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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτή η πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου, για την οποία ζητείται απλώς η γνώμη του 
Κοινοβουλίου, έχει ως νομική βάση τη Συνθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το 
Κεφάλαιο 3 και το Άρθρο 2, εδάφιο β), και το Άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ:  
παρέχουν μια σωστή νομική βάση. Ωστόσο, η συντάκτριά σας θεωρεί ότι εγείρεται ένα 
ερώτημα ως προς την δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων προτύπων σχετικά με την Υγεία και 
την Ασφάλεια, διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους και άλλη νομοθεσία στα πλαίσια των 
Συνθηκών της ΕΕ – εξού και η πρώτη τροπολογία της συντάκτριάς σας για την νομική βάση. 
Μια τέτοια αλλαγή θα επιτρέψει επίσης στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε πλήρη 
διαδικασία συναπόφασης σε αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Η υποστηρικτική αιτιολόγηση της Επιτροπής αναφέρει:

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. 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.

Λόγω της σημασίας της «απομόνωσης» ο συντάκτριά σας προτείνει να διευρυνθεί η ακτίνα 
δράσης της Οδηγίας προκειμένου να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους που 
ενδεχομένως ευθύνονται για την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων 
καυσίμων: δεν είναι δυνατό να υποτεθεί ότι η διαχείριση στρατιωτικού υλικού δεν θα γίνεται 
από ιδιώτες ή σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Προτείνει επίσης έναν πληρέστερο ορισμό 
του τι είναι «ραδιενεργά απόβλητα» και «αναλωμένα καύσιμα» (Άρθρο 3) προκειμένου να 
συμπεριληφθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εργαζομένων. Παλαιά απόβλητα 
παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερα προβλήματα χειρισμού λόγω της υποβάθμισης των συνθηκών 
αποθήκευσης και αυτό θα πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια τους ασφαλούς προγραμματισμού 
και να του δοθεί η δέουσα σημασία.

Δεδομένων των δυνάμει καταστροφικών συνεπειών του ανθρώπινου λάθους στη διαχείριση 
των ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων, είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
αυστηρά πρότυπα κατάρτισης, ασφάλειας στο χώρο εργασίας και έλεγχος από ανεξάρτητες 
δυνάμεις. Θα πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις με τους ίδιους τους εργαζόμενους, ή με 
εκπροσώπους τους, καθώς και να συμμετέχουν στη δημιουργία και εφαρμογή των 
διαδικασιών ασφάλειας. Θα πρέπει να παρέχεται διαρκής κατάρτιση για όλους τους 
εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσεται επικίνδυνο υλικό ή για εκείνους που 
εμπλέκονται στην μεταφορά τέτοιου υλικού: Αυτό δεν σημαίνει μόνο το τεχνικό προσωπικό 
αλλά όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους ή 
του ρόλου τους στην εγκατάσταση. Σε κάθε επίπεδο αποβλήτων, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει 
να αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους.  Δεδομένου ότι στους εργαζόμενους που 
χειρίζονται τις πλέον επικίνδυνες ουσίες τίθενται ορισμένα όρια όσον αφορά την έκθεσή τους 
σε αυτές, είναι κρίσιμης σημασίας να υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό και 
χρειάζεται επίσης να προβλέπονται μέσα για την παρακολούθηση στο μέλλον της υγείας των 
εργαζομένων.  Είναι επίσης σημαντικό οι υπεργολάβοι να πληρούν αυστηρά κριτήρια 
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ασφάλειας και κατάρτισης και να είναι απόλυτα ικανοί να προβούν στη συντήρηση, την 
κατασκευή ή οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειάζεται. Η συντάκτριά σας κατέθεσε προτάσεις 
όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανόμενης και της ευθύνης για τυχόν 
μακροπρόθεσμα συνδεόμενα με την εργασία προβλήματα υγείας και τη διάθεση των 
απαραίτητων πόρων. 

