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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

1.1. Ιστορικό και στόχοι της πρότασης 

Μετά την επιτυχή έκδοση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, η εκπόνηση µιας 
αναθεωρηµένης νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για 
το 2010 (στοιχείο 2010/ENER/021). 

Η προτεινόµενη οδηγία ορίζει ένα νοµικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τη διαχείριση 
των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Αποτελεί αναθεώρηση της 
πρότασης της Επιτροπής για οδηγία του Συµβουλίου (της Ευρατόµ) σχετικά µε τη διαχείριση 
των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων1.  

Όλα τα κράτη µέλη έχουν ραδιενεργά απόβλητα. Παράγονται στο πλαίσιο πολλών ωφέλιµων 
δραστηριοτήτων, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθµούς και ενός 
εύρους εφαρµογών των ραδιοϊσοτόπων στην ιατρική, στη βιοµηχανία, στη γεωργία, στην 
έρευνα και στην εκπαίδευση.  

Η λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων παράγει επίσης αναλωµένα καύσιµα. Επί του 
παρόντος υπάρχουν δύο επιλογές για τη διαχείριση των αναλωµένων (δηλαδή 
ακτινοβοληµένων) καυσίµων: επανεπεξεργασία για την ανάκτηση του πλουτωνίου και του 
ουρανίου για πιθανή επαναχρησιµοποίηση, ή ενδιάµεση αποθήκευση και τελική άµεση 
διάθεση αν το αναλωµένο καύσιµο θεωρείται απόβλητο στο πλαίσιο εθνικής πολιτικής. 
Ωστόσο, ακόµη και αν το αναλωµένο καύσιµο υποβληθεί σε επανεπεξεργασία2, 
εξακολουθούν να υπάρχουν τα «τελικά απόβλητα», δηλαδή τα διαχωρισµένα υαλοποιηµένα 
απόβλητα που περιέχουν το µη ανακυκλωµένο κλάσµα, που πρέπει και αυτά να απορριφθούν. 
Περισσότερα από τα µισά κράτη µέλη διαθέτουν πυρηνικούς σταθµούς σε λειτουργία. 
Υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες στο στάδιο της κατασκευής ή του παροπλισµού, καθώς 
και σχέδια για την κατασκευή νέων σε αρκετά κράτη µέλη. 

Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων (δηλαδή ανάλογα µε την περιεκτικότητά 
τους σε ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των ανθρώπων 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους που οφείλονται στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Η βασική 
αρχή της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων περιλαµβάνει τον περιορισµό και την 
αποµόνωση από τους ανθρώπους και τη βιόσφαιρα για όσο διάστηµα αυτά συνιστούν 
ραδιολογικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος ελαττώνεται µε την πάροδο του χρόνου λόγω της 
ραδιενεργού διάσπασης. Η αποµόνωση διασφαλίζεται µε µια σειρά από τεχνικά φράγµατα 
και, στην περίπτωση µακροβιότερων αποβλήτων, επίσης µέσω των ιδιοτήτων των 
πετρωµάτων υποδοχής  

Τα ραδιενεργά απόβλητα χαρακτηρίζονται ως χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής ραδιενέργειας 
ανάλογα µε το πόσο είναι ραδιενεργά. Μπορεί να γίνει επίσης διάκριση µεταξύ βραχύβιων 

                                                 
1 Αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2003 (COM 2003/32 τελικό) και αναθεωρηµένη έκδοση του 2004 

(COM (2004)526 τελικό) 
2 Με βάση τρέχουσες όσο και προηγµένες πρακτικές σχετικά µε τον κύκλο ζωής του καυσίµου. 
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και µακρόβιων ραδιενεργών αποβλήτων3. Η διάθεση των βραχύβιων αποβλήτων χαµηλής και 
µεσαίας ραδιενέργειας (LILW) γίνεται συνήθως κοντά σε εγκαταστάσεις διάθεσης. 
Αντιθέτως, για τα απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας (HLW), επικρατεί επιστηµονική και 
τεχνική συναίνεση σε παγκόσµια κλίµακα σύµφωνα µε την οποία η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηµατισµούς µεγάλου βάθους αποτελεί την ασφαλέστερη και βιωσιµότερη επιλογή4. 

Στην ΕΕ, περισσότερο από το 85% του παραγόµενου όγκου ραδιενεργών αποβλήτων 
αποτελούν βραχύβια απόβλητα χαµηλής και µεσαίας ραδιενέργειας (LILW), περίπου το 5% 
αποτελούν µακρόβια LILW και ποσοστό µικρότερο του 10% αποτελούν απόβλητα υψηλής 
ραδιενέργειας (HLW), τα οποία περιλαµβάνουν τόσο υαλοποιηµένα απόβλητα από 
επανεπεξεργασία όσο και αναλωµένα καύσιµα που θεωρούνται απόβλητα.5 

Όποιο και να είναι το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και των 
πυρηνικών εφαρµογών εκτός ηλεκτροπαραγωγής, η εφαρµογή της απόρριψης ως τελικού 
σηµείου της διαχείρισης των υπαρχόντων και µελλοντικών ραδιενεργών αποβλήτων είναι 
απαραίτητη προκειµένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια µακροπροθέσµως. 

Η προσωρινή αποθήκευση αποτελεί σηµαντικό στάδιο στη συνολική διαχείριση των 
ραδιενεργών αποβλήτων, ιδίως όταν πρόκειται για αναλωµένα καύσιµα και HLW, εφόσον 
επιτρέπει την αποτελεσµατική ψύξη και τη µείωση των επιπέδων ακτινοβολίας, γεγονός που 
καθιστά τη διαχείρισή τους ασφαλέστερη. Ωστόσο, επικρατεί επίσης ευρεία συναίνεση όσον 
αφορά το γεγονός ότι η αποθήκευση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της µακροπρόθεσµης αποθήκευσής τους, αποτελεί 
απλώς µια ενδιάµεση λύση που απαιτεί ενεργούς και µόνιµους θεσµικούς ελέγχους. 
Μακροπρόθεσµα, µόνο η διάθεση µε τα εγγενή χαρακτηριστικά παθητικής ασφαλείας, µπορεί 
να εγγυηθεί την προστασία από όλους τους πιθανούς κινδύνους. 

Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων εµπίπτει στα κράτη. Επιπλέον, αποτελεί αποδεκτή δεοντολογική αρχή ότι η 
κοινωνία πρέπει να αποφεύγει να επιβάλλει άσκοπες επιβαρύνσεις για τις µελλοντικές γενιές, 
και ως εκ τούτου, η σηµερινή γενιά, η οποία έχει επωφεληθεί από τη χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού ή για ιατρικές επεµβάσεις, έχει την υποχρέωση να 
διαχειριστεί κατάλληλα όλα τα υπάρχοντα απόβλητα. 

Παρά τους ανωτέρω προβληµατισµούς, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόµη λάβει 
βασικές αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αναλωµένα καύσιµα και τα HLW· 
πολύ λίγα κράτη µέλη έχουν καθιερώσει προγράµµατα για την εφαρµογή της διάθεσής τους. 
Οι συνέπειες της καθυστέρησης αυτής είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα περάσουν στις 
µελλοντικές γενιές, τόσο για την εφαρµογή της διάθεσης όσο και για τη διατήρηση των 
επιλογών ενδιάµεσης αποθήκευσης. Οι σχετικοί κίνδυνοι είναι προφανείς — έλλειψη 
χρηµατοδότησης, έλλειψη εµπειρογνωµοσύνης, διατάραξη εξαιτίας απρόβλεπτων κοινωνικών 
αναταραχών, τροµοκρατικές απειλές κλπ.  

