώνονται 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 επίσης πρέπει να εξασφαλίζει 
την προαγωγή μιας νοοτροπίας 
ασφαλείας, την τακτική αξιολόγηση της 
επιδόσεως στην ασφάλεια και την 
εφαρμογή των διδαγμάτων που έχουν 
συναχθεί από την εμπειρία.
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.
Σημαντικός παράγων σε ένα σύστημα 
διαχείρισης είναι η αναγνώριση του 
πλήρους εύρους αλληλεπιδράσεων των 
ατόμων σε όλα τα επίπεδα με την 
τεχνολογία και με τους οργανισμούς. Για 
να προλαμβάνονται τόσο τα ανθρώπινα 
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όσο και τα σε επίπεδο λειτουργίας του 
οργανισμού σφάλματα οι ανθρώπινοι 
παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και η καλή επίδοση και οι καλές 
πρακτικές πρέπει να υποστηρίζονται.
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.
Στην αξιολόγηση ασφαλείας 
περιλαμβάνεται η συστηματική ανάλυση 
της κανονικής λειτουργίας και των 
αποτελεσμάτων της, των τρόπων με τους 
οποίους θα μπορούσαν να επέλθουν 
βλάβες και των συνεπειών που αυτές θα 
έχουν. Οι αξιολογήσεις της ασφαλείας 
καλύπτουν τα μέτρα ασφαλείας που είναι 
απαραίτητα για να ελέγχεται ο κίνδυνος 
και τα 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, πρέπει να 
διεξαχθεί αρχική αξιολόγηση ασφαλείας 
για να δειχθεί ότι οι διευθετήσεις είναι 
στιβαρές και καθείς μπορεί να βασίζεται 
επ' αυτών. Μία εγκατάσταση επιτρέπεται 
να κατασκευασθεί και τεθεί εν λειτουργία 
ή μία δραστηριότητα επιτρέπεται να 
αρχίσει μόνον αφού έχει δειχθεί προς 
ικανοποίηση του ρυθμιστικού φορέα ότι 
τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας είναι 
επαρκή.
Η διεργασία αξιολόγησης της ασφαλείας 
για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες 
επαναλαμβάνεται εν όλω ή εν μέρει, εάν 
κρίνεται αναγκαίο, αργότερα κατά την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων για να 
ληφθεί υπόψη η αλλαγή περιστάσεων 
(όπως είναι η εφαρμογή νέων προτύπων ή 
οι επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις), η ανατροφοδότηση της 
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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.
[Αρχή 4]
Αρχή 5: Βελτιστοποίηση της προστασίας 
- Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
προστασία βελτιστοποιείται για να 
παρέχει το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας που 
μπορεί ευλόγως να επιτυγχάνεται.
Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται 
σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες 
από τις οποίες απορρέουν κίνδυνοι 
ακτινοβολίας θεωρείται ότι 
βελτιστοποιούνται εάν παρέχουν το 
ύψιστο επίπεδο ασφαλείας που μπορεί 
ευλόγως να επιτυγχάνεται καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής της εγκαταστάσεως ή τη 
δραστηριότητα χωρίς να περιορίζεται 
υπέρμετρα η χρησιμοποίησή τους.
Για να προσδιορίζεται το εάν οι κίνδυνοι 
ακτινοβολίας είναι τόσο χαμηλοί όσο 
μπορεί ευλόγως να επιτευχθεί, όλοι αυτοί 
οι κίνδυνοι, είτε προέρχονται από την 
κανονική λειτουργία είτε οφείλονται σε 
ανώμαλες συνθήκες ή σε ατύχημα πρέπει 
να αξιολογούνται (χρησιμοποιώντας 
διαβαθμισμένη προσέγγιση) εκ των 
προτέρων και να αποτιμώνται περιοδικά 
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.
Οσάκις υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ σχετιζομένων δράσεων ή μεταξύ 
των κινδύνων που συνδέονται με αυτές 
(επί παραδείγματι, για διαφορετικά 
στάδια της ζωής εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων, για κινδύνους σε 
διαφορετικές ομάδες ή για διαφορετικές 
βαθμίδες στη διαχείριση ραδιενεργού 
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αποβλήτου) αυτές πρέπει επίσης να 
εξετάζονται. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες στη 
γνώση.
Η βελτιστοποίηση της προστασίας 
απαιτεί αξιολογικές κρίσεις περί της 
σχετικής σημασίας ποικίλων 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων:
- ο αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και 
κοινό) που μπορεί να εκτεθούν σε 
ακτινοβολία·
- η πιθανοφάνεια του να εκτεθεί αυτός ο 
κόσμος σε ακτινοβολία·
- το μέγεθος και η κατανομή των 
λαμβανομένων δόσεων ακτινοβολίας·
- οι κίνδυνοι ακτινοβολίας που 
προέρχονται από προβλέψιμα γεγονότα·
- οι οικονομικοί, κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Βελτιστοποίηση της προστασίας επίσης 
σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται ορθές 
πρακτικές και κοινός νους προς αποφυγή 
των κινδύνων ακτινοβολίας, στον βαθμό 
που είναι τούτο εφικτό στις καθημερινές 
δραστηριότητες.
Οι πόροι που αφιερώνονται στην 
ασφάλεια από τον κάτοχο της αδείας και 
το πεδίο και ο βαθμός αυστηρότητας των 
κανονιστικών διατάξεων και της 
εφαρμογής τους πρέπει να είναι ανάλογοι 
προς το μέγεθος των κινδύνων 
ακτινοβολίας και του πόσο επιδεκτικοί 
είναι στον έλεγχο.
Ρυθμιστικός έλεγχος μπορεί να μη 
χρειάζεται οσάκις δεν δικαιολογείται από 
το μέγεθος των κινδύνων ακτινοβολίας.
Αρχή 6: Περιορισμός των κινδύνων για 
τα άτομα - Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων 
ακτινοβολίας εξασφαλίζουν ότι ουδείς 
υφίσταται μη αποδεκτό κίνδυνο βλάβης.
Η αιτιολόγηση και βελτιστοποίηση της 
προστασίας αφ' εαυτών δεν εγγυώνται ότι 
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ουδείς υφίσταται μη αποδεκτό κίνδυνο 
βλάβης. Συνεπώς οι δόσεις και οι 
κίνδυνοι ακτινοβολίας πρέπει να 
ελέγχονται εντός καθορισμένων ορίων.
Αντιστρόφως, επειδή τα όρια δόσεως και 
τα όρια κινδύνου αντιπροσωπεύουν 
νόμιμο ανώτατο όριο αποδεκτού, είναι 
αφ' εαυτών ανεπαρκή για να 
εξασφαλίζουν τη βέλτιστη προστασία που 
