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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταφορείς ραδιενεργών υλικών καλύπτονται από τη νομοθεσία 
περί μεταφορών στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και τη νομοθεσία για θέματα σχετικά με ακτινοβολίες, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού, στο πλαίσιο της Συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).

Η νομοθεσία ΣΛΕΕ απλουστεύτηκε με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με συνδυασμό όλων των τρόπων εσωτερικών 
μεταφορών.

Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ, της 13ης Μαΐου 1996, καθορίζει βασικούς κανόνες ασφάλειας για 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με το άρθρο 30 της Συνθήκης, οι βασικοί 
αυτοί κανόνες συνεπάγονται:

 ανώτατες επιτρεπτές δόσεις που παρέχουν επαρκή ασφάλεια·

 ανώτατες επιτρεπτές εκθέσεις και μολύνσεις·

 θεμελιώδεις αρχές ιατρικής επίβλεψης των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 33, θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων.

Προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων και του πληθυσμού και να 
εστιάσουν καλύτερα το έργο τους, οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να γνωρίζουν ποια 
πρόσωπα, οργανισμοί ή επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχουν. Για το σκοπό αυτό, βάσει των 
άρθρων 3 και 4 της οδηγίας, απαιτείται από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ορισμένες 
πρακτικές που ενέχουν κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες σε σύστημα δηλώσεων
(κοινοποιήσεων) και προηγούμενης αδειοδότησης ή να απαγορεύουν ορισμένες πρακτικές.

Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ αφορά όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες εκπεμπόμενες είτε από τεχνητή είτε από φυσική πηγή ακτινοβολίας, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς.

Δεδομένου ότι, συχνά, οι μεταφορές έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, ενδέχεται ένας 
μεταφορέας να πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες γνωστοποιήσεων και αδειοδότησης σε 
αρκετά κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διαδικασίες αυτές στο 
πλαίσιο συστημάτων τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμα πιο 
περίπλοκη η εκτέλεση των μεταφορών.

Συνεπώς, η αντικατάσταση αυτών των εθνικών διαδικασιών αδειοδότησης από εναιαίο 
σύστημα καταχώρισης για την εκτέλεση μεταφορών θα συμβάλει στην απλούστευση της 
διαδικασίας, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο, θα εξαλείψει τους φραγμούς εισόδου στην 
αγορά, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα προστασίας από την ακτινοβολία 
που έχουν επιτευχθεί.
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Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά με ενιαία καταχώριση τα συστήματα δηλώσεων και 
αδειοδότησης στα κράτη μέλη για την εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 
96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου. Με τον κανονισμό δημιουργείται ευρωπαϊκό σύστημα 
καταχώρισης μεταφορέων. Οι μεταφορείς πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω κεντρικής 
διαδικτυακής διεπαφής (web interface). Οι αιτήσεις αυτές θα ελέγχονται από την αντίστοιχη 
εθνική αρμόδια αρχή, η οποία θα εκδίδει την καταχώριση εάν ο αιτών πληροί τους βασικούς 
κανόνες ασφάλειας. Ταυτόχρονα, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να 
έχουν πληρέστερη συνολική εικόνα των μεταφορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
τους.

Με τον κανονισμό θεσπίζεται κλιμακωτή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται 
από την υποχρέωση καταχώρισης οι μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν αποκλειστικά 
«εξαιρούμενα δέματα». Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον κανονισμό εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να προσθέσουν επιπλέον απαιτήσεις καταχώρισης για τους μεταφορείς σχάσιμων 
και εξαιρετικά ραδιενεργών υλικών.

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι λοιποί κανόνες του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου 
σχετικά με τη φυσική προστασία, τις διασφαλίσεις και την ευθύνη έναντι τρίτων. Αυτό 
ισχύει, κυρίως, όσον αφορά την οδηγία 2008/68/ΕΚ.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τους βασικούς κανόνες για την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η νομική βάση είναι το 
κεφάλαιο 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
και ιδίως τα άρθρα 31 και 32.

3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Όπως έχει αναγνωρισθεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
διατάξεις του κεφαλαίου 3 της συνθήκης Ευρατόμ σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια, 
αποτελούν ενιαίο σύνολο που απονέμει στην Επιτροπή αρκετά ευρείες εξουσίες με σκοπό την 
προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους της πυρηνικής 
μόλυνσης1. 

Βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-29/99, είναι δυνατόν «να 
συμπληρώνονται» οι υπάρχοντες βασικοί κανόνες ασφάλειας, που στοχεύουν κυρίως στην 
προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Με τον προτεινόμενο κανονισμό θα 
συμπληρωθούν οι βασικοί κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 30 της συνθήκης 
Ευρατόμ, οι οποίοι έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές αφότου άρχισε να ισχύει η Συνθήκη, 
τελευταία φορά στις 13 Μαΐου 1996 (οδηγία 96/29/Ευρατόμ)2.

Στην απόφασή του της 10ης Δεκεμβρίου 2002 στην υπόθεση C-29/99, το Δικαστήριο 
υποστηρίζει την ευρεία ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ καθώς 
αποφαίνεται ότι «η τεχνητή διάκριση μεταξύ της υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού 
και της ασφάλειας των πηγών ιονιζουσών ακτινοβολιών δεν είναι αναγκαία για την 

                                               
1 C-187/87 (Συλλογή 1988, σ. 5013) και C-29/99 (Συλλογή 2002, σ. I-11221).
2 ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας». Το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι βάσει των 
άρθρων 30 έως 32 της συνθήκης Ευρατόμ, η Κοινότητα διαθέτει ευρεία «κανονιστική 
αρμοδιότητα προκειμένου να θεσπίζει, προς προστασία της υγείας, σύστημα εγκρίσεως που 
πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Πράγματι, μια τέτοια νομοθετική πράξη συνιστά μέτρο 
που συμπληρώνει τους βασικούς κανόνες του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΚΑΕ». Επειδή ο 
προτεινόμενος κανονισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, η αρχή 
της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται, διότι, δυνάμει του κεφαλαίου 3 της συνθήκης 
Ευρατόμ, η νομοθετική εξουσία ανήκει αποκλειστικώς στην Κοινότητα.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη του συστήματος καταχώρισης, ο ιστότοπος του οποίου θα περιλαμβάνει
συνδέσμους προς τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, θα κοστίσει περίπου 1 εκατ. ευρώ σε 
επιχειρησιακές πιστώσεις και στη συνέχεια ετήσιες δαπάνες λειτουργίας ύψους 0,18 εκατ. 
ευρώ. Για την εποπτεία της διαδικασίας ανάπτυξης θα χρειαστούν υπάρχοντες ανθρώπινοι
πόροι που κοστίζουν 0,7 εκατ. ευρώ και εν συνεχεία η παροχή υποστήριξης που θα κοστίζει 
0,1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για τη συμβουλευτική επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι 
δυνατό να μην προκύψουν πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις εάν τα κράτη μέλη 
συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν την ήδη υφιστάμενη Μόνιμη Ομάδα Εργασίας για την 
Ασφαλή Μεταφορά των Ραδιενεργών Υλικών. Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των 
συνεδριάσεών της (κάτω των 30.000 ευρώ ανά έτος) θα καλυφθεί με ανακατανομή των ήδη 
υφιστάμενων πόρων. Δεν θα προκύψει πρόσθετο κόστος πέραν των πιστώσεων που 
προβλέπονταν στη γραμμή του προϋπολογισμού.