                                                 
3 Σύσταση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεµβρίου 1999 για ένα σύστηµα ταξινόµησης στερεών 

ραδιενεργών, ΕΕ L 265 της 13.10.1999, σ. 37. 
4 Οργανισµός για την Πυρηνική Ενέργεια του ΟΟΣΑ (NEA) – επιτροπή διαχείρισης ραδιενεργών 

αποβλήτων: «Συλλογική δήλωση για την προώθηση της διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων σε 
γεωλογικούς σχηµατισµούς», ISBN 978-92-64-99057-9  

5 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: Έκτη έκθεση σχετικά µε 
την επικρατούσα κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένων 
καυσίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(2008)542 τελικό και SEC(2008)2416 
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Η ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων, σε όλα 
τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, απαιτεί ένα εθνικό πλαίσιο που να 
εγγυάται πολιτικές δεσµεύσεις, σαφή κατανοµή αρµοδιοτήτων, καθώς και διασφάλιση της 
διαθεσιµότητας επαρκών επιστηµονικών, τεχνικών και οικονοµικών πόρων όταν αυτοί είναι 
απαραίτητοι. Με δεδοµένη την εξαιρετικά ευαίσθητη φύση του ζητήµατος, πρέπει να 
διασφαλιστεί επίσης η ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.  

Εποµένως, ο γενικότερος στόχος αυτής της πρότασης είναι να δηµιουργηθεί ένα νοµικό 
πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ασφαλούς χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού, καθώς και της ιονίζουσας ακτινοβολίας στην 
ιατρική, στη βιοµηχανία, στη γεωργία, στην έρευνα και στην εκπαίδευση.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ο γενικότερος πολιτικός στόχος, απαιτείται: 

– να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζοµένων και του ευρέως κοινού από κινδύνους 
που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία, στο µέλλον και πέραν των εθνικών 
συνόρων·  

– να εφαρµόζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας σχετικά µε τη διαχείριση των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων· 

– να αποφεύγεται η δηµιουργία άσκοπων επιβαρύνσεων για τις µελλοντικές γενιές· 

– να επιτυγχάνεται βιώσιµη πολιτική δέσµευση για τη διαχείριση των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων µακροπρόθεσµα· 

– να διασφαλίζεται η µεταφορά των πολιτικών αποφάσεων σε σαφείς διατάξεις για την 
εφαρµογή όλων των µέτρων όσον αφορά τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και 
των αναλωµένων καυσίµων από την παραγωγή έως τη διάθεση· 

– να διασφαλίζεται και να διατηρείται η συνεχής πρόοδος του συστήµατος διαχείρισης, µε 
βάση µια σταδιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων και κοινωνικής αποδοχής· 

– να διασφαλίζονται επαρκείς και διαφανώς διαχειριζόµενοι πόροι, οι οποίοι θα είναι 
διαθέσιµοι όταν απαιτείται, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

1.2. Υπάρχοντα νοµικά µέσα που επηρεάζουν τη διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων· επικουρικότητα 

Οι κοινοτικές αρµοδιότητες σχετικά µε τα αναλωµένα καύσιµα και τα ραδιενεργά απόβλητα 
που προκύπτουν από µη στρατιωτικές πυρηνικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πλαίσιο της 
συνθήκης Ευρατόµ. Το άρθρο 2 παράγραφος β της συνθήκης Ευρατόµ προβλέπει τη θέσπιση 
οµοιόµορφων προτύπων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του 
ευρέος κοινού. Το άρθρο 30 προβλέπει τη θέσπιση βασικών προτύπων εντός της Κοινότητας 
για την προστασία των εργαζοµένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ενώ το άρθρο 37 απαιτεί από τα κράτη µέλη να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή γενικά δεδοµένα για κάθε πρόγραµµα διάθεσης ραδιενεργών 
αποβλήτων. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, οι διατάξεις του κεφαλαίου 3 της 
συνθήκης Ευρατόµ, σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 
που εκχωρεί στην Επιτροπή αρκετά ευρείες εξουσίες µε σκοπό την προστασία του 
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πληθυσµού και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους της πυρηνικής µόλυνσης.6. Με βάση 
την απόφαση ορόσηµο C-29/99 του ∆ικαστηρίου, τα υφιστάµενα βασικά πρότυπα ασφαλείας 
που αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του ευρέος κοινού 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες µπορούν να 
«συµπληρωθούν» στο πλαίσιο της συνθήκης Ευρατόµ µε απαιτήσεις ασφαλείας οι οποίες θα 
διέπουν την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων. 

Το ζήτηµα της διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
αποτελεί σαφώς έναν τοµέα όπου η εθνική νοµοθεσία πρέπει να συµπληρωθεί µε νοµοθεσία 
σε επίπεδο ΕΕ λόγω της διασυνοριακής πτυχής της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εσωτερική 
αγορά απαιτεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισµού µε σκοπό την 
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 

Ωστόσο, η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Ορισµένες πτυχές όπως οι εθνικές πολιτικές και η εφαρµογή τους, 
καθώς και η ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν 
περιλαµβάνονται σε αυτήν. 

Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια)7 καλύπτει µόνο τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης αναλωµένου καυσίµου και άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ραδιενεργών αποβλήτων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και 
συνδέονται άµεσα µε αυτές. Ωστόσο, δηλώνει ότι είναι επίσης σηµαντική η επίτευξη της 
ασφαλούς διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που γίνεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης. 
Εποµένως η προτεινόµενη οδηγία σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων αποτελεί το λογικό επόµενο βήµα µετά την οδηγία για την 
πυρηνική ασφάλεια. 

Άλλα νοµικά µέσα της ΕΕ που σχετίζονται µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων αποτελούν κοινοτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ταχεία 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες8, τον έλεγχο 
των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών9, συµπεριλαµβανοµένων 
και των εκτός χρήσης πηγών, τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας10 (χωρίς 
να καλύπτονται οι πτυχές που σχετίζονται µε τη ραδιενέργεια), καθώς και µε την επιτήρηση 
και τον έλεγχο των µεταφορών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου πυρηνικού 
καυσίµου11,12. Υπάρχει επίσης µια σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση 
οικονοµικών πόρων για τον παροπλισµό πυρηνικών εγκαταστάσεων, αναλωµένου καυσίµου 
και ραδιενεργών αποβλήτων13. 

Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν πρότυπα ασφαλείας που έχει αναπτύξει σε συνεργασία µε 
άλλους οργανισµούς ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ), τα οποία δεν είναι 

                                                 
6 C-187/87 (1988 ECR σ. 5013) και C-29/99 (2002 ECR σ. I-11221) 
7 Οδηγία 2009/71/Ευρατόµ του Συµβουλίου, ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18–22 
8 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76. 
9 ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57. 
10 ΕΕ L 102 της 11.04.2006, σ. 15 
11 ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 21. 
12 EE L 338 της 17.12.2008, σ. 69. 
13 EE L 330 της 28.11.2006, σ.31 
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νοµικώς δεσµευτικά, και των οποίων η ενσωµάτωσή στην εθνική νοµοθεσία είναι 
προαιρετική. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι µέλη του ∆ΟΑΕ και συµµετέχουν στη θέσπιση 
τέτοιων κανόνων. 

Η κοινή σύµβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωµένου καυσίµου και για την ασφάλεια 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, που θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του ∆ΟΑΕ, είναι η 
σηµαντικότερη διεθνής συµφωνία στον τοµέα αυτό. Ωστόσο, δεν ισχύουν κυρώσεις σε 
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Εποµένως, µολονότι όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ (µε εξαίρεση 
τη Μάλτα) και η Κοινότητα Ευρατόµ αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη, οι διεθνώς αποδεκτές 
αρχές και απαιτήσεις που ορίζονται στην κοινή σύµβαση και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας 
του ∆ΟΑΕ δεν εγγυώνται µια οµοιόµορφη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των διεθνώς αποδεκτών αρχών και απαιτήσεων 
σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, η 
προτεινόµενη οδηγία τις καθιστά νοµικώς δεσµευτικές και εκτελεστές. Ορίζει εποµένως 
συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, τα περιεχόµενα και την 
ανασκόπηση εθνικών προγραµµάτων σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

Η βασική προσέγγιση είναι παρόµοια µε εκείνη που ακολουθείται στην περίπτωση της 
οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, δηλαδή στηρίζεται στην αρµοδιότητα των εθνικών 
ρυθµιστικών αρχών και στις διεθνώς αποδεκτές αρχές και απαιτήσεις των κανόνων 
ασφαλείας του ∆ΟΑΕ και της κοινής σύµβασης, ελαχιστοποιώντας έτσι το οποιοδήποτε 
πρόσθετο βάρος για τις αρχές των κρατών µελών. 