μπορεί να επιτευχθεί δεδομένων των 
συνθηκών και ως εκ τούτου πρέπει να 
συμπληρώνονται από βελτιστοποίηση της 
προστασίας.  Ούτως τόσο η 
βελτιστοποίηση της προστασίας όσο και 
ο περιορισμός των δόσεων και κινδύνων 
για τα άτομα είναι απαραίτητα στοιχεία 
προς επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου 
προστασίας.
Αρχή 7: Προστασία των σημερινών και 
των μελλοντικών γενεών -τόσο ο κόσμος 
όσο και το περιβάλλον, επί του παρόντος 
και στο μέλλον πρέπει να τυγχάνουν 
προστασίας από τους κινδύνους 
ακτινοβολίας
Οι κίνδυνοι ακτινοβολίας μπορεί να 
υπερβαίνουν τα μεταξύ κρατών σύνορα 
και μπορεί να παραμένουν επί μακρές 
χρονικές περιόδους. Οι δυνατές 
συνέπειες, τώρα και στο μέλλον, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται η 
επάρκεια των μέτρων προς έλεγχο των 
κινδύνων ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα:
- τα πρότυπα ασφαλείας ισχύουν όχι 
μόνον για τους επιτόπιους πληθυσμούς 
αλλά και για πληθυσμούς μακρυά από τις 
εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες.
- οσάκις οι συνέπειες θα μπορούσαν να 
εκτείνονται σε πλείονες γενεές, πρέπει οι 
επόμενες γενεές να τυγχάνουν επαρκούς 
προστασίας χωρίς να καθίσταται 
αναγκαίο να αναλάβουν αυτές σημαντικές 
δράσεις προστασίας.
Ενώ οι συνέπειες από την έκθεση σε 
ακτινοβολία για την υγεία του ανθρώπου 
είναι κατανοητές έστω και με 
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αβεβαιότητες, οι συνέπειες από την 
ακτινοβολία στο περιβάλλον έχουν 
διερευνηθεί ολιγότερο εις βάθος. Το εν 
ισχύι σύστημα προστασίας από την 
ακτινοβολία εν γένει παρέχει κατάλληλη 
προστασία των οικοσυστημάτων στο 
ανθρώπινο περιβάλλον από τις επιβλαβείς 
συνέπειες της έκθεσης σε ακτινοβολία. 
Γενική πρόθεση των μέτρων που 
λαμβάνονται προς προστασία του 
περιβάλλοντος έως τώρα ήταν η 
προστασία των οικοσυστημάτων από την 
έκθεση σε ακτινοβολία η οποία θα είχε 
δυσμενείς συνέπειες για τους πληθυσμούς 
ενός είδους (και όχι για τους επί μέρους 
οργανισμούς) 
Τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να 
τυγχάνουν διαχείρισης κατά τρόπον ώστε 
να αποφεύγεται η επιβολή 
αδικαιολόγητου άχθους επί των 
μελλοντικών γενεών· ήτοι οι γενεές που 
παράγουν τα απόβλητα πρέπει να 
αναζητούν και να εφαρμόζουν ασφαλείς, 
πραγματοποιήσιμες και περιβαλλοντικά 
αποδεκτές λύσεις για τη σε μακρόπνοη 
κλίμακα διαχείρισή τους. Η παραγωγή 
ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να 
κρατείται στο ελάχιστο εφικτό επίπεδο 
μέσω καταλλήλων μέτρων σχεδιασμού 
και διαδικασιών, όπως είναι η 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
υλικού.
Αρχή 8: Πρόληψη ατυχημάτων - Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
καταβάλλεται στην πράξη πάσα 
προσπάθεια για να προλαμβάνονται και 
μετριάζονται τα πυρηνικά ατυχήματα ή 
ατυχήματα ακτινοβολίας
Οι πλέον επιβλαβείς συνέπειες από 
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες έχουν 
προέλθει από την απώλεια ελέγχου επί του 
πυρήνα πυρηνικού αντιδραστήρα, της 
πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης, της 
ραδιενεργού πηγής ή άλλης πηγής 
ακτινοβολίας. Συνεπώς για να 
εξασφαλίζεται ότι η πιθανότητα 
ατυχήματος με βλαβερές συνέπειες είναι 
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εξαιρετικά χαμηλή πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα:
- για να προλαμβάνεται η εμφάνιση
κρουσμάτων μη λειτουργίας ή ασυνήθων 
περιστάσεων (περιλαμβανομένων των 
παραβιάσεων ασφαλείας) που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια 
ελέγχου·
- για να προλαμβάνεται η κλιμάκωση 
οιωνδήποτε κρουσμάτων μη λειτουργίας 
ή ασυνήθων περιστάσεων ως άνω τα 
οποία συμβαίνουν·
- για να προλαμβάνεται η απώλεια 
ελέγχου επί μιας πηγής ραδιενεργείας ή 
άλλη πηγής ακτινοβολίας.
Το πρωταρχικό μέσο πρόληψης και 
μετριασμού των συνεπειών ατυχημάτων 
είναι 'άμυνα εις βάθος'. Η άμυνα εις 
βάθος υλοποιείται κατά κύριον λόγο 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 ανθρώπους ή 
το περιβάλλον. Στην περίπτωση όπου δεν 
λειτουργήσει ένα επίπεδο προστασίας ή 
φραγμός, θα διατίθεται το επόμενο 
επίπεδο ή φραγμός. Ορθή υλοποίηση της 
άμυνας 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. 
Απαραίτητο στοιχείο για την άμυνα εις 
βάθος είναι τα διάφορα επίπεδα άμυνας 
να φέρουν αποτέλεσμα το ένα 
ανεξαρτήτως του άλλου.
Η άμυνα εις βάθος παρέχεται από 
κατάλληλο συνδυασμό:
- αποτελεσματικού συστήματος 
διαχείρισης με ανάληψη δέσμευσης από 
τη διοίκηση υπέρ της ασφαλείας και 
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έντονη καλλιέργεια κλίματος υπέρ της 
ασφαλείας.
- κατάλληλης επιλογής τοποθεσίας και 
την ενσωμάτωση καλού σχεδιασμού και 
χαρακτηριστικών μηχανοτεχνίας που να 
παρέχουν περιθώρια ασφαλείας, 
ποικιλότητα και περίσσεια, κυρίως 
χρησιμοποιώντας:
α) σχεδιασμό, τεχνολογία και υλικά 
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας·
β) έλεγχο, συστήματα περιορισμού και 
προστασίας και χαρακτηριστικά 
εποπτείας·
γ) κατάλληλο συνδυασμό εγγενών και 
μέσω της μηχανοτεχνίας 
χαρακτηριστικών ασφαλείας.
- περιεκτικών επιχειρησιακών 
διαδικασιών και πρακτικών καθώς και 
διαδικασιών διαχείρισης ατυχήματος.
Διαδικασίες διαχείρισης ατυχήματος 
πρέπει να αναπτυχθούν εκ των προτέρων 
για να παρέχουν τα μέσα τόσο προς 
ανάκτηση του ελέγχου επί του πυρήνα 
πυρηνικού αντιδραστήρα, της πυρηνικής 
αλυσιδωτής αντίδρασης ή άλλης πηγής 
ακτινοβολίας στην περίπτωση απώλειας 
ελέγχου όσο και προς μετριασμό 
οιωνδήποτε βλαβερών συνεπειών.
[Αρχή 9]
[Αρχή 10]
------------------------------------------------------------------------------