******

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της Οδηγίας όπως έχει σήμερα είναι ο συντονισμός των εθνικών κοινωνικών πολιτικών 
στον τομέα της προστασίας της υγείας των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από 
αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα, και δεν ορίζει κανένα βασικό πρότυπο 
ασφάλειας, όπως απαιτείται από τη νομική βάση της Ευρατόμ. Κατά συνέπεια η κατάλληλη 
νομική βάση είναι το Άρθρο 153 της ΣΛΕΕ (κοινωνική πολιτική).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 
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προβλέπει την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν κατάλληλη 
επεξεργασία, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η επεξεργασία  σε σταθερές μορφές αποβλήτων και η κατάλληλη συσκευασία αποτελούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή περιορισμό και απομόνωση από την βιοσφαίρα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι εργαζόμενοι και το ευρύ κοινό 
αντιμετωπίζουν έναν απαράδεκτο και 
αυξανόμενο κίνδυνο λόγω των συνθηκών 
υπό τις οποίες μερικά παλαιά απόβλητα, 
όπως λυματολάσπες που περιέχουν 
πλουτώνιο ή μολυσμένος γραφίτης, είναι 
αποθηκευμένα. Μη συσκευασμένες, 
εύκολα διασπειρόμενες μορφές 
αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων σε 
μη προστατευόμενες μονάδες αποτελούν 
αποθήκες που είναι ραδιοτοξικές και 
εξαιρετικά ευάλωτες, και εγκυμονούν 
συνεχείς κινδύνους για ατύχημα ή να 
αποτελέσουν στόχο τρομοκρατικής 
επίθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η απουσία κατάλληλης επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων ραδιενεργών αποβλήτων συνιστά 
έναν συνεχή κίνδυνο και απαιτεί την ανάληψη δράσης για την μείωση των κινδύνων για την 
ανθρώπινη υγεία και την ζημία του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(29) Οι ιδέες για τη διάθεση των 
βραχύβιων αποβλήτων χαμηλής και 
μεσαίας ραδιενέργειας ποικίλλουν από 
κοντά στην επιφάνεια (σε κτίρια, 
κατόρυξη σε μικρό βάθος ή μερικές 
δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια) 
στη διάθεση σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξελίξεις σε γεωλογικούς χώρους 
εναπόθεσης 70-100 μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια.  Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
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αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

ενδιαφερόμενοι φορείς στον πυρηνικό 
τομέα θεωρούν ευρέως ότι η διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους αποτελεί την ασφαλέστερη και 
βιωσιμότερη επιλογή ως τελικό σημείο της 
διαχείρισης των άκρως ραδιενεργών 
αποβλήτων. Εάν οι περιπτώσεις 
ασφάλειας των προτεινόμενων μεθόδων 
διάθεσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους μπορούν να 
διασφαλισθούν, θα μπορούσε να 
εξετασθεί η στροφή προς την εφαρμογή 
της διάθεσης αυτής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάθεση κοντά στην επιφάνεια βραχύβιων αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας
μπορεί να είναι ο,τιδήποτε από διάθεση σε κτίρια έως διάθεση μερικές εκατοντάδες μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια.
Δεν έχει δοθεί έως τώρα άδεια σε συγκεκριμένη ιδέα για τελική διάθεση αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας και κατά συνέπεια δεν έχει εγκριθεί μελέτη ασφάλειας. 
Τα αναλωμένα καύσιμα πρέπει να ορίζονται ως απόβλητα, εκτός εάν είναι σαφές ότι θα τύχουν 
επανεπεξεργασίας σύντομα. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να διατηρήσουν εκτός του νομικού 
πλαισίου της ΕΕ τα κράτη μέλη τα αναλωμένα τους καύσιμα απλώς δηλώνοντας μονομερώς την 
πρόθεσή τους να ασχοληθούν στο μέλλον με τα αναλωμένα καύσιμα. Αυτό έχει επιπτώσεις 
στους κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και την κατάλληλη κατάρτιση.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 ΔΟΑΕ.
Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε 
κράτους μέλους να αποφεύγει να 
δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις 
μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα 

(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 ΔΟΑΕ. 
Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε 
κράτους μέλους να αποφεύγει να 
δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις 
μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα 
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υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ως εκ τούτου να θεσπίσουν μια πολιτική 
για τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων που θα εγγυάται ότι οι 
εγκαταστάσεις θα καταστρέφονται με τον 
ασφαλέστερο τρόπο το συντομότερο 
δυνατό μετά το κλείσιμό τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Το τρέχον ευρύ φάσμα από τον άμεσο παροπλισμό σε εκείνον με 100 χρόνια καθυστέρηση στα 
διάφορα κράτη μέλη δεν είναι αποδεκτό με βάση την ηθική υποχρέωση όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη πρόταση. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Οι εργαζόμενοι σε όλη την αλυσίδα 
της διαχείρισης των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
πρέπει να προστατεύονται και να 
καλύπτονται, ανεξάρτητα από τη 
δραστηριότητά τους και το καθεστώς 
τους· οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στην 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
οιοδήποτε μέσο διαχείρισης των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων.  