Με την προτεινόµενη οδηγία θα εφαρµοστούν τα ανώτατα πρότυπα ασφάλειας για τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων κατά διεξοδικό 
τρόπο και τοιουτοτρόπως η οδηγία θα αποτελέσει υπόδειγµα και ορόσηµο για τρίτες χώρες 
και περιοχές. Θα διασφαλίσει δε την εφαρµογή της διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων χωρίς 
άσκοπες καθυστερήσεις. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Κατά τη σύνταξη της αναθεωρηµένης πρότασης, η Επιτροπή διενήργησε εκτεταµένες 
διαβουλεύσεις µέσω διάφορων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, ανταποκρινόµενη σε αίτηµα 
του Συµβουλίου14.  

Στη διαβούλευση συµµετείχαν κυβερνήσεις, εθνικές ρυθµιστικές αρχές, οργανισµοί 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, παραγωγοί ραδιενεργών αποβλήτων και άλλοι φορείς 
στα κράτη µέλη, από κοινού µε διάφορα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και άλλους εταίρους. Ελήφθη υπόψη η λεπτοµερής συµβολή της οµάδας 
ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών σε θέµατα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG). Αυτή η 
συµβολή ήταν θεµελιώδους σηµασίας, αν λάβουµε υπόψη τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες 
της ENSREG, η οποία εκπροσωπεί εθνικές αρχές αρµόδιες για τα πυρηνικά ή την ασφάλεια 
σε όλα τα κράτη µέλη, είτε αυτά εφαρµόζουν προγράµµατα πυρηνικής ενέργειας είτε όχι.  

                                                 
14 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2004 σχετικά µε την ασφάλεια διαχείρισης αναλωµένων 

καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων, 10823/04 
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∆όθηκε ειδική προσοχή στην κοινωνική διάσταση µέσω διάφορων δηµόσιων διαβουλεύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών δηµοσκοπήσεων του Ευρωβαρόµετρου15 και µιας 
ανοιχτής δηµόσιας διαβούλευσης16. Τα ραδιενεργά απόβλητα συγκαταλέγονται στα ζητήµατα 
που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες της ΕΕ στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης χρήσης της 
πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της νοµοθεσίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μια ενδελεχής εκτίµηση επιπτώσεων κατέδειξε ότι η έλλειψη δεσµευτικής νοµοθεσίας σε 
επίπεδο ΕΕ είναι πιθανό να οδηγήσει σε αναβολή της λήψης βασικών αποφάσεων, µε πιθανές 
δυσµενείς περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
των άσκοπων επιβαρύνσεων για τις µελλοντικές γενιές και της πιθανής στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Αντιθέτως, η ύπαρξη δεσµευτικής νοµοθεσίας ΕΕ θα οδηγούσε στην επίτευξη ενός 
οµοιόµορφου υψηλού επιπέδου ασφαλείας ως προς τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ µακροπρόθεσµα, χωρίς να 
επιφέρει άσκοπες επιβαρύνσεις για τις µελλοντικές γενιές και χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σκοπός της οδηγίας, όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, είναι η δηµιουργία ενός κοινοτικού 
πλαισίου για την υπεύθυνη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη θα θεσπίζουν κατάλληλες ρυθµίσεις για 
την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας και τη διατήρηση και προώθηση της ενηµέρωσης 
και συµµετοχής του κοινού.  

Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 2) καλύπτει όλα τα στάδια της διαχείρισης των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων που προέρχονται από µη 
στρατιωτικές δραστηριότητες, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, αλλά δεν καλύπτει τη 
διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, όπως οι εγκεκριµένες εκλύσεις και τα απόβλητα της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας που µπορεί να είναι ραδιενεργά, εφόσον αυτά καλύπτονται ήδη από 
την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία17,18; 

∆όθηκε ειδική προσοχή προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία θα συνάδει µε την 
υφιστάµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθιστώντας ταυτόχρονα τις διεθνώς αποδεκτές αρχές και 
απαιτήσεις που ορίζονται στα πρότυπα ασφαλείας του ∆ΟΑΕ και στην κοινή σύµβαση 
νοµικά δεσµευτικές και εκτελεστές στην ΕΕ. Ως εκ τούτου οι ορισµοί που περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 3 συνάδουν µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται τόσο στην υφιστάµενη 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία όσο και στο γλωσσάριο ασφαλείας του ∆ΟΑΕ (κοινή σύµβαση)19. 

Στο άρθρο 4 ορίζονται γενικές αρχές που διέπουν την ασφαλή και βιώσιµη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

                                                 
15 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο 297 (2008) και Ειδικό Ευρωβαρόµετρο 324 (2010) 
16 http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm 
17 ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1 
18 ΕΕ L 102 της 11.04.2006, σ. 15 
19 http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
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∆ίνεται επίσης ειδική προσοχή προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η προτεινόµενη οδηγία θα 
συνάδει µε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, ώστε όλες οι εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων να έχουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Για 
τον σκοπό αυτό, η διάρθρωση της προτεινόµενης οδηγίας και της οδηγίας για την πυρηνική 
ασφάλεια είναι παρόµοια, ιδίως στα άρθρα 5 έως 7, 9, 12 και 16 έως 18. 

Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή των γενικών αρχών περιλαµβάνουν τα 
εξής: 

– ένα εθνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων µακροπρόθεσµα (άρθρο 5), 

– µια αρµόδια ρυθµιστική αρχή στο τοµέα της ασφάλειας της διαχείρισης των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων (άρθρο 6), 

– οι κάτοχοι άδειας έχουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια (άρθρο 7), 

– παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση της εµπειρογνωµοσύνης και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται (άρθρο 9),  

– διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων (άρθρο 12).  

Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, θεσπίζονται 
και ειδικές υποχρεώσεις: 

– Το άρθρο 8 ορίζει την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται για την ασφάλεια, 
συµπεριλαµβανοµένων και απαιτήσεων για µια µελέτη ασφαλείας και µια υποστηρικτική 
αξιολόγηση ασφαλείας των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

– Το άρθρο 10 ασχολείται µε την ανάγκη επαρκών οικονοµικών πόρων οι οποίοι θα είναι 
διαθέσιµοι για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
όταν αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

– Το άρθρο 11 αποσκοπεί στη διασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας της ασφάλειας. 

Περιλαµβάνεται ένα σύνολο απαιτήσεων υπό προϋποθέσεις σχετικά µε τα εθνικά 
προγράµµατα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των στόχων και την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων: 

– Το άρθρο 13 ορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τα εθνικά προγράµµατα. 

– Το άρθρο 14 ορίζει το περιεχόµενο του εθνικού προγράµµατος. 

– Το άρθρο 15 απαιτεί την κοινοποίηση των εθνικών προγραµµάτων στην Επιτροπή.  

Ορισµένες τελικές διατάξεις ορίζονται: 

– Στο άρθρο 16, που προβλέπει απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων που θα 
συνάδουν µε το µηχανισµό υποβολής εκθέσεων της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. 
Τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν εκθέσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της 
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προτεινόµενης οδηγίας, αξιοποιώντας τους κύκλους υποβολής εκθέσεων που 
προβλέπονται στην κοινή σύµβαση. Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή 
θα υποβάλει µια έκθεση προόδου προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα 
κράτη µέλη θα ζητούν τη διενέργεια διεθνούς αξιολόγησης από οµοτίµους όσον αφορά τα 
εθνικά πλαίσια και τα εθνικά προγράµµατά τους µε σκοπό την επίτευξη υψηλών προτύπων 
στη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Θα 
υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε αξιολόγησης από 
οµοτίµους προς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 

– Το άρθρο 17 ορίζει απαιτήσεις για τη µεταφορά της προτεινόµενης οδηγίας στην εθνική 
νοµοθεσία. 