1 Το κείμενο του Παραρτήματος είναι παρόμοιο με 
τις Θεμελιώδεις Αρχές Ασφαλείας του ΔΟΑΕ -
Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006. 
Οσάκις ένα στοιχείο των Θεμελιωδών Αρχών 
Ασφαλείας  δεν είναι σχετικό με την παρούσα 
οδηγία η αρίθμησή του εγγράφεται εντός 
παρενθέσεων προς υπόμνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του παραρτήματος είναι παρόμοιο με εκείνο των Θεμελιωδών Αρχών ασφαλείας -
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Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, 2006, με ανασύνταξη για να προσαρμόζονται οι 
διατάξεις του στις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, εμφαίνονται μόνον εκείνες 
οι αρχές ΔΟΑΕ που θεσπίζουν νέες διατάξεις, δηλαδή χωρίς ισοδύναμο στη σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια ή δεν καλύπτονται ήδη από την ίδια την οδηγία ή την νομοθεσία της ΕΕ, 
όπως είναι η οδηγία 96/29 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας μνεία της 
οποίας γίνεται ανωτέρω.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας αποσκοπεί στην εκ νέου κίνηση της 
διεργασίας προς θέσπιση κοινού πλαισίου της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια, διεργασίας που 
αρχικά είχε κινηθεί το 2003. 

