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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ραδιενεργά απόβλητα. Όποιο και να είναι το μέλλον της 
πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και των πυρηνικών εφαρμογών εκτός 
ηλεκτροπαραγωγής, η εφαρμογή της διάθεσης ως τελικού σημείου της διαχείρισης των 
υπαρχόντων και μελλοντικών ραδιενεργών αποβλήτων είναι απαραίτητη προκειμένου να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια μακροπροθέσμως.

Συνολικά, περίπου 40.000 μ³ ραδιενεργών αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων περίπου το 80% είναι βραχύβια απόβλητα με χαμηλό 
επίπεδο ραδιενέργειας, περίπου 5% μακρόβια απόβλητα με χαμηλό επίπεδο ραδιενέργειας και 
λιγότερο του 10% απόβλητα με υψηλό επίπεδο ραδιενέργειας, που περιλαμβάνει τόσο 
υαλοποιημένα απόβλητα από επανεπεξεργασία όσο και αναλωμένα καύσιμα που θεωρούνται 
ως απόβλητα.

Κύρια σημεία του εγγράφου της Επιτροπής

Απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις, αναλόγως των χαρακτηριστικών των αποβλήτων, προς 
προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκαλεί η 
ιονίζουσα ακτινοβολία. Η βασική αρχή της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων 
περιλαμβάνει τον περιορισμό και την απομόνωση από τους ανθρώπους και τη βιόσφαιρα για 
όσο διάστημα αυτά συνιστούν ραδιολογικό κίνδυνο.  Μακροπρόθεσμα, μόνο η διάθεση με τα 
εγγενή χαρακτηριστικά παθητικής ασφαλείας, μπορεί να εγγυηθεί την προστασία από όλους 
τους πιθανούς κινδύνους. Για τα απόβλητα με υψηλό επίπεδο ραδιενέργειας επικρατεί 
παγκοσμίως επιστημονική και τεχνική συναίνεση ότι η διάθεση σε βαθειά γεωλογικά 
στρώματα αποτελεί την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη λύση.

Παρά το γεγονός αυτό, δεν υπάρχουν σήμερα εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης σε κανένα 
κράτος μέλος για τα υψηλής ραδιενέργειας και μακρόβια ραδιενεργά απόβλητα που 
δημιουργεί η χρήση πυρηνικής ενέργειας. Δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μία εγκατάσταση 
τελικής διάθεσης στα 50 και πλέον έτη ύπαρξης της πυρηνικής βιομηχανίας, και προς το 
παρόν τα ραδιενεργά απόβλητα αποθηκεύονται σε προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

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

                                               
1 Αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2003 (COM(2003) 0032) και αναθεωρημένη έκδοση του 2004 
(COM(2004) 0526).
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Παρά τους ανωτέρω προβληματισμούς, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει 
βασικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Η ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων, σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, απαιτεί 
ένα εθνικό πλαίσιο που να εγγυάται πολιτικές δεσμεύσεις, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, 
καθώς και διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών επιστημονικών, τεχνικών και 
οικονομικών πόρων όταν αυτοί είναι απαραίτητοι. Δεδομένης της εξαιρετικά ευαίσθητης 
φύσης του θέματος, πρέπει να διασφαλιστεί και η ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

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

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει το σχέδιο πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου επειδή 
θα βοηθήσει όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις για να 
θεσπίσουν και υλοποιήσουν τα δικά τους εθνικά προγράμματα, ιδίως όσον αφορά την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των υψηλής ραδιενέργειας αποβλήτων και των αναλωμένων 
καυσίμων. 

Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη οδηγία είναι 
σύμφωνη προς την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να ληφθούν υπόψη η τρέχουσα 
βιομηχανική πρακτική και η επικρατούσα συναίνεση μεταξύ των διεθνών εμπειρογνωμόνων.

Με στόχο την αειφόρο χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η προτεινόμενη οδηγία δεν θα πρέπει 
να εξαλείψει την πιθανότητα της μελλοντικής χρήσης ραδιενεργών υλικών μακροπρόθεσμα 
ούτε πρέπει να οδηγήσει σε κάποια νέα ταξινόμηση ανακτούμενων υλικών ως ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Επικρατεί ευρύτατη διεθνής συναίνεση των τεχνικών εμπειρογνωμόνων ότι η γεωλογική 
διάθεση αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο μακροπρόθεσμης διαχείρισης των πλέον 
επικίνδυνων μορφών στερεών και στερεοποιημένων ραδιενεργών αποβλήτων. Θα χρειαστούν 
όμως έτη έρευνας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των αποθηκών. Από την άποψη 
αυτή θα πρέπει να διατηρηθούν και υποστηριχθούν οικονομικά η έρευνα και τεχνική εξέλιξη.