– Τα άρθρα 18 και 19 ορίζουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και τους αποδέκτες της 
προτεινόµενης οδηγίας. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆εν υπάρχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ.  
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2010/0306 (NLE) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη:  

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

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διατυπώθηκε µετά από γνωµοδότηση 
οµάδας προσώπων που ορίστηκαν από την επιστηµονική και τεχνική επιτροπή µεταξύ 
επιστηµονικών εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών, και µετά από διαβούλευση µε την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή20,τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου21 
Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 2 παράγραφος β της συνθήκης προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
οµοιόµορφοι κανόνες ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και 
του ευρέος κοινού. 

(2) Το άρθρο 30 της συνθήκης προβλέπει τη θέσπιση βασικών προτύπων για την 
προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. 

(3) Το άρθρο 37 της συνθήκης απαιτεί από τα κράτη µέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή 
γενικά δεδοµένα για κάθε πρόγραµµα διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. 

(4) Η οδηγία 96/29/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισµό 
των βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων 
και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες22 εφαρµόζεται σε όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται κίνδυνο από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες εκπεµπόµενες είτε από τεχνητή, είτε από φυσική πηγή 
ακτινοβολίας στην περίπτωση που γίνεται ή έχει γίνει επεξεργασία φυσικών 
ραδιονουκλεϊδίων λόγω των ραδιενεργών, σχάσιµων ή αναπαραγωγικών ιδιοτήτων 
τους. Επίσης καλύπτει τις εγκεκριµένες εκλύσεις υλικών που προκύπτουν από αυτές 
τις πρακτικές. Οι διατάξεις της οδηγίας έχουν συµπληρωθεί µε πιο συγκεκριµένη 
νοµοθεσία. 

                                                 
20 ……… 
21 …………. 
22 ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1. 
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(5) Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (εφεξής το «∆ικαστήριο»), 
οι διατάξεις του κεφαλαίου 3 της συνθήκης, σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια, 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που εκχωρεί στην Επιτροπή αρκετά ευρείες εξουσίες µε 
σκοπό την προστασία του πληθυσµού και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους της 
πυρηνικής µόλυνσης23. 

(6) Η οδηγία 87/600/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1987 για τις 
κοινοτικές ρυθµίσεις σχετικά µε την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες24 δηµιούργησε ένα πλαίσιο για την κοινοποίηση 
και παροχή πληροφοριών που θα χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για την 
προστασία του ευρέος κοινού σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες. Η 
οδηγία 89/618/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε την 
ενηµέρωση του πληθυσµού για µέτρα προστασίας της υγείας που πρέπει να 
εφαρµοστούν και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου 
από ακτινοβολίες25 επέβαλε στα κράτη µέλη την υποχρέωση να ενηµερώνουν τον 
πληθυσµό σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες. 

(7) Η οδηγία 2003/122/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 προβλέπει 
τον έλεγχο των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών26, 
περιλαµβανοµένων και των εκτός χρήσης πηγών. 

(8) Η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
15ης Μαρτίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ27 καλύπτει τη διαχείριση 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας που µπορεί να είναι ραδιενεργά, µε εξαίρεση 
τα ζητήµατα που αφορούν ειδικά τη ραδιενέργεια, τα οποία περιλαµβάνονται στη 
συνθήκη Ευρατόµ. 

(9) Η οδηγία 2006/117/Ευρατόµ του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 200628 ορίζει ένα 
κοινοτικό σύστηµα επιτήρησης και ελέγχου των διασυνοριακών αποστολών 
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου καυσίµου. Η οδηγία αυτή συµπληρώθηκε 
µε τη Σύσταση της Επιτροπής 2008/956/Ευρατόµ της 4ης ∆εκεµβρίου 2008 σχετικά 
µε τα κριτήρια εξαγωγής ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένων καυσίµων σε 
τρίτες χώρες29. 

(10) Η οδηγία του Συµβουλίου 2009/71/Ευρατόµ της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων30, υποχρεώνει τα 
κράτη µέλη να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα εθνικό πλαίσιο για την 
πυρηνική ασφάλεια. Μολονότι η εν λόγω οδηγία αφορά κυρίως την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, ορίζει ότι είναι επίσης σηµαντική η διασφάλιση 
της ασφαλούς διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που γίνεται στις εγκαταστάσεις 

                                                 
23 C-187/87 (1988 ECR σ. 5013) και C-29/99 (2002 ECR σ. I-11221) 
24 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76. 
25 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31. 
26 ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57. 
27 ΕΕ L 102 της 11.04.2006, σ. 15 
28 ΕΕ L 337 της 5.11.2006, σ. 21. 
29 EE L 338 της 17.12.2008, σ. 69. 
30 ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18. 
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αποθήκευσης και διάθεσης. Ωστόσο, η οδηγία 2009/71/Ευρατόµ δεν καλύπτει όλες τις 
εγκαταστάσεις και τις πτυχές της διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. 

(11) Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11/ΕΚ, την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ και την οδηγία 2009/31/ΕΚ31, ισχύει για εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αναλωµένου καυσίµου και εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων, στον βαθµό που αυτές καλύπτονται από το παράρτηµα Ι της παρούσας 
οδηγίας. 

(12) Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων32 ορίζει ότι πρέπει να πραγµατοποιείται 
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα που 
εκπονούνται σε ορισµένους βασικούς τοµείς και που καθορίζουν το πλαίσιο 
µελλοντικών αδειών έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ. 

(13) Η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες33 αναφέρεται σε ραδιενεργά απόβλητα στον ορισµό της 
«περιβαλλοντικής πληροφορίας». 

(14) Η οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 2003 σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων 
και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον34 ισχύει για τα σχέδια και 
προγράµµατα που προβλέπονται από την οδηγία 2001/42. 

(15) Η σύσταση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά µε τη διαχείριση των 
οικονοµικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισµό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, τα αναλωµένα καύσιµα και τα ραδιενεργά απόβλητα35 
επικεντρώνεται στην επάρκεια της χρηµατοδότησης, την οικονοµική της ασφάλεια και 
τη διαφάνειά της µε σκοπό να διασφαλίζεται η χρήση των κεφαλαίων µόνο για τους 
σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. 

(16) Η υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία δεν ορίζει συγκεκριµένους κανόνες που να 
διασφαλίζουν την ασφαλή και βιώσιµη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διάθεση. 

(17) Η κοινή σύµβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωµένου καυσίµου και για την 
ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων (εφεξής η «κοινή σύµβαση»)36, η 
οποία θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του ∆ΟΑΕ, και της οποίας συµβαλλόµενα µέρη 
είναι η Ευρατόµ και σχεδόν όλα τα κράτη µέλη, αποσκοπεί στην επίτευξη και 

                                                 
31 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, p. 40. 
32 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30. 
33 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26. 
34 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17 
35 ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 31 
36 INFCIRC/546 της 24ης ∆εκεµβρίου 1997. 
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διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας σε παγκόσµια κλίµακα όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων µέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών µέτρων και της διεθνούς συνεργασίας. 

(18) Το 2006 ο ∆ΟΑΕ επικαιροποίησε ολόκληρο το σύνολο των κανόνων του και εξέδωσε 
τις θεµελιώδεις αρχές ασφαλείας37 µε συγχορηγούς την Ευρατόµ, τον Οργανισµό 
Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΑΣΑ (ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) και άλλους διεθνείς οργανισµούς. 
Όπως αναφέρουν οι συγχορηγοί οργανισµοί , η εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών 
ασφαλείας θα διευκολύνει την εφαρµογή διεθνών κανόνων ασφαλείας και θα επιφέρει 
υψηλότερη οµοιοµορφία µεταξύ των ρυθµίσεων που ισχύουν σε διαφορετικά κράτη. 
Πρέπει εποµένως όλα τα κράτη να σέβονται και να τηρούν αυτές τις αρχές. Οι αρχές 
αυτές θα είναι δεσµευτικές για τον ∆ΟΑΕ όσον αφορά τη λειτουργία του και για τα 
κράτη όσον αφορά τη λειτουργία που επικουρείται από τον ∆ΟΑΕ. Τα κράτη ή οι 
χορηγοί οργανισµοί µπορούν να εγκρίνουν τις αρχές, κατά τη διακριτική τους 
ευχέρεια, προκειµένου να τις εφαρµόζουν στις δικές τους δραστηριότητες. 