Μολονότι στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση 
αναφέρεται προαιρετικός δικτυακός τόπος με συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο σύστημα καταχώρισης θα ενταχθεί μόνον μια σελίδα 
με βασικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, δεν θα προκύψουν πρόσθετες δαπάνες.
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2011/0225 (NLE)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών 
υλικών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
και ιδίως το άρθρο 31 δεύτερη παράγραφος και το άρθρο 32,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, η οποία διατυπώθηκε μετά από γνωμοδότηση 
ομάδας προσώπων που ορίστηκαν από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης, κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει τις 
κατάλληλες διατάξεις για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες.

(2) Τα βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία 
έχουν καθοριστεί με την οδηγία του Συμβουλίου 96/29/Ευρατόμ της 13ης Μαΐου 
19965. Η οδηγία αυτή αφορά όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται κίνδυνο από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες εκπεμπόμενες είτε από τεχνητή είτε από φυσική πηγή 
ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς.

(3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, 
οι αρχές των κρατών μελών ασκούν κανονιστικό έλεγχο σε πρόσωπα, οργανισμούς ή 
επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία 96/29/Ευρατόμ απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να υποβάλλουν ορισμένες πρακτικές που εγκλείουν κίνδυνο από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες σε σύστημα δήλωσης ή προηγούμενης άδειας, ή να απαγορεύουν 
ορισμένες πρακτικές.

(4) Καθώς η μεταφορά αποτελεί τη μόνη πρακτική με συχνό διασυνοριακό χαρακτήρα, 
είναι δυνατόν να απαιτείται από τους μεταφορείς ραδιενεργών υλικών να πληρούν 
απαιτήσεις που σχετίζονται με συστήματα δήλωσης και άδειας σε πολλά κράτη μέλη. 

                                               
3 ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 110.
4 ΕΕ της , σ. .
5 ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.
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Με τον παρόντα κανονισμό αντικαθίστανται αυτά τα συστήματα υποβολής δηλώσεων
και αδειοδότησης στα κράτη μέλη από ενιαίο σύστημα καταχώρισης που θα ισχύει σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής καλούμενη η 
«Κοινότητα»).

(5) Για τους μεταφορείς που εκτελούν τις μεταφορές αεροπορικώς και διά θαλάσσης, 
υπάρχουν ήδη τέτοια συστήματα καταχώρισης και πιστοποίησης. Ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την 
εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της 
πολιτικής αεροπορίας6 ορίζει ότι οι αερομεταφορείς χρειάζονται ειδικό πιστοποιητικό 
αερομεταφορέα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Για τις μεταφορές δια 
θαλάσσης δημιουργήθηκε κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των 
πλοίων και ενημέρωσης με την οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 20027. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
τις αρχές πολιτικής αεροπορίας και το σύστημα υποβολής αναφορών για πλοία 
θεωρείται ότι πληρούν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις δήλωσης και άδειας που 
προβλέπονται στην οδηγία 96/29/Ευρατόμ. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη η 
καταχώριση των αερομεταφορέων και των θαλάσσιων μεταφορέων βάσει του 
παρόντος κανονισμού για να είναι δυνατόν στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την 
τήρηση των βασικών κανόνων με αυτούς τους τρόπους μεταφοράς.

(6) Οι μεταφορείς ραδιενεργού υλικού υπόκεινται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης και της Ευρατόμ και σε νομικές πράξεις διεθνούς δικαίου. Οι 
κανονισμοί του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την ασφαλή 
μεταφορά ραδιενεργού υλικού (IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1/Σειρά 
Προτύπων Ασφαλείας του ΔΟΑΕ αρ. TS-R-1) και οι ανά τρόπο μεταφοράς 
κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εξακολουθούν να έχουν 
άμεση ισχύ ή εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για τις οδικές, σιδηροδρομικές και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορέςμβάσει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων8. Οι διατάξεις της οδηγίας αυτής 
δεν θίγουν, ωστόσο, την εφαρμογή άλλων διατάξεων στους τομείς της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

(7) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή,

                                               
6 ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.
7 ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10.
8 ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

(1) Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα καταχώρισης των 
μεταφορέων ραδιενεργών υλικών, το οποίο διευκολύνει το έργο των κρατών μελών 
για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων ασφάλειας, που καθορίζονται 
στην οδηγία 96/29/Ευρατόμ, για με την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες 
όπως.

(2) Ο παρών κανονισμός αφορά κάθε μεταφορέα ο οποίος μεταφέρει ραδιενεργά υλικά 
εντός της Κοινότητας, από τρίτες χώρες προς την Κοινότητα και από την Κοινότητα 
προς τρίτες χώρες. Δεν αφορά μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά 
αεροπορικώς ή διά θαλάσσης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

α) «μεταφορέας»: κάθε πρόσωπο, οργανισμός ή κρατική υπηρεσία που εκτελεί 
μεταφορά ραδιενεργού υλικού με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εντός της 
Κοινότητας. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω οι μεταφορείς για λογαριασμό τρίτου 
ή για δικό τους λογαριασμό·

β) «αρμόδια αρχή»: κάθε αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος για την εκτέλεση 
καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

γ) «μεταφορά»: παντός είδους μεταφορά από τον τόπο προέλευσης έως τον τόπο 
προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της αποθήκευσης κατά τη 
διαμετακόμιση και της εκφόρτωσης ραδιενεργού υλικού·