Στόχος είναι η σε επίπεδο ΕΕ επίτευξη πλαισίου πυρηνικής ασφαλείας το οποίο να βασίζεται 
σε πλείονες επιχειρησιακούς στόχους, ήτοι στην ενίσχυση του ρόλου των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου διαφάνειας σε θέματα ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ανά χείρας 
πρόταση ενσωματώνει τις αρχές των κυριότερων διαθέσιμων διεθνών μέσων, όπως είναι η 
Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια και το έργο με αντικείμενο την ασφάλεια το οποίο έχει 
επιτελέσει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενεργείας.

Ο εισηγητής χαιρετίζει ιδιαιτέρως την παρούσα πρόταση, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση 
του εν ισχύι ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου ώστε να τονωθεί η διαφάνεια και διακυβέρνηση 
των δραστηριοτήτων στον πυρηνικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταθερά 
ζητήσει1 να καλυφθεί η κατεπείγουσα ανάγκη κατάρτισης νομοθεσίας και έγκρισης 
συγκεκριμένων μέτρων στο κοινοτικό επίπεδο στους τομείς της πυρηνικής ασφαλείας, της 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισμού των πυρηνικών μονάδων. 
Τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό δεδομένης της σπουδαιότητας της πυρηνικής ενέργειας, η 
οποία παράγεται σε 15 από τα 27 κράτη μέλη και καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της ζήτησης 
ηλεκτρισμού στην ΕΕ. Επίσης ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η πυρηνική ενέργεια θα 
καταστεί πιθανότατα ακόμη σημαντικότερος υπό το φως της σχετικής "αντίστασης" που 
προβάλλει η πυρηνική ενέργεια - έξι νέοι αντιδραστήρες επί του παρόντος υπό κατασκευή σε 
τέσσερα κράτη μέλη - και της παράτασης που δίδεται στη διάρκεια ζωής εν ενεργεία 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και του ότι συνιστά έναν από τους κύριους παράγοντες 
επίτευξης ανεξάρτητης πολιτικής ενεργείας της ΕΕ και του στόχου μείωσης των εκπομπών 
CO2 στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
Επ' αυτού ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει ότι, μολονότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
επιλέξουν εάν θα περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει να διαδραματίσει κύριο ρόλο για να εξασφαλίζεται ότι αυτή η πηγή ενεργείας 
αναπτύσσεται ενώ διέπεται από περιοριστικούς κανόνες και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω της 
Συνθήκης Ευρατόμ. Διαπιστώνεται τώρα χωρίς αμφιλεγόμενα ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια 
στο πεδίο της πυρηνικής ασφαλείας δυνάμει των άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ με 
σκοπό να καθορισθούν "ομοιόμορφοι κανόνες ασφάλειας για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων και του πληθυσμού" όπως βεβαιώνεται και από την απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση C-29/99 Επιτροπή κατά Συμβουλίου2