(19) Η κοινή σύµβαση αποτελεί ένα µέσο παροχής κινήτρων και δεν προβλέπει καµία 
κύρωση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Επίσης, οι κανόνες ασφαλείας που έχει 
αναπτύξει ο ∆ΟΑΕ σε συνεργασία µε την Ευρατόµ, τον ΟΑΣΑ/ΝΕΑ και άλλους 
διεθνείς οργανισµούς δεν είναι νοµικά δεσµευτικοί ούτε εκτελεστοί. 

(20) Κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου για τη δηµιουργία µιας οµάδας υψηλού επιπέδου 
στην ΕΕ, όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατά του της 8ης Μαΐου 2007 σχετικά µε 
την πυρηνική ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων 
και ραδιενεργών αποβλήτων, δηµιουργήθηκε η οµάδα ευρωπαϊκών ρυθµιστικών 
αρχών σε θέµατα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) µε βάση την απόφαση 
2007/530/Ευρατόµ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2007 για τη σύσταση της 
ευρωπαϊκής οµάδας υψηλού επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση 
αποβλήτων38 προκειµένου να συµβάλει στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων στον 
τοµέα της διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

(21) Τα πρώτα συµπεράσµατα και οι πρώτες συστάσεις της ENSREG αποτέλεσαν τη βάση 
για την απόφαση του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε τη διαχείριση 
των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η πρώτη έκθεση της 
ENSREG39 υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιούλιο 2009 και κοινοποιήθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο τον Σεπτέµβριο. Αυτή αποτέλεσε τη 
βάση για τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 200940, µε τα οποία 
το Συµβούλιο κάλεσε εκ νέου την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως την 
εµπειρογνωµοσύνη της ENSREG κατά την εξέταση προτάσεων περί νοµικώς 
δεσµευτικών µηχανισµών στον τοµέα της ασφαλούς διαχείρισης αναλωµένων 
καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων. 

                                                 
37 Θεµελιώδεις αρχές ασφαλείας, θεµελιώδη στοιχεία ασφαλείας Αριθ. SF-1, ∆ΟΑΕ, Βιέννη, 2006 
38 ΕΕ L 195 της 17.7.2007, σ. 44. 
39 Έκθεση της οµάδας ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών σε θέµατα πυρηνικής ασφάλειας, Ιούλιος 2009 
40 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου επί της έκθεσης της οµάδας ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών σε 

θέµατα πυρηνικής ασφάλειας, 10 Νοεµβρίου 2009  
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(22) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη θέσπιση εναρµονισµένων προτύπων για τη 
διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων41 και κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τα σχετικά σχέδια νοµοθετικών προτάσεών της και να υποβάλει νέα πρόταση για 
οδηγία σχετικά µε τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων42. 

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και παγκοσµίως αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η 
ανάγκη υπεύθυνης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να καλύπτει κυρίως την 
πυρηνική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της 
διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
προκειµένου να επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και βιώσιµη χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας. 

(24) Ενώ στα κράτη µέλη εναπόκειται να ορίσουν το ενεργειακό τους µείγµα, όλα 
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε όχι. 
Τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν κυρίως από δραστηριότητες του κύκλου ζωής 
των πυρηνικών καυσίµων, όπως η λειτουργία πυρηνικών σταθµών και η 
επανεπεξεργασία αναλωµένου καυσίµου, καθώς και από άλλες δραστηριότητες, όπως 
οι εφαρµογές των ραδιενεργών ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και στη 
βιοµηχανία.  

(25) Η λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων παράγει και αυτή αναλωµένα καύσιµα. Κάθε 
κράτος µέλος µπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς τον κύκλο ζωής των 
καυσίµων θεωρώντας τα αναλωµένα καύσιµα πολύτιµους πόρους που µπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία ή αποφασίζοντας να προβεί στη διάθεσή τους ως 
αποβλήτων. Όποια επιλογή και αν γίνει, πρέπει να εξεταστεί η διάθεση των 
αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας που διαχωρίζονται κατά την επανεπεξεργασία ή 
των αναλωµένων καυσίµων που θεωρούνται απόβλητα. 

(26) Οι ίδιοι στόχοι σχετικά µε την ασφάλεια πρέπει να ισχύουν για τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Με την 
παραδοχή αυτή, η κοινή σύµβαση και οι κανόνες ασφαλείας του ∆ΟΑΕ ορίζουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις σχετικά µε τη διάθεση των αναλωµένων καυσίµων και τη διάθεση 
των ραδιενεργών αποβλήτων. 

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των αναλωµένων καυσίµων που 
θεωρούνται απόβλητα, απαιτούν περιορισµό και αποµόνωση από τους ανθρώπους και 
το περιβάλλον διαβίωσής τους µακροπρόθεσµα. Λόγω της συγκεκριµένης φύσης τους, 
(περιεκτικότητα σε ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθµίσεις για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από 
την ιονίζουσα ακτινοβολία, συµπεριλαµβανοµένης και της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί το τελικό σηµείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
µακροπρόθεσµης αποθήκευσης, αποτελεί µια ενδιάµεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης. 

                                                 
41 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αξιολόγηση της Ευρατόµ – 50 έτη 

ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας, A6-0129/2007 
42 Έκθεση σχετικά µε την αξιολόγηση της Ευρατόµ – 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της 

πυρηνικής ενέργειας, A6-0129/2007 
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(28) Αναµένεται ότι µε ένα εθνικό καθεστώς ταξινόµησης ραδιενεργών αποβλήτων θα 
δοθεί στήριξη στις ανωτέρω ρυθµίσεις µε πλήρη συνεκτίµηση των ιδιαίτερων τύπων 
και ιδιοτήτων των ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή κριτήρια σύµφωνα µε τα 
οποία τα απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριµένη κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν 
από την ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε σχέση µε τη φύση των αποβλήτων και 
τις διαθέσιµες ή υπό σκέψη επιλογές διάθεσης. 

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων αποβλήτων χαµηλής και µεσαίας ραδιενέργειας 
γίνεται κοντά στην επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, είναι ευρέως αποδεκτή σε 
τεχνικό επίπεδο η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς σχηµατισµούς µεγάλου 
βάθους αποτελεί την ασφαλέστερη και βιωσιµότερη επιλογή ως τελικό σηµείο της 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωµένων καυσίµων που 
θεωρούνται απόβλητα. Εποµένως, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρµογή της διάθεσης. 

(30) Παρόλο που το κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την πολιτική του σχετικά µε τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, η πολιτική 
αυτή πρέπει να σέβεται τις σχετικές θεµελιώδεις αρχές ασφαλείας που έχει ορίσει ο 
∆ΟΑΕ43. Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε κράτους µέλους να αποφεύγει να 
δηµιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις µελλοντικές γενιές σε σχέση µε τα 
υπάρχοντα αναλωµένα καύσιµα και ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και µε εκείνα που 
αναµένεται να προκύψουν από τον παροπλισµό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. 

(31) Προκειµένου να γίνεται υπεύθυνη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, το κάθε κράτος µέλος πρέπει να δηµιουργήσει ένα εθνικό 
πλαίσιο που να διασφαλίζει την υλοποίηση πολιτικών δεσµεύσεων και σταδιακής 
λήψης αποφάσεων µέσω επαρκούς νοµοθεσίας, ρύθµισης και οργάνωσης µε σαφή 
κατανοµή ευθυνών. 