δ) «ραδιενεργό υλικό»: κάθε υλικό που περιέχει ραδιονουκλίδια, του οποίου τόσο η 
συγκέντρωση ραδιενέργειας όσο και η ολική ραδιενέργεια στο αποστελλόμενο 
φορτίο υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στις παραγράφους 402–407 των 
κανονισμών του ΔΟΑΕ για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών (ΙΑΕΑ 
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material), Απαιτήσεις ασφάλειας 
αριθ. TS-R-1 (Safety Requirements No. TS-R-1), Βιέννη, 2009·

ε) «επικίνδυνα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου – ραδιενεργό υλικό»: ραδιενεργό υλικό 
που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί παράνομα σε τρομοκρατική πράξη και, ως εκ 
τούτου, ενέχει υψηλούς κινδύνους, όπως μαζικές απώλειες ή μαζική καταστροφή, 
όπως ορίζεται στο Παράρτημα A.9. του Nuclear Security Series του ΔΟΑΕ αριθ.9 
«Ασφάλεια στη μεταφορά ραδιενεργού υλικού» (“Security in the Transport of 
Radioactive Material”), Βιέννη, 2008·

στ) «εξαιρούμενο δέμα»: κάθε δέμα του οποίου το επιτρεπόμενο ραδιενεργό 
περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα επίπεδα ραδιενέργειας που ορίζονται στον πίνακα V 
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της ενότητας IV των κανονισμών για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργού υλικού
αριθ. TS-R-1, Βιέννη, 2009, ή το ένα δέκατο αυτών των ορίων για τη μεταφορά 
μέσω ταχυδρομείου και το οποίο επισημαίνεται ως UN αριθ. 2908, 2909, 2910 ή 
2911·

ζ) «σχάσιμο υλικό»: το ουράνιο-233, το ουράνιο-235, το πλουτώνιο-239 και το 
πλουτώνιο-241 ή κάθε συνδυασμός αυτών των ραδιονουκλιδίων.

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις

1. Οι μεταφορείς ραδιενεργών υλικών διαθέτουν έγκυρη καταχώριση την οποία 
λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 5. Με την καταχώριση επιτρέπεται στον 
μεταφορέα να εκτελεί μεταφορές σε όλη την Ένωση.

2. Κάθε επιμέρους μεταφορά συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού 
καταχώρισης του μεταφορέα ή από την άδεια ή την καταχώριση που χορηγήθηκε
σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική διαδικασία στην περίπτωση της μεταφοράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.

3. Κάτοχος έγκυρων αδειών ή καταχωρίσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ για τη διαχείριση ραδιενεργού υλικού ή για τη χρήση 
εξοπλισμού που περιέχει ραδιενεργά υλικά ή ραδιενεργές πηγές μπορεί να μεταφέρει 
τα εν λόγω υλικά ή πηγές χωρίς καταχώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στις άδειες ή τις εγγραφές για όλα τα κράτη 
μέλη όπου εκτελείται η μεταφορά.

4. Οι εθνικές απαιτήσεις δήλωσης και αδειοδότησης επιπροσθέτως των απαιτήσεων 
που ορίζει ο παρών κανονισμός αφορούν μόνον τους μεταφορείς των ακόλουθων 
υλικών:

α) σχάσιμο υλικό, εκτός από φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο το οποίο 
έχει ακτινοβοληθεί μόνο σε θερμικό αντιδραστήρα·

β) επικίνδυνα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου – ραδιενεργά υλικά.

5. Δεν απαιτείται καταχώριση των μεταφορέων οι οποίοι μεταφέρουν αποκλειστικά 
εξαιρούμενα δέματα.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης μεταφορέων (ESCReg)

1. Για την επίβλεψη και τον έλεγχο της μεταφοράς ραδιενεργού υλικού, η Επιτροπή 
συγκροτεί και συντηρεί ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης μεταφορέων (Electronic 
System for Carrier Registration - ESCReg). Η Επιτροπή καθορίζει τις πληροφορίες 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύστημα, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις για το ESCReg.

2. Το ESCReg παρέχει περιορισμένη και ασφαλή πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, στους εγγεγραμμένους μεταφορείς και στους αιτούντες, με την 
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επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως ορίζονται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου9. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα.

3. Η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των πληροφοριών 
που υποβάλλονται μέσω του ESCReg.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταχώρισης 

1. Ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση καταχώρισης μέσω του ESCReg.

Ο αιτών μεταφορέας υποβάλλει συμπληρωμένο το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης που 
ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Αφού συμπληρώσει και υποβάλει την αίτηση, ο αιτών λαμβάνει αυτομάτως 
απόδειξη παραλαβής, μαζί με αριθμό αίτησης.

3. Εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η επεξεργασία 
της αίτησης γίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
η έδρα του αιτούντος.

Εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, η επεξεργασία της αίτησης γίνεται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο μεταφορέας σκοπεύει να 
εισέλθει για πρώτη φορά στο έδαφος της Ένωσης.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εκδίδει το πρώτο πιστοποιητικό 
καταχώρισης μεταφορέα εκδίδει επίσης το νέο πιστοποιητικό σε περίπτωση 
τροποποίησης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.

4. Εντός οκτώ εβδομάδων από την έκδοση της απόδειξης παραλαβής, η αρμόδια αρχή 
εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης μεταφορέα, εφόσον θεωρήσει ότι τα στοιχεία 
που υποβλήθηκαν είναι άρτια και πληρούν τον παρόντα κανονισμό, την οδηγία 
96/29/Ευρατόμ και την οδηγία 2008/68/ΕΚ.

5. Το πιστοποιητικό καταχώρισης μεταφορέα περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο 
παράρτημα II και εκδίδεται υπό μορφή τυποποιημένου πιστοποιητικού καταχώρισης 
μέσω του ESCReg.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισης μεταφορέα χορηγείται αυτομάτως 
μέσω του ESCReg σε όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία 
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο μεταφορέας.

6. Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί να εκδώσει το πιστοποιητικό καταχώρισης μεταφορέα 
κρίνοντας ότι η αίτηση είναι ελλιπής ή δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις, απαντά 
γραπτώς στον αιτούντα εντός οκτώ εβδομάδων από την έκδοση της απόδειξης 
παραλαβής. Προτού αρνηθεί, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον αιτούντα να 
διορθώσει την αίτηση ή να παράσχει συμπληρωματικά στοιχεία, εντός τριών 

                                               
9 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος διόρθωσης ή παροχής 
συμπληρωματικών στοιχείων. Η αρμόδια αρχή παρέχει δήλωση στην οποία εκθέτει 
τους λόγους της άρνησης.