                                               
1 Έκθεση Maldeikis σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας (A6-0129/2007, 2.4.2007)· Έκθεση Reul σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και 
την ενεργειακή τεχνολογία (A6-0348/2007, 24.10.2007).

2 Υπόθεση C-29/99, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Συλλογή 2002, σ. 1-11221.
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Επιπροσθέτως η προσέγγιση που πρόκρινε η Επιτροπή ετοιμάζει τον δρόμο για ανάπτυξη 
νομοθεσίας περί εναρμονισμένων προτύπων για την πυρηνική ασφάλεια και παράγωγης 
νομοθεσίας που να σχηματίζουν το πλαίσιο για τους κανόνες περί πυρηνικής ασφαλείας που 
εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας όσον αφορά τις συμφωνίες 
συνεργασίας Ευρατόμ περί πυρηνικής ασφαλείας, ελέγχου των πυρηνικών υλικών και 
παροχής βοηθείας σε τρίτα κράτη, για να εξασφαλίζεται ότι όλη η πυρηνική δραστηριότητα 
διεξάγεται σύμφωνα με τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας. Συνεπώς η ανά χείρας πρόταση 
ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της συμβολής της Ευρατόμ στο πεδίο της πυρηνικής 
ασφαλείας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

I - Επιλογή της πολιτικής
Η επιλογή πολιτικής που πρόκρινε η Επιτροπή συνίσταται στην εκπόνηση νομοθεσίας της ΕΕ 
η οποία θεσπίζει κοινό πλαίσιο βασιζόμενο σε υφισταμένους διεθνείς κανόνες που έχει ήδη 
αναπτύξει ο ΔΟΑΕ, με την προσθήκη και άλλων απαιτήσεων για νέες πυρηνικές μονάδες, με 
σκοπό την επίτευξη, διατήρηση και διαρκή βελτίωση της πυρηνικής ασφαλείας στην 
Κοινότητα. Αυτό το πλαίσιο προβλέπει αρχές ασφαλείας και επίσης επιβάλλει στα κράτη 
μέλη την υποχρέωση να εγκρίνουν νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει 
την υπαγωγή σε ρυθμιστικές διατάξεις και την εποπτεία των πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
κυρίως μέσω: της εκπόνησης εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας, συστήματος χορήγησης αδειών 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα, συστήματος εποπτείας, 
αξιολόγησης και ελέγχου των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(i) Ο εισηγητής μπορεί εν γένει να προσχωρήσει στη συγκεκριμένη επιλογή: τηρεί πλήρως την 
αρχή της επικουρικότητας σε ένα πεδίο όπου η Κοινότητα και τα κράτη μέλη μοιράζονται τις 
αρμοδιότητες. Επιπροσθέτως προβλέπει επαρκή ευελιξία στην υλοποίηση της οδηγίας, 
εξασφαλίζοντας ότι οι αρχές ασφαλείας τυγχάνουν κοινού ορισμού (εκείνες στις οποίες 
παραπέμπει η οδηγία) και αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευθύνη να εγκρίνουν τα 
απαραίτητα μέτρα καθώς και την ελευθερία να εγκρίνουν αυστηρότερους κανόνες. 
Αυτή η προσέγγιση συμφωνεί με την αρχή της εθνικής ευθύνης για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, με την πρωταρχική ευθύνη να ανήκει στον κάτοχο της αδείας 
υπό τον έλεγχο ανεξαρτήτου ρυθμιστικού φορέα.