(32) Η τελική ευθύνη των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια της διαχείρισης των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων αποτελεί θεµελιώδη αρχή 
που επαναβεβαιώνεται από την κοινή σύµβαση. Αυτή η αρχή της εθνικής ευθύνης, 
καθώς και η αρχή της πρωταρχικής ευθύνης του κατόχου της άδειας για την πυρηνική 
ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων υπό την εποπτεία της εθνικής αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής της χώρας του, 
θα πρέπει να αναβαθµιστούν, και ο ρόλος και η ανεξαρτησία των αρµόδιων 
ρυθµιστικών αρχών θα πρέπει να ενισχυθούν µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

(33) Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα εθνικό πρόγραµµα που να διασφαλίζει τον 
µετασχηµατισµό των πολιτικών αποφάσεων σε σαφείς διατάξεις για την έγκαιρη 
υλοποίηση όλων των βηµάτων που περιλαµβάνονται στη διαχείριση των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως τη διάθεση. Αυτό 
πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον χειρισµό, την 
προεπεξεργασία, την επεξεργασία, τη προετοιµασία, την αποθήκευση και τη διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων. Το εθνικό πρόγραµµα µπορεί να είναι ένα έγγραφο 
αναφοράς ή ένα σύνολο εγγράφων. 

                                                 
43 Θεµελιώδεις αρχές ασφαλείας, θεµελιώδη στοιχεία ασφαλείας Αριθ. SF-1, ∆ΟΑΕ, Βιέννη, 2006 
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(34) Τα διάφορα βήµατα που περιλαµβάνονται στη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα. Οι αποφάσεις που 
λαµβάνονται σε ένα επιµέρους βήµα µπορούν να επηρεάσουν ένα επόµενο βήµα. Ως 
εκ τούτου, οι αλληλεξαρτήσεις αυτές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
ανάπτυξη εθνικών προγραµµάτων. 

(35) Η διαφάνεια είναι σηµαντική σε σχέση µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων. Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται µέσω απαιτήσεων 
για την αποτελεσµατική πληροφόρηση του κοινού και ευκαιριών για τη συµµετοχή 
όλων των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

(36) Η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, θα µπορούσε 
να διευκολύνει και να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων µέσω πρόσβασης σε 
εµπειρογνωµοσύνη και τεχνολογία. 

(37) Ορισµένα κράτη µέλη θεωρούν πως η κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
εγκαταστάσεων διάθεσης, αποτελεί µια πιθανώς επωφελή επιλογή εφόσον βασίζεται 
σε συµφωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων κρατών µελών. 

(38) Κατά την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη πρέπει να υιοθετήσουν 
µια προσέγγιση που να προβλέπει µια συγκεκριµένη εγκατάσταση ή δραστηριότητα η 
οποία να είναι ανάλογη του πιθανού κινδύνου τον οποίο δηµιουργεί η εν λόγω 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα (κλιµακωτή προσέγγιση), καθώς επίσης να υποβάλουν 
κατάλληλα δικαιολογητικά για τη µελέτη ασφαλείας. 

(39) Η µελέτη ασφαλείας και η κλιµακωτή προσέγγιση πρέπει να παρέχουν µια βάση για 
αποφάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το κλείσιµο µιας 
εγκατάστασης διάθεσης και πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισµό τοµέων 
αβεβαιότητας όπου απαιτείται να εστιαστεί η προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της 
κατανόησης εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την ασφάλεια του συστήµατος 
διάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών (γεωλογικών) και τεχνητών φραγµών, 
και της αναµενόµενης εξέλιξής τους µε την πάροδο του χρόνου. Η µελέτη ασφαλείας 
πρέπει να περιλαµβάνει τα ευρήµατα της αξιολόγησης ασφαλείας και των 
πληροφοριών για τη ορθότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και των 
παραδοχών της. Εποµένως πρέπει να παρέχει τα επιχειρήµατα και τα στοιχεία εκείνα 
που υποστηρίζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας που 
σχετίζεται µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων. 

(40) Η παρούσα οδηγία, µολονότι αναγνωρίζει ότι στο εθνικό πλαίσιο πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, δεν καλύπτει τους µη 
ακτινολογικούς κινδύνους, οι οποίοι εµπίπτουν στη συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(41) Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων ως 
ουσιώδους στοιχείου για την επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφαλείας πρέπει να 
βασίζεται σε έναν συνδυασµό εκπαίδευσης µέσω επιχειρησιακής πείρας, 
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επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική συνεργασία 
όλων των φορέων. 

(42) Η αξιολόγηση από οµοτίµους των εθνικών προγραµµάτων θα µπορούσε να 
αποτελέσει άριστο µέσο για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και πεποίθησης στη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την ανάπτυξη και ανταλλαγή εµπειριών και τη 
διασφάλιση υψηλών προτύπων, 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

(1) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της υπεύθυνης 
διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

(2) ∆ιασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη θα θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθµίσεις µε σκοπό 
την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων για την προστασία των εργαζοµένων και 
του ευρέος κοινού από κινδύνους που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία. 

(3) ∆ιατηρεί και προωθεί την ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

(4) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τα βασικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 30 
της συνθήκης σχετικά µε την ασφάλεια των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων και δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 96/29/Ευρατόµ. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

(1) Η παρούσα οδηγία ισχύει: 

(α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης αναλωµένων καυσίµων όταν το αναλωµένο 
καύσιµο προκύπτει από τη λειτουργία µη στρατιωτικών πυρηνικών 
αντιδραστήρων ή όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο µη στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων.  

(β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή 
έως τη διάθεσή τους, όταν τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από µη 
στρατιωτικές δραστηριότητες ή όταν η διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο µη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.  

(2) Τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας που µπορεί να είναι ραδιενεργά και 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2006/21/ΕΚ δεν υπόκεινται στην 
παρούσα οδηγία. 

(3) Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τις εγκεκριµένες εκλύσεις. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: 

(1) ως «κλείσιµο» νοείται η περάτωση όλων των λειτουργιών σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα ύστερα από την τοποθέτηση των αναλωµένων καυσίµων ή των ραδιενεργών 
αποβλήτων σε µία εγκατάσταση διάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των τελικών 
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τεχνικών ή άλλων εργασιών που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
εγκατάσταση θα είναι µακροπρόθεσµα ασφαλής.  

(2) ως «αρµόδια ρυθµιστική αρχή» νοείται µια αρχή ή ένα σύστηµα αρχών 
καθοριζόµενων στο κράτος µέλος στον ρυθµιστικό τοµέα της ασφάλειας της 
διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6. 

(3) ως «διάθεση» νοείται η τοποθέτηση αναλωµένου καυσίµου ή ραδιενεργών αποβλήτων 
σε µια εγκεκριµένη εγκατάσταση χωρίς πρόθεση επανάκτησης. 

(4) ως «άδεια» νοείται οποιοδήποτε νοµικό έγγραφο χορηγούµενο υπό τη δικαιοδοσία 
ενός κράτους µέλους για την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται 
µε τη διαχείριση αναλωµένου καυσίµου και ραδιενεργών αποβλήτων, ή το οποίο 
εκχωρεί την ευθύνη χωροθέτησης, µελέτης, κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, 
λειτουργίας, παροπλισµού ή κλεισίµατος µιας εγκατάστασης διαχείρισης αναλωµένων 
καυσίµων ή µιας εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.  

(5) ως «κάτοχος άδειας» νοείται ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη γενική ευθύνη 
για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που σχετίζεται µε τη διαχείριση 
αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων όπως καθορίζεται σε µια άδεια. 

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
µορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν προβλέπεται από το κράτος µέλος, ή από 
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση αποδέχεται το κράτος µέλος, 
και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από αρµόδια ρυθµιστική αρχή βάσει 
του νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου του κράτους µέλους. 

(7) ως «διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε τον χειρισµό, την προεπεξεργασία, την επεξεργασία, την προετοιµασία, 
την αποθήκευση ή τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, εξαιρουµένης της µεταφοράς 
εκτός εγκατάστασης. 