Αντίγραφο της άρνησης και της δήλωσης με τους λόγους της άρνησης χορηγείται 
αυτομάτως μέσω του ESCReg σε όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 
οποία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο μεταφορέας.

7. Εάν απορριφθεί η αίτηση για πιστοποιητικό καταχώρισης μεταφορέα, ο αιτών 
μπορεί να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομικές 
διατάξεις.

8. Κάθε έγκυρο πιστοποιητικό καταχώρισης αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.

9. Το πιστοποιητικό καταχώρισης μεταφορέα ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε ετών 
και επιτρέπεται να ανανεωθεί μετά από αίτηση του μεταφορέα.

Άρθρο 6
Τροποποίηση δεδομένων

1. Ο μεταφορέας φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει διαρκώς την ακρίβεια των 
δεδομένων που παρέχει με την αίτηση καταχώρισης μεταφορέα εντός της 
Κοινότητας που υποβάλλεται στο ESCReg.

2. Ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση για νέο πιστοποιητικό σε περίπτωση τροποποίησης
των δεδομένων που περιέχει το μέρος Α της αίτησης καταχώρισης μεταφορέα εντός 
της Κοινότητας.

Άρθρο 7
Διασφάλιση συμμόρφωσης

1. Εάν μεταφορέας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση 
εφαρμόζει μέτρα επιβολής εντός του νομικού πλαισίου του εν λόγω κράτους μέλους, 
όπως γραπτές ειδοποιήσεις, μέτρα κατάρτισης και επιμόρφωσης, αναστολή, 
ανάκληση ή τροποποίηση της καταχώρισης ή δίωξη, ανάλογα με τη σημασία της μη 
συμμόρφωσης για την ασφάλεια και το ιστορικό συμμόρφωσης του μεταφορέα.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση 
κοινοποιεί στον μεταφορέα και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο 
μεταφορέας σκόπευε να μεταφέρει ραδιενεργά υλικά, πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα επιβολής που εφαρμόστηκαν και δήλωση στην οποία εκθέτει τους λόγους για 
την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Εάν ο μεταφορέας δεν συμμορφωθεί με τα 
εφαρμοζόμενα βάσει της παραγράφου 1 μέτρα επιβολής, η καταχώριση ανακαλείται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα του μεταφορέα ή, 
στην περίπτωση που ο μεταφορέας είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο μεταφορέας σκόπευε να εισέλθει για 
πρώτη φορά στο έδαφος της Κοινότητας.
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3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον μεταφορέα και στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές 
την ανάκληση, μαζί με δήλωση όπου εκθέτει τους λόγους της ανάκλησης.

Άρθρο 8
Αρμόδιες αρχές και εθνικό σημείο επαφής

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή και εθνικό σημείο επαφής για τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών.

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, το(τα) όνομα(ονόματα), διεύθυνση(-εις) και όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για ταχεία επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και με το 
εθνικό σημείο επαφής για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, καθώς και οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη τροποποίηση των στοιχείων αυτών.

Η Επιτροπή κοινοποιεί, μέσω του ESCReg, σε όλες τις αρμόδιες αρχές στην 
Κοινότητα τα στοιχεία αυτά και οποιαδήποτε τροποποίησή τους.

2. Οι μεταφορείς έχουν εύκολη πρόσβαση, μέσω των σημείων επαφής, στις 
πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για την ακτινοπροστασία που 
εφαρμόζονται στη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

3. Κατόπιν αιτήματος μεταφορέα, το σημείο επαφής και η αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που ισχύουν 
για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα 
και επικαιροπποιημένες.

Τα σημεία επαφής και οι αρμόδιες αρχές απαντούν το συντομότερο δυνατό σε 
αιτήματα παροχής πληροφοριών και στις περιπτώσεις που τα αιτήματα είναι 
εσφαλμένα ή αβάσιμα, ενημερώνουν τους αιτούντες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 9
Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται προκειμένου να εναρμονίζουν τις 
απαιτήσεις τους για την έκδοση καταχώρισης και να διασφαλίζουν την εναρμονισμένη 
εφαρμογή και επιβολή του παρόντος κανονισμού.

Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας αρμόδιες αρχές σε ένα κράτος μέλος, επικοινωνούν και 
συνεργάζονται στενά βάσει νόμιμων ή επίσημων συμφωνιών που συνάπτουν μεταξύ τους και 
καλύπτουν τις αρμοδιότητες κάθε αρχής. Οφείλουν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 
παρέχουν πληροφορίες η μία στην άλλη, στο εθνικό σημείο επαφής και σε άλλους 
κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες.
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Άρθρο 10
Εφαρμογή

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την συγκρότηση του ηλεκτρονικού συστήματος 
καταχώρισης μεταφορέων (ESCReg) που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11.

Άρθρο 11
Συμβουλευτική επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή10.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού 
(EE) αριθ. 182/2011.

Η επιτροπή συμβουλεύει και επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκτέλεση των 
καθηκόντων της που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Η επιτροπή απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη και από 
εμπειρογνώμονες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

                                               
10 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ESCReg)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. Ο αερομεταφορέας είναι 
υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι παραμένουν ακριβή τα δεδομένα που παρέχονται στην αίτηση 
για την καταχώριση μεταφορέα εντός της Κοινότητας η οποία υποβάλλεται μέσω του 
παρόντος συστήματος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα αίτηση θα υποβληθούν σε επεξεργασία από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 ΝΕΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Αριθμός/οί πιστοποιητικού καταχώρισης: 

Να αναφερθούν λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η τροποποίηση υπάρχουσας
καταχώρισης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ:

1. Όνομα, θέση, πλήρης διεύθυνση, 
τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του αρμόδιου εκπροσώπου του 
οργανισμού του μεταφορέα (πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον οργανισμό 
του μεταφορέα):

2. Όνομα, θέση, πλήρης διεύθυνση, 
τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας 
με τις αρχές για τεχνικά/διοικητικά ζητήματα 
(ο οποίος έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης 
με τους κανονισμούς για τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσει η εταιρεία του μεταφορέα):

3. Όνομα, θέση και πλήρης διεύθυνση του 
συμβούλου ασφάλειας (μόνο για τις 
εσωτερικές μεταφορές και εφόσον είναι 
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διαφορετικός από τους υπό 1 και 2):