Επ' αυτού ο εισηγητής θα ήθελε να προτείνει ελαφρά βελτίωση προβαίνοντας σε ανάταξη της 
δομής του σχεδίου προτάσεως, που να αντικατοπτρίζει καλύτερα την ιεραρχία κανόνων και 
ευθυνών ανάμεσα: στον ορισμό εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου· τον ρόλο του ανεξαρτήτου 
ρυθμιστικού φορέα· τις αρχές και απαιτήσεις που πρέπει να εγκριθούν και την ευθύνη του 
κατόχου της αδείας.

(ii) Ο εισηγητής είναι βέβαιος ότι ταυτοχρόνως η οδηγία πλαίσιο προβλέπει πραγματική 
εναρμόνιση των αρχών ασφαλείας: η πρόταση ζητεί από τα κράτη μέλη να σέβονται τις αρχές 
του ΔΟΑΕ και να τηρούν τις υποχρεώσεις της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια που 
έχει συναφθεί υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ. Τούτο δεικνύει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι 
απαραίτητοι κανόνες ήδη υπάρχουν στο διεθνές επίπεδο και είναι αρκούντως ανεπτυγμένοι. 
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Συνιστούν καλή βάση για κοινοτική νομοθεσία, σκοπός της οποίας συνεπώς είναι να 
εξασφαλίζει πραγματική και ομοιόμορφη υλοποίηση από τα κράτη μέλη. 
Ο εισηγητής συμμερίζεται επίσης την άποψη τα πρότυπα, οι μέθοδοι και η καθοδήγηση από 
τον ΔΟΑΕ συνιστούν ορθό πλαίσιο των πλέον αναγνωρισμένων πρακτικών στο διεθνές 
επίπεδο, από όπου απορρέουν κατά πλειονότητα οι απαιτήσεις στο επίπεδο κράτους μέλους. 
Η θέσπισή τους στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποσκοπεί να εξασφαλίζει ότι 
ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις στο επίπεδο της ΕΕ και να παρέχει στην Επιτροπή τα 
απαραίτητα εργαλεία για να ελέγχει και να επικυρώνει τον σεβασμό αυτών των κανόνων και 
να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των νομοθεσιών των κρατών μελών προς τις διατάξεις της 
οδηγίας.

II - Αξιοπιστία της διεργασίας εναρμόνισης των κανόνων ασφαλείας: 
(i) Τον εισηγητή απασχολεί η εξασφάλιση πραγματικής ανεξαρτησίας του ρυθμιστικού φορέα. 
Η βασική προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης οδηγίας είναι η τόνωση του ρόλου που 
διαδραματίζει ο ρυθμιστικός φορέας στη νομοθεσία των κρατών μελών. Ο εισηγητής θεωρεί 
ότι πρέπει ο ρόλος του να ορισθεί καλύτερα και η ανεξαρτησία του να αυξηθεί. Τούτο θα 
εξασφαλίζει τη νομιμότητά του παρέχοντάς του εξουσίες λήψης όλων των απαραίτητων 
κατεπειγόντων μέτρων, περιλαμβανομένης της αναστολής της δραστηριότητας μιας 
πυρηνικής μονάδας (βλέπε τη νέα διατύπωση του άρθρου 4).