(8) ως «εγκατάσταση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» νοείται οποιαδήποτε 
εγκατάσταση ή µονάδα της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η διαχείριση 
ραδιενεργών αποβλήτων. 

(9) ως «επανεπεξεργασία» νοείται διεργασία ή λειτουργία σκοπός της οποίας είναι η 
εξαγωγή σχάσιµου και επωάσιµου υλικού από αναλωµένα καύσιµα για περαιτέρω 
χρήση. 

(10) ως «αναλωµένα καύσιµα» νοούνται τα πυρηνικά καύσιµα που έχουν ακτινοβοληθεί 
και έχουν οριστικά αφαιρεθεί από τον πυρήνα του αντιδραστήρα. Τα αναλωµένα 
καύσιµα µπορεί να θεωρηθούν ως χρησιµοποιήσιµοι πόροι που µπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία είτε µπορεί να προορίζονται για διάθεση εάν 
θεωρούνται ραδιενεργά απόβλητα. 

(11) ως «διαχείριση αναλωµένων καυσίµων» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε το χειρισµό, την αποθήκευση, την επανεπεξεργασία ή τη διάθεση 
αναλωµένων καυσίµων, εξαιρουµένης της µεταφοράς εκτός εγκατάστασης. 
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(12) ως «εγκατάσταση διαχείρισης αναλωµένων καυσίµων» νοείται οποιαδήποτε 
εγκατάσταση ή µονάδα της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η διαχείριση 
αναλωµένων καυσίµων. 

(13) ως «αποθήκευση» νοείται η διατήρηση αναλωµένων καυσίµων ή ραδιενεργών 
αποβλήτων σε µια εγκεκριµένη εγκατάσταση µε πρόθεση επανάκτησης.  

Άρθρο 4 

Γενικές αρχές  

(1) Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν την τελική ευθύνη 
για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων τους. 

(2) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε: 

(α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων να τηρείται στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, τόσο ως προς τη δραστηριότητα όσο και ως προς τον όγκο, µέσω 
κατάλληλων µέτρων σχεδιασµού και πρακτικών λειτουργίας και παροπλισµού, 
που περιλαµβάνουν την ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση συµβατικών 
υλικών, 

(β) να λαµβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ όλων των βηµάτων που 
περιλαµβάνονται στην παραγωγή και διαχείριση αναλωµένων καυσίµων και 
ραδιενεργών αποβλήτων, 

(γ) να µην δηµιουργούνται άσκοπες επιβαρύνσεις για τις µελλοντικές γενιές, 

(δ) να γίνεται µε ασφάλεια η διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, ακόµη και µακροπρόθεσµα. 

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων πραγµατοποιείται στα κράτη µέλη που τα 
παράγουν, εκτός εάν έχουν συναφθεί συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών για χρήση 
εγκαταστάσεων διάθεσης σε κάποιο από αυτά. 

Άρθρο 5 

Εθνικό πλαίσιο 

(1) Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και διατηρούν εθνικό νοµοθετικό, ρυθµιστικό και 
οργανωτικό πλαίσιο (εφεξής το «εθνικό πλαίσιο») για τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο κατανέµει τις 
ευθύνες και προβλέπει τον συντονισµό µεταξύ των σχετικών κρατικών φορέων 
µακροπρόθεσµα. Το εθνικό πλαίσιο περιλαµβάνει: 

(α) ένα εθνικό πρόγραµµα εφαρµογής της πολιτικής σχετικά µε τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων· 

(β) εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων· 
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(γ) ένα σύστηµα αδειοδότησης για τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο 
περιλαµβάνει και την απαγόρευση της λειτουργίας µιας εγκατάστασης 
διαχείρισης αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων η οποία δεν 
διαθέτει σχετική άδεια· 

(δ) ένα σύστηµα κατάλληλου θεσµικού ελέγχου, ρυθµιστικών επιθεωρήσεων, 
τεκµηρίωσης και υποβολής εκθέσεων· 

(ε) µέτρα επιβολής, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής λειτουργίας και της 
τροποποίησης ή ανάκλησης µιας άδειας·  

(στ) τους φορείς που εµπλέκονται στα διάφορα βήµατα της διαχείρισης των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

(2) Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διατήρηση και βελτίωση του εθνικού πλαισίου 
κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή πείρα, τα διδάγµατα που 
αποκτώνται από τις µελέτες ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 8, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας.  

Άρθρο 6 

Αρµόδια ρυθµιστική αρχή 

(1) Τα κράτη µέλη συστήνουν και διατηρούν αρµόδια ρυθµιστική αρχή στον τοµέα 
διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων.  

(2) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια ρυθµιστική αρχή να είναι επιχειρησιακά 
ξεχωριστή από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισµό που σχετίζεται µε την 
προαγωγή ή την εκµετάλλευση πυρηνικής ενέργειας ή ραδιενεργών υλικών, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής ηλεκτρισµού και των εφαρµογών 
ραδιοϊσοτόπων, ή µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, προκειµένου να διασφαλίζεται αποτελεσµατικά η ανεξαρτησία από 
αθέµιτη επιρροή στις ρυθµιστικές εργασίες της. 

(3) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η ρυθµιστική αρχή να έχει τη νοµική ισχύ και τους 
απαραίτητους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της σε σχέση µε το εθνικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, αποδίδοντας την δέουσα προτεραιότητα στην ασφάλεια.  

Άρθρο 7 

Κάτοχοι άδειας 

(1) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της 
διαχείρισης των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων να βαρύνει 
τον κάτοχο της άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν µπορεί να µεταβιβαστεί.  

(2) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους κατόχους 
άδειας, υπό την εποπτεία της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής, να προβαίνουν σε 
τακτικές αξιολογήσεις και επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή βελτίωση, στον 
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βαθµό που αυτό είναι εφικτό, της ασφάλειας των δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεών τους µε συστηµατικό και ελεγχόµενο τρόπο.  

(3) Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαµβάνουν την 
επαλήθευση της εφαρµογής µέτρων για την πρόληψη ατυχηµάτων και την άµβλυνση 
των συνεπειών των ατυχηµάτων, µε παράλληλη επαλήθευση των φυσικών 
φραγµάτων προστασίας και των διοικητικών διαδικασιών του κατόχου της άδειας, 
των οποίων η αστοχία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική έκθεση των εργαζοµένων 
και του ευρέος κοινού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. 

(4) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους 
άδειας να θεσπίζουν και να εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης τα οποία να 
αποδίδουν τη δέουσα προτεραιότητα στην ασφάλεια και να επαληθεύονται τακτικά 
από την αρµόδια ρυθµιστική αρχή.  

(5) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους 
άδειας να προβλέπουν και να διατηρούν επαρκείς οικονοµικούς και ανθρώπινους 
πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την ασφάλεια της 
διαχείρισης αναλωµένου καυσίµου και ραδιενεργών αποβλήτων, όπως περιγράφεται 
στις παραγράφους 1 έως 4. 

Άρθρο 8 

Μελέτη ασφαλείας 

(1) Εκπονείται µια µελέτη ασφαλείας και µια υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας στο 
πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης για µια εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Η µελέτη 
και η αξιολόγηση επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, κατά την εξέλιξη της 
εγκατάστασης ή της δραστηριότητας. Το εύρος και ο βαθµός λεπτοµέρειας της 
µελέτης ασφαλείας και της αξιολόγησης ασφαλείας είναι ανάλογος της 
περιπλοκότητας των εργασιών και του µεγέθους των κινδύνων που σχετίζονται µε 
την εν λόγω εγκατάσταση ή δραστηριότητα. 

(2) Η µελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας καλύπτουν τη 
χωροθέτηση, τη µελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τον παροπλισµό µιας 
εγκατάστασης ή το κλείσιµο µιας εγκατάστασης διάθεσης· στη µελέτη ασφαλείας 
ορίζονται τα πρότυπα που εφαρµόσθηκαν για την εν λόγω αξιολόγηση. Εξετάζεται η 
µακροπρόθεσµη ασφάλεια µετά το κλείσιµο, ιδίως δε ο τρόπος διασφάλισής της µε 
παθητικά µέσα στον υψηλότερο δυνατό βαθµό. 