4. Όνομα, θέση και πλήρης διεύθυνση του 
υπεύθυνου για την ε φ α ρ μ ο γ ή  του 
Προγράμματος προστασίας από την 
ακτινοβολία, εφόσον είναι διαφορετικός από 
τους υπό 1 ή 2 ή 3:

2. ΦΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

 ΟΔΙΚΗ
 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΩΤΗ

1 Προσωπικό που απασχολείται και έχει 
εκπαιδευτεί στις μεταφορές (πληροφορίες)

 1 έως 5
 5 έως 10
 10 έως 20
 >20

2 Τομέας δραστηριότητας μεταφορών: 
γενική περιγραφή του είδους των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς που πρόκειται 
να εκτελεστούν (πληροφορίες)

 ιατρική χρήση
 βιομηχανική χρήση, χρήση σε μη 
καταστροφικές δοκιμές, έρευνα
 χρήση στον κύκλο του πυρηνικού 
καυσίμου
 απόβλητα
 επ ικ ίνδυνα  εμπορεύματα υψηλού 
κινδύνου – ραδιενεργό υλικό

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Να επιλεχθούν από τον παρακάτω κατάλογο τα κράτη μέλη στα οποία προγραμματίζεται να 
μεταφερθεί ραδιενεργό υλικό και το είδος δραστηριότητας

Εάν αναπτύσσονται δραστηριότητες και σε άλλα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους για το 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης, να αναφερθούν αναλυτικότερες πληροφορίες για 
κάθε χώρα, δηλαδή εάν πρόκειται μόνο για διαμετακόμιση ή τα σημαντικότερα σημεία 
φόρτωσης/εκφόρτωσης εντός της συγκεκριμένης χώρας, συχνότητα:

ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

 Αυστρία

 Βέλγιο

 Βουλγαρία

 διαμετακόμιση
 εκφόρτωση
 φόρτωση 

Σημαντικότερα σημεία φόρτωσης:



EL 15 EL

 Γαλλία 

 Γερμανία 

 Δανία

 Ελλάδα

 Εσθονία

 Ηνωμένο Βασίλειο

 Ιρλανδία

 Ισπανία 

 Ιταλία

 Κάτω Χώρες

 Κύπρος

 Λετονία

 Λιθουανία

 Λουξεμβούργο

 Μάλτα

 Ουγγαρία

 Πολωνία

 Πορτογαλία

 Ρουμανία

 Σλοβακία

 Σλοβενία

 Σουηδία

 Τσεχική Δημοκρατία

 Φινλανδία

Σημαντικότερα σημεία εκφόρτωσης:

Συχνότητα:

 ημερήσια

 εβδομαδιαία
 μηνιαία
 μικρότερη

4. ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ζητείται καταχώριση για:

ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ B: Εκτιμώμενος αριθμός 
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ΤΥΠΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ – Ταξινόμηση κατά TS-
R-1

δεμάτων/έτος

UN 2908 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΕΜΑ — ΚΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

UN 2909 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΕΜΑ — ΕΙΔΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΟΥΡΑΝΙΟ ή ΑΠΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ 
ΟΥΡΑΝΙΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΘΟΡΙΟ

UN 2910 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΕΜΑ —
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ

UN 2911 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΕΜΑ — ΟΡΓΑΝΑ ή 
ΕΙΔΗ

UN 2912 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (LSA-I), 
εξαιρούνται μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά 

UN 2913 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΈΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (SCO-I ή SCO-II), εξαιρούνται 
μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά 

UN 2915 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ A, μη ειδική μορφή, εξαιρούνται μη 
σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 2916 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ B (U), εξαιρούνται μη σχάσιμα ή 
σχάσιμα υλικά

UN 2917 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ B (M), εξαιρούνται μη σχάσιμα ή 
σχάσιμα υλικά

UN 2919 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, εξαιρούνται μη 
σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 2977 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΟΥΡΑΝΙΟ, ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 2978 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΕΞΑΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΟΥΡΑΝΙΟ, εξαιρούνται 
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μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 3321 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (LSA-ΙI), 
εξαιρούνται μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 3322 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (LSA-ΙΙI), 
εξαιρούνται μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 3323 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ C, εξαιρούνται μη σχάσιμα ή 
σχάσιμα υλικά

UN 3324 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (LSA-II), 
ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3325 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (LSA-III), 
ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3326 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΈΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (SCO-I ή SCO-II), ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3327 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ A, ΣΧΑΣΙΜΟ, μη ειδική μορφή

UN 3328 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ B (U), ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3329 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ B (Μ), ΣΧΑΣΙΜΟ 

UN 3330 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ C, ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3331 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΑΣΙΜΟ

UN 3332 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ A, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, εξαιρούνται 
μη σχάσιμα ή σχάσιμα υλικά

UN 3333 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΕΜΑ 
ΤΥΠΟΥ A, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΧΑΣΙΜΟ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (RADIATION 
PROTECTION PROGRAMME/RPP)
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ΜΕΡΟΣ A:

 Σημειώνοντας αυτό το τετραγωνίδιο:

Δηλώνω ότι διαθέτουμε πρόγραμμα 
διασφάλισης της ποιότητας το οποίο 
υλοποιείται πλήρως και εφαρμόζεται 
αυστηρά

ΜΕΡΟΣ B:

Στοιχεία αναφοράς και ημερομηνία του 
εγγράφου που περιγράφει το πρόγραμμα 
προστασίας από την ακτινοβολία (RPP)

Τηλεφορτωμένο αρχείο με το πρόγραμμα 
προστασίας από την ακτινοβολία (RPP) 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY ASSURANCE 
PROGRAMME/QAP)

Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από την 
αρμόδια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 (3) της ADR)

ΜΕΡΟΣ A:

 Σημειώνοντας αυτό το τετραγωνίδιο:

Δηλώνω ότι διαθέτουμε πρόγραμμα 
διασφάλισης της ποιότητας το οποίο 
υλοποιείται πλήρως και εφαρμόζεται 
αυστηρά

ΜΕΡΟΣ B:

Στοιχεία αναφοράς και ημερομηνία του 
εγγράφου 

7. Δήλωση

 Ο μεταφορέας βεβαιώνει ότι τηρεί όλους τους σχετικούς διεθνείς, κοινοτικούς και εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

 Ο μεταφορέας βεβαιώνει με την παρούσα ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
έντυπο είναι ορθές.