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) κατά την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στους εργαζομένους που 
αντιμετωπίζουν κινδύνους· η μη 
συμμόρφωση προς την νομοθεσία σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας πρέπει να 
επισύρει άμεσες και αυστηρές κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία 
ισχύει επίσης στη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 και για την 
προστασία των εργαζομένων, πρέπει να 
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μέσω επιχειρησιακής πείρας, 
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική 
συνεργασία όλων των φορέων.

βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης 
μέσω προληπτικής κατάρτισης, 
επιχειρησιακής πείρας, επιστημονικής 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
καθώς στην τεχνική συνεργασία όλων των 
φορέων.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διασφαλίζει 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.

2. Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου 
δυνατού 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε αναφορά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων, από την 
παραγωγή έως τη διάθεσή τους, όταν τα 

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Λείπει αναφορά στο πλαίσιο που εφαρμόζεται για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι και ιδιώτες εργάζονται για το στρατό και υπάρχει πιθανότητα να παροπλίσουν τις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να καθαρίσουν τα απόβλητα.  Μερικές υπηρεσίες ανατίθενται 
εκτός στρατού. Έχει ζωτική σημασία για την προστασία των πολιτών των κρατών μελών η 
διαχείριση όλων των πυρηνικών αποβλήτων να γίνεται με τα ασφαλέστερα δυνατά πρότυπα. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα φυσικά ραδιενεργά απόβλητα που έχουν τύχει κάποιας διαχείρισης και που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ταξινόμησή τους ως ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει επίσης να 
καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία.    Δεν υφίσταται λόγος για τον αποκλεισμό π.χ. των 
ραδιενεργών αποβλήτων από εξόρυξη και επεξεργασία ουρανίου από την παρούσα Οδηγία. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τις διαγράφεται
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εγκεκριμένες εκλύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίσταται αριθμός πυρηνικών εγκαταστάσεων σε κράτη μέλη, κυρίως δε εγκαταστάσεις 
επανεπεξεργασίας και ίσως επίσης εγκαταστάσεις που έχουν μολυνθεί από πυρηνικά ατυχήματα, 
όπου οι «εγκεκριμένες εκλύσεις» έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι δραστηριότητες 
καθαρισμού παράγουν ραδιενεργά απόβλητα για τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει 
εποπτεία και διαχείριση.  

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

6. ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
αναλωμένα καύσιμα, ραδιενεργά υλικά σε 
αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, που 
προέρχονται από επανεπεξεργασία και 
οιαδήποτε άλλα ραδιενεργά υλικά σε 
αέρια, υγρή ή στερεή μορφή τα οποία 
ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του 
κράτους μέλους·

Or. en

Αιτιολόγηση
Κατά την κανονική λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να διατίθενται μεγάλες 
ποσότητες αποβλήτων χαμηλού και μέσου επιπέδου ακτινοβολίας σε υγρή ή στερεή μορφή, οι δε 
ράβδοι αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου πρέπει να απομονώνονται από τη βιόσφαιρα για 
πολλές χιλιάδες χρόνια: Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πυρηνικά απόβλητα. 
Ορισμένοι έχουν επιλέξει την οδό της επανεπεξεργασίας, αν και η μέθοδος αυτή περιπλέκει τη 
διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων δεδομένου ότι δημιουργεί πολλές διαφορετικές ροές 
αποβλήτων, στερεών και υγρών, ορισμένα από τα οποία απορρίπτονται στο περιβάλλον. Η 
επανεπεξεργασία χωρίζει το πλουτώνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα όπλα, το οποίο θα 
συνιστά κίνδυνο ασφαλείας επί μακρόν στο μέλλον.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