(3) Η µελέτη ασφαλείας µιας εγκατάστασης περιγράφει όλες τις πτυχές του χώρου που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια, τη µελέτη της εγκατάστασης, καθώς και τα 
διαχειριστικά µέτρα ελέγχου και τους ρυθµιστικούς ελέγχους. Η µελέτη ασφαλείας 
και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας καταδεικνύουν το επίπεδο προστασίας 
που παρέχεται και διαβεβαιώνουν την αρµόδια ρυθµιστική αρχή και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. 

(4) Η µελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας υποβάλλονται για 
έγκριση στην αρµόδια ρυθµιστική αρχή. 

Άρθρο 9 
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Εµπειρογνωµοσύνη και δεξιότητες 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την παροχή 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι ευθύνονται για τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων, µε σκοπό τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της εµπειρογνωµοσύνης και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται. 

Άρθρο 10 

Οικονοµικοί πόροι 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιµότητα επαρκών 
οικονοµικών πόρων όταν αυτοί απαιτούνται για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων, λαµβάνοντας υπόψη την ευθύνη των παραγωγών ραδιενεργών 
αποβλήτων. 

Άρθρο 11 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη θέσπιση και την υλοποίηση κατάλληλων προγραµµάτων 
διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. 

Άρθρο 12 

∆ιαφάνεια 

(1) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχει διαθέσιµη ενηµέρωση σχετικά µε τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων για τους 
εργαζοµένους και το ευρύ κοινό. Η υποχρέωση αυτή περιλαµβάνει και τη µέριµνα 
για την ενηµέρωση του κοινού από την αρµόδια ρυθµιστική αρχή στους τοµείς της 
αρµοδιότητάς της. Η ενηµέρωση του κοινού θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιµη 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο άλλα συµφέροντα που αναγνωρίζονται 
από την εθνική νοµοθεσία ή τις διεθνείς υποχρεώσεις, όπως, µεταξύ άλλων, η 
ασφάλεια. 

(2) Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχονται στο κοινό ευκαιρίες για ουσιαστική 
συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των 
αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 

Άρθρο 13 

Εθνικά προγράµµατα 

(1) Στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος, τα κράτη µέλη θεσπίζουν, εφαρµόζουν και 
διατηρούν επικαιροποιηµένα προγράµµατα για τη διαχείριση των αναλωµένων 
καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων (εφεξής «εθνικά προγράµµατα»), τα 
οποία καλύπτουν όλους τους τύπους αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών 
αποβλήτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και όλα τα στάδια της διαχείρισης 
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των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως 
τη διάθεσή τους.  

(2) Τα εθνικά προγράµµατα συνάδουν µε τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 12. 

(3) Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους 
προγράµµατα, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, κατά 
περίπτωση. 

Άρθρο 14 

Περιεχόµενα των εθνικών προγραµµάτων 

Τα εθνικά προγράµµατα περιλαµβάνουν: 

(1) έναν κατάλογο όλων των αναλωµένων καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων, 
καθώς και προβλέψεις για µελλοντικές ποσότητες, συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που προέρχονται από παροπλισµό. Ο κατάλογος αναφέρει σαφώς την 
τοποθεσία και την ποσότητα του υλικού και, µέσω ενδεδειγµένης κατάταξης, το 
επίπεδο κινδύνου·  

(2) ιδέες, σχέδια και τεχνικές λύσεις, από την παραγωγή έως τη διάθεση· 

(3) ιδέες και σχέδια για την περίοδο µετά το κλείσιµο µιας εγκατάστασης διάθεσης, που 
περιλαµβάνουν και τον χρόνο κατά τον οποίον ασκούνται οι θεσµικοί έλεγχοι, 
καθώς και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τη διατήρηση της γνώσης της 
εγκατάστασης µακροπρόθεσµα· 

(4) περιγραφή των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και απόδειξης που απαιτούνται 
για την υλοποίηση λύσεων για τη διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων· 

(5) βασικά ορόσηµα, ξεκάθαρα χρονοδιαγράµµατα και ευθύνες σχετικά µε την 
υλοποίηση· 

(6) βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση της προόδου εφαρµογής· 

(7) αξιολόγηση των δαπανών του προγράµµατος, µαζί µε την υποκείµενη βάση και τις 
υποθέσεις της εν λόγω αξιολόγησης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει και ένα 
χρονολογικό προφίλ· 

(8) περιγραφή του σχεδίου(ων) χρηµατοδότησης που ισχύει(ουν) προκειµένου να 
διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των δαπανών του προγράµµατος σύµφωνα µε το 
προβλεπόµενο πρόγραµµα.  

Άρθρο 15 

Κοινοποίηση  

(1) Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εθνικά τους προγράµµατα, καθώς και 
τις µεταγενέστερες σηµαντικές αλλαγές.  
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(2) Εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, η Επιτροπή µπορεί να 
ζητήσει περαιτέρω διευκρίνιση ή/και αναθεώρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.  

(3) Εντός τριών µηνών από τη λήψη της απάντησης της Επιτροπής, τα κράτη µέλη 
παρέχουν τη ζητηθείσα διευκρίνιση ή/και ενηµερώνουν την Επιτροπή για το πώς θα 
εφαρµοστεί η αναθεώρηση. 

(4) Όταν αποφασίζει για την παροχή οικονοµικής ή τεχνικής βοήθειας Ευρατόµ για 
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αναλωµένων καυσίµων και 
ραδιενεργών αποβλήτων, ή όταν διατυπώνει τις απόψεις της για επενδυτικά σχέδια 
σύµφωνα µε το άρθρο 43 της συνθήκης Ευρατόµ, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τις 
διευκρινίσεις και την πρόοδο των κρατών µελών ως προς τα εθνικά προγράµµατα 
διαχείρισης αποβλήτων. 

Άρθρο 16 

Υποβολή εκθέσεων 

(1) Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση προς την Επιτροπή σχετικά µε την αρχική 
υλοποίηση της παρούσας οδηγίας για πρώτη φορά έως την …., και έκτοτε ανά τρία 
έτη, εκµεταλλευόµενα τους κύκλους ανασκόπησης και υποβολής αναφορών που 
προβλέπονται στην κοινή σύµβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωµένων 
καυσίµων και για την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. 

(2) Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή υποβάλει µια έκθεση προς το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Στην ίδια βάση, η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης έναν κατάλογο για τα ραδιενεργά απόβλητα και τα 
αναλωµένα καύσιµα που υπάρχουν στην επικράτεια της Κοινότητας, καθώς και για 
τις µελλοντικές προοπτικές. 

(3) Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη διενέργεια περιοδικών, τουλάχιστον ανά δέκα έτη, 
αξιολογήσεων του εθνικού πλαισίου τους, της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής τους, 
καθώς και του εθνικού προγράµµατός τους και της υλοποίησής του, και ζητούν τη 
διενέργεια διεθνούς αξιολόγησης από οµοτίµους του εθνικού πλαισίου, της αρχής 
ή/και του προγράµµατός τους µε σκοπό την επίτευξη υψηλών κανόνων κατά τη 
διαχείριση των αναλωµένων καυσίµων και των ραδιενεργών αποβλήτων. 
Υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε αξιολόγησης 
από οµοτίµους προς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή.  

Άρθρο 17 

Μεταφορά 

(1) Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο 
έως την ... Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα µέτρα αυτά, όταν 
θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιλαµβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη 
µέλη καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η αναφορά αυτή.  
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(2) Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των κύριων διατάξεων 
εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, 
καθώς και τις τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω διατάξεων.  

(3) Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αρχικό εθνικό πρόγραµµα που 
καλύπτει όλα τα ζητήµατα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 14 το συντοµότερο 
δυνατόν, το αργότερο δε εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 19 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.  

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
  