Ημερομηνία … … ….. Όνομα … … ….. … … Υπογραφή ………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ 
ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Το παρόν πιστοποιητικό καταχώρισης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ) 
xxxxx του Συμβουλίου

Το παρόν πιστοποιητικό δεν απαλλάσσει τον μεταφορέα από την υποχρέωση τήρησης των 
υπόλοιπων ισχυόντων κανονισμών περί μεταφοράς.

1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: BE/ xxxx / ηη-μμ-εεεε

2) ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΗΣ / ΧΩΡΑΣ:

3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

4) ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

 ΟΔΙΚΗ
 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΩΤΗ

7) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ όπου ισχύει το πιστοποιητικό

8) ΤΥΠΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ UN (βλ. παράρτημα 1- ίδια μορφή)

9) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ + 5 έτη



EL 20 EL

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.4. Στόχος(-οι) 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος 

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) 
δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες 

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ11

Ενέργεια

Πυρηνική ασφάλεια

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/ 
προπαρασκευαστική δράση12

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4. Στόχοι

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(είς) στρατηγικός(οί) στόχος(οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία 

1. Αειφόρος ανάπτυξη: 

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οι γενικοί στόχοι της πρότασης συνδέονται άμεσα με τους θεμελιώδεις στόχους της 
πολιτικής ΕΕ, όπως εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή:

• διασφάλιση και διατήρηση επαρκών κανόνων ασφάλειας για την προστασία 
του κοινού και του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών και

• επιδίωξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών 
ραδιενεργών υλικών.

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

Οι ειδικοί στόχοι της προτεινόμενης δράσης της Κοινότητας πρέπει να είναι οι 
ακόλουθοι:

                                               
11 ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. – ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
12 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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• εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των πολιτών κατά τη 
μεταφορά ραδιενεργών υλικών στο έδαφος της ΕΕ,

• συμβολή στην άρση των φραγμών εισόδου στην εσωτερική αγορά του εν λόγω 
τομέα,

• αυξημένη διαφάνεια στη νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά ραδιενεργών 
υλικών, ώστε να διευκολύνονται οι μεταφορές και οι χρήστες στην εξεύρεση των 
πληροφοριών που χρειάζονται και στον εντοπισμό των εμπλεκόμενων αρχών,

• δημιουργία κατάλληλων νομοθετικών και οργανωτικών συνθηκών για τη 
διασφάλιση της έγκαιρης και υπό καλές συνθήκες παράδοσης των πολύτιμων για τη 
ζωή ραδιοϊσοτόπων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή δοκιμών και 
θεραπευτικών αγωγών για πλήθος ασθενειών.

Τέλος, οι επιχειρησιακοί στόχοι σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της 
δράσης της Κοινότητας:

• να εφαρμόζονται διεθνώς αποδεκτοί κανονισμοί ώστε να εξαλειφθούν τυχόν 
αλληλοκαλυπτόμενοι κανόνες των κρατών μελών.

• να επιτρέπεται στους μεταφορείς να μεταφέρουν υλικά στην Κοινότητα χωρίς 
πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες καταχώρισης ή άδειες σε άλλα κράτη μέλη,

• να συσταθούν εθνικά σημεία επαφής που θα καθοδηγούν τους μεταφορείς 
παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τα θέματα και τις αρχές που τους αφορούν,

• να αρθούν οι απαιτήσεις γνωστοποίησης για την ατομική μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών – με εξαίρεση τα σχάσιμα υλικά και τα υψηλού κινδύνου 
ραδιενεργά υλικά.

Όσον αφορά τις δαπάνες, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταχώρισης Μεταφορέα.

Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

32 05 Πυρηνική ενέργεια
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1.4.3. Αναμενόμενο(α) αποτέλεσμα(τα) και αντίκτυπος

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετημένους(ες) δικαιούχους/ομάδες.

Αποτελέσματα

• διασφάλιση και διατήρηση επαρκών κανόνων ασφάλειας για την προστασία 
του κοινού και του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών και

• επιδίωξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών 
ραδιενεργών υλικών.

Αντίκτυπος:

Η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών για μεταφορείς που προβλέπεται, μεταξύ 
άλλων, στον κανονισμό αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση 13,6 εκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως σε ολόκληρη τον οικονομία. Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μειώσει
τη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους μεταφορείς, τους χρήστες και τους 
παραγωγούς, ενώ θα αποδεσμεύσει πόρους για τις αρχές, οι οποίοι στη συνέχεια θα 
ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον εν μέρει, για ελέγχους 
συμμόρφωσης.

Η εξοικονόμηση από το βελτιωμένο συνολικό κανονιστικό πλαίσιο (λιγότερες 
παρεκκλίσεις από το κανονιστικό πλαίσιο, καλύτερη και εναρμονισμένοι κανόνες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μειωμένη πολυπλοκότητα των κανονισμών, μείωση του κόστους 
λόγω του λιγότερου διοικητικό φόρτου, περιορισμός του κόστους των πρόσθετων 
απαιτήσεων στην εθνική νομοθεσία, μείωση του απαιτούμενου χρόνου εγκρίσεων) 
θα ανέλθει σε 9,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος για τις μεταφορές θα μειωθεί
κατά 5,2 εκατομμύρια ευρώ (μείωση των καθυστερήσεων των διασυνοριακών 
μεταφορών· μείωση των αρνήσεων και μη συμμόρφωσης των αποστολών φορτίων·
άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).

Σε αυτές τις εξοικονομήσεις, που συμποσούνται σε 15 εκατομμύρια ευρώ, θα 
αντιστοιχούν δημόσιες δαπάνες ύψους 1,4 εκατ. ευρώ ετησίως, στις οποίες 
συγκαταλέγονται οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας του συστήματος 
καταχώρισης.

Ο κανονισμός θα απλουστεύσει ουσιαστικά τα υφιστάμενα συστήματα έγκρισης, θα 
αποφέρει διαφάνεια και θα καταργήσει τους φραγμούς σε μια εσωτερική αγορά που 
λειτουργεί ομαλά, ενώ θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του κανονισμού, 
μέσω εντατικών διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους: τα κράτη 
μέλη, τους μεταφορείς και τους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών.