(ii) Η ασφάλεια δικαίου των κανονιστικών διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ 
Οι θεμελιώδεις αρχές, απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε ο ΔΟΑΕ 
απαρτίζουν ένα σύνολο κανόνων και ένα πλαίσιο πρακτικών στα οποία πρέπει να βασίζονται 
η κοινοτική νομοθεσία και οι εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας. Συγκεκριμένα η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι οι 10 θεμελιώδεις αρχές που δημοσίευσε ο ΔΟΑΕ το 2006 συνιστούν ένα 
ενοποιημένο σύνολο αρχών και τη βάση επί της οποίας να εδράζονται οι απαιτήσεις 
ασφαλείας των κρατών μελών. Όμως ο εισηγητής θεωρεί ότι οι αρχές ασφαλείας του ΔΟΑΕ, 
αφ' εαυτών απλές συστάσεις χωρίς να έχουν δεσμευτικό καθεστώς, δεν μπορούν να 
εισαχθούν στην κοινοτική νομοθεσία μέσω απλής παραπομπής στα πρότυπα IAEA Safety 
Standards Series από την ανά χείρας οδηγία. Ως εκ τούτου ο εισηγητής πρεσβεύει την 
προσθήκη παραρτήματος στην οδηγία το οποίο να περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας. 
Αυτή η προσέγγιση έχει το σαφές πλεονέκτημα να εξασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό 
βεβαιότητας των σε κοινοτικό επίπεδο ρυθμιστικών διατάξεων και αφενός θα παρέχει τη 
νομική βάση προς υλοποίηση των εν λόγω αρχών και αφετέρου υλοποιεί την εναρμόνιση στο 
επίπεδο της ΕΕ..
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια, ο 
εισηγητής χαιρετίζει την άμεση παραπομπή από την οδηγία στις υποχρεώσεις που έχουν 
δεσμευθεί να αναλάβουν τα κράτη μέλη.
Ο ρόλος που δίδεται στη WENRA και την ομάδα υψηλού επιπέδου για την πυρηνική 
ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την ευθυγράμμιση και περαιτέρω ανάπτυξη
πρόσθετων απαιτήσεων ασφαλείας για τους "νέους αντιδραστήρες" είναι ασαφής. Τον 
εισηγητή απασχολεί ολιγότερο το νομικό καθεστώς αυτών των ειδικών ομάδων (δεδομένου 
ότι η WENRA είναι άτυπος σύνδεσμος πυρηνικών ρυθμιστικών αρχών) και περισσότερο το 
ότι τα επίπεδα ασφαλείας και τα πρότυπα για μελλοντικές τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη 
ωριμάσει. Η οδηγία δεν μπορεί να προδικάζει τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας και να 
δεσμεύει τα κράτη μέλη στην υλοποίησή τους. Από τη διεργασία αυτή ο εισηγητής βλέπει να 
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πηγάζει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Ακολουθώντας την αρχή της επικουρικότητας ο 
εισηγητής θα προτιμούσε να ταχθεί υπέρ του να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
τη διαρκή βελτίωση των προτύπων ασφαλείας. Δεδομένου ότι σε αυτά λαμβάνονται υπόψη οι 
βέλτιστες πρακτικές που διατίθενται και η βέλτιστη εμπειρία που έχει αποκομισθεί και επίσης 
αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις, η εναρμόνιση θα συνιστά έναν 
"αγώνα προς κατάκτηση της κορυφής" καθώς τα επίπεδα των προτύπων ασφαλείας 
ανέρχονται και οι βελτιώσεις διαρκώς τίθενται σε εφαρμογή.

III - Διαφάνεια
(i) Είναι απαραίτητη η ενίσχυση του σημερινού νομικού πλαισίου προς τόνωση της διαφάνειας 
και της αποδοχής από το κοινό.
Ο εισηγητής υποστηρίζει την παραπομπή στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Και στον τομέα 
αυτόν έχουν αναπτυχθεί ένα σύνολο εντολών ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε 
πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού και διαφάνεια σε επίπεδο κρατών, σε διεθνές επίπεδο ή 
σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως είναι η Σύμβαση του Aarhus ή η Σύμβαση ESPOO. Με το να 
ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους, η οδηγία παρέχει στην 
Επιτροπή τα εργαλεία για να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη οργανώνουν στην πράξη τη 
διαφάνεια της διεργασίας λήψεως αποφάσεων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που 
διενεργούνται στο πεδίο της ασφαλείας.

(ii) Ο εισηγητής φρονεί ότι η παρακολούθηση, η υποβολή εκθέσεων και η διαφάνεια είναι 
ουσιώδη στοιχεία για την οδηγία πλαίσιο.
Ο εισηγητής υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί θεμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ 
και συγκεκριμένα να δίδονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέσα για να τηρείται πλήρως 
ενήμερο και να παρακολουθεί τα τη δραστηριότητα στο πεδίο της πυρηνικής ασφαλείας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα πληροφόρηση από την Επιτροπή 
σχετικά με τις τακτικές εκθέσεις με θέμα την υλοποίηση της οδηγίας που συντάσσονται 
δυνάμει του άρθρου 11, η συχνότητα των οποίων πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τις απαιτήσεις 
της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια και της διεργασίας προς ανασκόπησή της.
Τόσο οι εκθέσεις όσο και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους συμβάλλουν στον προσδιορισμό 
τομέων βελτίστων πρακτικών και την τόνωση της διαρκούς βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφαλείας στην Κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποτελεί μέρος αυτής της 
διεργασίας.

Για όλους τους ως άνω λόγους ο εισηγητής προτείνει την τροποποίηση της πρότασης της 
Επιτροπής.
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