10. ως «αναλωμένα καύσιμα» νοούνται τα 
πυρηνικά καύσιμα που έχουν 
ακτινοβοληθεί και έχουν οριστικά 
αφαιρεθεί από τον πυρήνα του 
αντιδραστήρα· τα αναλωμένα καύσιμα 
μπορούν είτε να υποβληθούν σε
επανεπεξεργασία αλλά θεωρούνται ως 
ραδιενεργά απόβλητα εάν δεν προβλέπεται 
περαιτέρω χρήση για αυτά κατά τα 
επόμενα δύο χρόνια από το κράτος μέλος 
ή από τον κάτοχο της αδείας η απόφαση 
του οποίου γίνεται αποδεκτή από το 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων κατά τη διάρκεια 
τουλάχιστον 150 ετών ή και για 
μεγαλύτερο διάστημα εφόσον αποτελούν 
κίνδυνο για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί τι σημαίνει η λέξη μακροπρόθεσμα. Μπορεί να χρειασθεί να 
φυλάσσουν/προστατεύουν οι εργαζόμενοι την εγκατάσταση, να απαιτηθεί η γνώση και η 
εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων επίσης για τα επόμενα 150 χρόνια 
ή επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. τα αναλωμένα καύσιμα από μεικτά οξείδια (ΜΟΧ) 
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χρειάζονται τουλάχιστον ακόμη 100 χρόνια για να φθάσουν τα επίπεδα θερμότητας του 
αναλωμένου ουρανίου πριν από τη τελική διάθεση.)·   και ενδεχομένως να παρεμβαίνουν όταν 
υπάρχουν προβλήματα. Είναι σημαντικό να διατίθεται προσωπικό και εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό 
απαιτεί χρηματοδότηση, συνεχή επένδυση σε κατάρτιση, κ.λ.π.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) αποφεύγεται η έκθεση των 
εργαζομένων και του κοινού στα 
αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά 
απόβλητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Άρθρο 4 δεν περιλαμβάνει μια γενική αρχή προστασίας για τους εργαζόμενους και το ευρύ 
κοινό.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη 
των μελλοντικών κινδύνων για την υγεία 
για τους εκτεθειμένους εργαζόμενους· 

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη 
όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία 
σχετικά με την διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, εργαζομένων 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εμπλέκονται έμμεσα, όπως τους 
μεταφορείς, τους εργαζομένους στον 
τομέα της ασφάλειας, τις ένοπλες 
δυνάμεις και την αστυνομία· 

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δδ) υφίσταται από κοινού και εις 
ολόκληρον ευθύνη ούτως ώστε να 
προστατεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι 
στην διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής λειτουργίας και της 

ε) μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής λειτουργίας και της 
τροποποίησης ή ανάκλησης μιας άδειας, 
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τροποποίησης ή ανάκλησης μιας άδειας· που θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, 
παραβιάσεις της νομοθεσίας στον τομέα 
της υγείας και της ασφάλειας για τους 
οικείους εργαζόμενους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να επιβάλλονται κυρώσεις στις εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων 
εάν δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή διαθέτει 
τις εξουσίες και τους πόρους για την 
τακτική διεξαγωγή αξιολογήσεων 
πυρηνικής ασφάλειας, ερευνών και 
ελέγχων, και όπου κρίνεται σκόπιμο 
μέτρων επιβολής στις εγκαταστάσεις 
ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
παροπλισμού. Η υγεία και η ασφάλεια 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης 
και εκείνης τυχόν υπεργολάβων, καθώς 
και τα επίπεδα προσωπικού και 
κατάρτισης πρέπει να αποτελούν μέρος 
αυτών των αξιολογήσεων. 

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή έχει την 
εξουσία να διατάξει την αναστολή των 
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εργασιών οσάκις δεν υπάρχουν εχέγγυα 
ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
υποβάλλει έκθεση στα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρμόδιες οργανώσεις, τους 
κατόχους αδειών, τους αντιπροσώπους 
εργαζομένων του κατόχου της άδειας, 
τους υπεργολάβους και το ευρύ κοινό 
σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεών της. 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

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 βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και των 
υπεργολάβων και των εγκαταστάσεών 
τους με συστηματικό και ελεγχόμενο 
τρόπο. Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει 
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έκθεση στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
και σε άλλες αντίστοιχες αρμόδιες 
οργανώσεις, τους αντιπροσώπους 
εργαζομένων του κατόχου της άδειας και 
τους υπεργολάβους καθώς και το ευρύ 
κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεών του. 