Η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στον τομέα καθιστά δύσκολη την να επακριβή 
ποσοτικοποίηση των στόχων. Ωστόσο, οι στενές επαφές των υπηρεσιών της 
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Επιτροπής με όλους τους ενδιαφερομένους θα καταστήσουν δυνατό να αξιολογείται
κατά πόσον επιτυγχάνονται οι ειδικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας:

• εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των πολιτών κατά τη 
μεταφορά ραδιενεργών υλικών στο έδαφος της ΕΕ,

• συμβολή στην άρση των φραγμών εισόδου στην εσωτερική αγορά του εν λόγω 
τομέα,

• αυξημένη διαφάνεια στη νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά ραδιενεργών 
υλικών, ώστε να διευκολυνθούν οι μεταφορές και οι χρήστες στην εξεύρεση των 
πληροφοριών που χρειάζονται και στον εντοπισμό των εμπλεκόμενων αρχών,

• δημιουργία κατάλληλων νομοθετικών και οργανωτικών συνθηκών για τη 
διασφάλιση της έγκαιρης και υπό καλές συνθήκες παράδοσης των πολύτιμων για τη 
ζωή ραδιοϊσοτόπων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή δοκιμών και 
θεραπευτικών αγωγών για πλήθος ασθενειών

Όσον αφορά το σύστημα καταχώρισης, θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

• έγκαιρη και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού επιχειρησιακή 
ετοιμότητα του συστήματος·

• πλήρης συμμόρφωση των χαρακτηριστικών του με τον κανονισμό.

• φιλικότητα χρήσης του συστήματος.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών 

Το σύστημα καταχώρισης πρέπει να είναι διαθέσιμο σε πλήρη κλίμακα και 
αξιόπιστο. 

1.5.2. Προστιθέμενη αξία παρέμβασης της ΕΕ

Λαμβάνοντας υπόψη 

• την ανάγκη να προβλεφθούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τη μεταφορά 
ραδιενεργών υλικών στο σύνολο των 27 κρατών μελών,

• την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν σε 
διασυνοριακές μεταφορές, ιδίως οι διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 
3 και 4 της οδηγίας για τα βασικά πρότυπα

είναι προφανές ότι η δράση της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην εναρμόνιση και την 
απλούστευση των κανόνων στην Κοινότητα και να ενισχύσει τη διαφάνεια, 
συνεχίζοντας παράλληλα να εγγυάται υψηλά επίπεδα ασφάλειας.
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1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Το άνοιγμα όλου του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς έχει αποφέρει οφέλη τόσο 
στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς ή φορείς παροχής υπηρεσιών.

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα συναφή μέσα

Ο κανονισμός συνάδει πλήρως με τους γενικούς στόχους της ΕΕ/Ευρατόμ (ενιαία 
αγορά, προστασία των εργαζομένων και του κοινού).

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος της δράσης 

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας 

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ [μέχρι την 
[ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ 

–  Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ 

Χ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το έτος Ν13 μέχρι το έτος N+3,

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7. Προβλεπόμενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης14

Χ Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή 

 Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:

–  εκτελεστικούς οργανισμούς 

–  οργανισμούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες15

–  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς / οργανισμούς με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει 
του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται 
στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. 

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη 

 Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες

                                               
13 Το έτος N είναι το πρώτο έτος μετά την έκδοση του κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας 

κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών.
14 Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό 

κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

15 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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 Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί)

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις 
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2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προτείνει, ακολουθώντας τη συμβουλή των 
εμπειρογνωμόνων, να αξιολογηθούν οι συνέπειες του κανονισμού δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του. Με αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση θα είναι δυνατό να 
διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες και σημεία συμφόρησης που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Μετά από αυτήν την αρχική αξιολόγηση, ίσως είναι σκόπιμο να 
επανεξετάζεται το ζήτημα ανά πενταετία, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο 
εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της μεταφοράς 
ραδιενεργών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισημανθεί 

Απροθυμία των κρατών μελών να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις 
(προσπάθεια) για το έργο. 

Καθυστέρηση της νομικής βάσης. Η πρόταση θα εγκριθεί από την Επιτροπή, αλλά 
είναι άγνωστη η χρονική στιγμή της έκβασης στο Συμβούλιο.

Εμπλοκή της νομικής βάσης, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. δεν θα επιτευχθεί στο 
Συμβούλιο η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης).

Το τελικό κείμενο του κανονισμού να διαφέρει σημαντικά από την τρέχουσα
έκδοση.

Οι εθνικές διαδικασίες αδειοδότησης είναι δύσκολο να ενταχθούν σε ενιαίο πλαίσιο 
της ΕΕ των 27

Είναι πιθανό ο υπεργολάβος να μην εκτελέσει το έργο με το απαιτούμενο επίπεδο 
ποιότητας και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του όλου συστήματος ενδέχεται να μην 
πληροί τις προδιαγραφές επιδόσεων.

Αναντιστοιχία απαιτήσεων.

Σφάλματα στην αρχιτεκτονική του συστήματος, δυσκολία στην ενσωμάτωση 
εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού.

2.2.2. Προβλεπόμενη(ες) μέθοδος(οι) ελέγχου 

Κατά την ανάπτυξη των συστημάτων καταχώρισης ακολουθούνται οι 
κατευθυντήριες γραμμές που καθόρισε η ΓΔ DIGIT και θα χρησιμοποιηθούν οι 
συμβάσεις-πλαίσια της ΓΔ DIGIT, που σημαίνει ότι θα τηρηθεί η συνήθης 
διαδικασία σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και όλοι οι 
προβλεπόμενοι σε αυτόν έλεγχοι. Επιπλέον, η φιλοξενία του συστήματος θα 
οργανωθεί μέσω διοικητικής συμφωνίας με την DIGIT.
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η ΓΔ ENER θα εφαρμόσει όλους τους κανονιστικούς μηχανισμούς ελέγχου.
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών 
του προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

 Υφιστάμενες γραμμές προϋπολογισμού για δαπάνες 

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των 
γραμμών του προϋπολογισμού.

Γραμμή προϋπολογισμού Είδος 
δαπάνης Συμμετοχή 

Τομέας του 
πολυετούς 
δημοσιονο

μικού 
πλαισίου

Αριθμός 
[Περιγραφή…...….]

ΔΠ/ΜΔΠ
(16)

από 
χώρες 

ΕΖΕΣ17

από 
υποψήφιες 

χώρες18

τρίτων 
χωρών

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 

στοιχείο αα) του 
δημοσιονομικού 

κανονισμού 

Αριθ. 1 32 05 02 «Πυρηνική ασφάλεια και 
ακτινοπροστασία » ΔΠ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

 Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία 

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του 
προϋπολογισμού.

Γραμμή προϋπολογισμού Είδος
δαπάνης Συμμετοχή 

Τομέας 
πολυετούς 
δημοσιονο

μικού 
πλαισίου

Αριθμός 
[Τομέας………………………………..] ΔΠ/ΜΔΠ χωρών ΕΖΕΣ υποψήφιων 

χωρών
τρίτων 
χωρών

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 

στοιχείο αα) του 
δημοσιονομικού 

κανονισμού 

[XX.YY.YY.YY] ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

                                               
16 ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
17 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
18 Υποψήφιες χώρες και, εφόσον ισχύει, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντικτύπου στις δαπάνες 

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου: 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΓΔ ENER Έτος
Ν

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3 Έτος N+4 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις19

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 0,142 0,471 0,412 0,193 0,177 0,177 0,17732 0502
Πληρωμές (2) 0,100 0,450 0,400 0,200 0,200 0,200 0,199

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο 
ειδικών προγραμμάτων20

                                               
19 Οι δεσμεύσεις κατανέμονται όπως παρατίθεται ακολούθως· οι πληρωμές είναι ελαφρώς ετεροχρονισμένες λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο 

αναμένεται ότι θα αποπληρώνονται οι ανάδοχοι. Οι δαπάνες λειτουργίας που καλύπτει τη συντήρηση, την υποστήριξη και τις υποδομές θα εισαχθούν σταδιακά και 
θα σταθεροποιηθούν στο ποσό των 177.000 ευρώ από το 2016.

N N+1 N+2 N+3 N+4
Ανάπτυξη 114 352 116
Δοκιμές 9 44 122
Συντήρηση 29 58 52
Υποστήριξη 50 50 50
Εκπαίδευση 20 10
Υποδομή 19 75 75 75 75

142 471 412 193 177

20 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση 
έρευνα.
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Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού (3)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

=1+1α 
+3 0,142 0,471 0,412 0,193 0,177 0,177 0,177

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ ENER

Πληρωμές
=2+2α

+3
0,100 0,450 0,400 0,200 0,200 0,200 0,197

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(4) 0,142 0,471 0,412 0,193 0,177 0,177 0,177
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωμές (5) 0,100 0,450 0,400 0,200 0,200 0,200 0,197

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραμμάτων 

(6)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

=4+ 6 0,142 0,471 0,412 0,193 0,177 0,177 0,177ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 1

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Πληρωμές =5+ 6 0,100 0,450 0,400 0,200 0,200 0,200 0,197

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(4)
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωμές (5)

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραμμάτων 

(6)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

=4+ 6ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς) Πληρωμές =5+ 6
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου: 5 «Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3 Έτος N+4 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ ENER
 Ανθρώπινοι πόροι 0,191 0,318 0,191 0,095 0,095 0,095 0,095

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ENER Πιστώσεις 0,241 0,368 0,241 0,145 0,125 0,125 0,125

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τον ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων 
= Σύνολο πληρωμών)

0,241 0,368 0,241 0,145 0,125 0,125 0,125

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
Ν

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3 Έτος N+4 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

Αναλήψεις υποχρεώσεων 0,383 0,838 0,653 0,338 0,302 0,302 0,302ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Πληρωμές 0,341 0,818 0,641 0,345 0,325 0,325 0,320
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3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων 

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία )

N N+1 N+2 N+3 N+4 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Να 
προσδιοριστούν 
οι στόχοι και τα 
αποτελέσματα 



Είδος 
αποτελέ
σματος

21

Μέσο 
κόστος 

του 
αποτελ
έσματο

ς

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν
Κόστος

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστος

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστος

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστος

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστο
ς

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστος

Α
ρι

θμ
ός

απ
οτ

ελ
εσ

μά
τω

ν

Κόστος

Συνολικ
ός 

αριθμός 
αποτελε
σμάτων

Σύνολο 
κόστους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 122

Ευρωπαϊκό 
Σύστημα 

Καταχώρισης 
Μεταφορέων

0,142 0,471 0,412 0,193 0,177 0,177 0,177

                                               
21 Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός 

χλμ οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
22 Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(οί) στόχος(οι)…».
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3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα 

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
Ν

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3 Έτος N+4 και επόμενα ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι 0,191 0,318 0,191 0,095 0,095 0,095 0,095

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 
5

του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου 

0,241 0,368 0,241 0,145 0,125 0,125 0,125

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 
523 του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι 

Άλλες δαπάνες 
διοικητικού 
χαρακτήρα

Υποσύνολο 
εκτός του ΤΟΜΕΑ 

5
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου 

ΣΥΝΟΛΟ 0,241 0,368 0,241 0,145 0,125 0,125 0,125 1,37

                                               
23 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
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3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων 

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως 
εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)
Έτος
N

Έτος
N+1 Έτος N+2 Έτος N+3 Έτος N+4 και επόμενα

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (στην έδρα ή στα γραφεία αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής) 1,5 2,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)24

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό κονδύλιο»)

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)

- στην έδρα26

XX 01 04 yy25

- σε αντιπροσωπείες 

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT σε άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ 1,5 2,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75

Η πυρηνική ασφάλεια είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για 
τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας ΓΔ και θα 
συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην 
αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Καταχώρισης Μεταφορέων

Εξωτερικό προσωπικό

                                               
24 CA = Συμβασιούχος υπάλληλος, INT= προσωρινό προσωπικό ("Intérimaire"); JED= "Jeune Expert en Délégation" 

(Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία); LA= Τοπικός υπάλληλος, SNE= Αποσπασμένος εθνικός 
εμπειρογνώμονας. 

25 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές «BA»)
26 Κυρίως για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια 2007-
2013 και 2014-2010.

–  Η πρόταση απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός με τον προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του 
προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τ η  χρησιμοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου27.

Να εξηγηθεί η ανάγκη με τον προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και 
των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση 

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη 

3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα 

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο στα έσοδα.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον  δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω:

  στους ιδίους πόρους

  στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Αντίκτυπος της πρότασης /πρωτοβουλίας28

Γραμμή εσόδων του 
προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες 
πιστώσεις για το 

τρέχον 
οικονομικό έτος

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3 Έτος N+4 και επόμενα

Άρθρο ….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που έχει(-ουν) επηρεαστεί.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντικτύπου στα έσοδα.

                                               
27 Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.
28 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να 

είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.