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν την 
επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων για την 
πρόληψη ατυχημάτων και σωματικών 
επιθέσεων καθώς και την άμβλυνση των 
συνεπειών των ατυχημάτων και των 
σωματικών επιθέσεων, 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, ιδιαίτερα με εκ των ένδον βοήθεια, μπορεί να έχει εξαιρετικά 
σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και του κοινού.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 πυρηνική προστασία 
και ασφάλεια και να επαληθεύονται 
τακτικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
και αντιπροσώπους των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απώλεια της ασφάλειας μπορεί να έχει παρεμφερείς ή χειρότερες συνέπειες από τα ατυχήματα 
στην υγεία των εργαζομένων και του κοινού. Είναι προς το συμφέρον εκείνων που εργάζονται 
σε αυτόν τον τομέα να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτύπων και των συστημάτων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, για χρονική περίοδο διάρκειας 150 
ετών ή μεγαλύτερης.

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Η μελέτη 
ασφαλείας και η υποστηρικτική 
αξιολόγηση ασφαλείας περιλαμβάνουν 
αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
υπεργολάβων, των απαραίτητων 
επιπέδων δεξιοτήτων και προσωπικού 
που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία 
της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή, 
ακόμη και στις περιπτώσεις ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή. Οι αντιπρόσωποι των 
οικείων εργαζομένων ενημερώνονται και 
ζητείται η γνώμη τους πριν από την 
υποβολή των αξιολογήσεων ασφάλειας 
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στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η μελέτη ασφαλείας δεν περιλαμβάνει  
μόνον την εγκατάσταση αλλά και 
οιαδήποτε σχετικά θέματα, όπως την 
παράδοση ραδιενεργών αποβλήτων ή 
αναλωμένων καυσίμων προς ή από την 
εγκατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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· Τα κράτη 
μέλη αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στα 
μέρη που εμπλέκονται άμεσα και 
μεριμνούν ώστε να τους προσφέρεται η 
δυνατότητα ενημερωμένης κατάλληλης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στα άτομα που δεν εργάζονται άμεσα με ραδιενεργά απόβλητα αλλά ωστόσο κινδυνεύουν με 
έκθεση σε αυτά (π.χ. μεταφορείς, εργαζόμενοι στον τομέα της ασφάλειας, εμπειρογνώμονες για 
το περιβάλλον) θα πρέπει επίσης να προσφερθεί η δυνατότητα κατάλληλης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, τα θέματα που 
αφορούν την υγεία και την ασφάλεια και 
τις επαγγελματικές ασθένειες που 
μπορούν να παρουσιασθούν 
μακροπρόθεσμα μετά από την έκθεση σε 
ραδιενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση 
και την υλοποίηση κατάλληλων 
προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας 
συμπεριλαμβανομένης και της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με 
τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν καίρια στοιχεία των προγραμμάτων διασφάλισης της 
ποιότητας, τα οποία μπορούν να εκτελεσθούν σωστά μόνον εφόσον οι εργαζόμενοι είναι σωστά 
καταρτισμένοι. 

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Πληροφορίες που έχουν άμεση 
σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και του κοινού (ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις εκπομπές ραδιενεργών 
και τοξικών ουσιών και την έκθεση στις 
εκπομπές αυτές) πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ανεξάρτητα από τις 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει τεράστια σημασία να έχουν οι εργαζόμενοι και το κοινό πρόσβαση στην ενημέρωση για 
την υγεία και το περιβάλλον: αυτό θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των εμπορικών 
προβληματισμών.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. ιδέες, σχέδια και τεχνικές λύσεις, από 
την παραγωγή έως τη διάθεση. Πρέπει να 
δοθεί υψηλή προτεραιότητα στα παλαιά 
ραδιενεργά απόβλητα και αναλωμένα 
καύσιμα σε ενδιάμεσες δεξαμενές 
αποθήκευσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί δεκαετίες υπήρχε ανεκτικότητα για την έλλειψη κατάλληλης επεξεργασίας και αποθήκευσης 
μεγάλων ποσοτήτων ραδιενεργών αποβλήτων.   Μερικά αναλωμένα καύσιμα σε δεξαμενές 
αποθήκευσης είναι σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση σε περίπτωση επίθεσης.  Επείγει η αποκατάσταση 
και είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακούσιας έκθεσης σε κίνδυνο για το 
προσωπικό και το κοινό. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

7. λεπτομερή προγράμματα όσον αφορά 
τον αριθμό των ελέγχων, τους πόρους για 
έλεγχο και την κατάρτιση των ελεγκτικών 
οργάνων·

Or. en