Δεν θα πρέπει να απαγορευθούν αλλά να επανεξεταστούν χωριστά οι συμφωνίες εξαγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων που έχουν συναφθεί μεταξύ χωρών.  Πράγματι, υπάρχουν ορισμένες 
περιπτώσεις στις οποίες κράτη μέλη στέλνουν/έχουν στείλει τα αναλωμένα καύσιμά τους για 
επανεπεξεργασία σε τρίτες χώρες και μέρος των υπολειμματικών αποβλήτων που 
δημιουργούνται παρέμειναν στη χώρα υποδοχής· παρομοίως, τα κράτη μέλη που προβαίνουν 
σε δραστηριότητες επανεπεξεργασίας θα πρέπει να μπορούν να στέλνουν τα υπολειμματικά 
απόβλητα στις χώρες στις οποίες δημιουργήθηκαν καταρχήν τα αναλωμένα καύσιμα.
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Οι μελέτες ασφαλείας δεν πρέπει να εξεταστούν στο παρόν σχέδιο πρότασης οδηγίας του 
Συμβουλίου εκτός εάν αναφέρονται αποκλειστικά σε μελέτες ασφαλείας που σχετίζονται με 
εγκαταστάσεις διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες πολιτικές 
στα κράτη μέλη, η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων είναι θέμα επίκαιρο, υπαρκτό και 
αναμένον λύση.  Η εξέταση της προτεινόμενης οδηγίας πρέπει να παραμείνει τεχνικής φύσης 
και δεν πρέπει να καταστεί πεδίο πολιτικής μάχης όσον αφορά το μέλλον της ίδιας της 
πυρηνικής ενέργειας.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 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 σκέψη 19 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η Σύμβαση του Aarhus της 25ης 
Ιουνίου 1998 για την Πρόσβαση στις 
Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού 
στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση 
στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά 
Θέματα αναγνωρίζει στο κοινό 
δικαιώματα και επιβάλλει στα 
συμβαλλόμενα μέρη και στις δημόσιες 
αρχές υποχρεώσεις σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες και τη 
συμμετοχή του κοινού καθώς και σχετικά 
με την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη επί 
περιβαλλοντικών θεμάτων, όπου 
περιλαμβάνεται και η διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η λειτουργία πυρηνικών 
αντιδραστήρων παράγει και αυτή 
αναλωμένα καύσιμα. Κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς 
τον κύκλο ζωής των καυσίμων θεωρώντας 
τα αναλωμένα καύσιμα πολύτιμους πόρους 
που μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία ή αποφασίζοντας να 
προβεί στη διάθεσή τους ως αποβλήτων. 

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

αποφασίζοντας να προβεί στη διάθεσή 
τους ως αποβλήτων. Όποια επιλογή και αν 
γίνει, πρέπει να εξεταστεί η τελική 
αποθήκευση ή διάθεση των αποβλήτων 
υψηλής ραδιενέργειας που διαχωρίζονται 
κατά την επανεπεξεργασία ή των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα αναλωμένα καύσιμα που 
αποθηκεύονται σε δεξαμενές αποτελούν 
πρόσθετη πιθανή πηγή ραδιενεργού 
ακτινοβολίας στο περιβάλλον, ειδικότερα 
εάν οι δεξαμενές ψύξης δεν είναι πλέον 
καλυμμένες, όπως είδαμε πρόσφατα στη 
Φουκουσίμα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί 
η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων έγιναν 
φανεροί στο ατύχημα της Φουκουσίμα, 
ενώ παρόμοια ατυχήματα θα μπορούσαν 
να συμβούν σε υφιστάμενες ή υπό 
κατασκευή πυρηνικές εγκαταστάσεις σε 
περιοχές της Ένωσης και σε γειτονικές 
της χώρες που χαρακτηρίζονται από 
υψηλό επίπεδο σεισμικού και παλλιροϊκού 
κινδύνου, όπως π.χ. το Akkuyu (Τουρκία). 
Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει κάθε κατάλληλο 
μέτρο για την αποτροπή διάθεσης 
ραδιενεργών αποβλήτων σε τέτοιες 
περιοχές.
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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 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους θα 
μπορούσε να αποτελέσει την ασφαλέστερη 
και βιωσιμότερη επιλογή ως τελικό σημείο 
της διαχείρισης των ραδιενεργών 
αποβλήτων και των αναλωμένων 
καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα. Η 
εφαρμογή της δύναται να συνεχισθεί εάν 
λυθούν τα εναπομένοντα προβλήματα 
ασφαλείας.

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 
υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 

(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 
υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
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εγκαταστάσεων. 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 διαλύονται με τον 
ασφαλέστερο τρόπο το συντομότερο 
δυνατό μετά το κλείσιμό τους.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί από τις 25 Ιουνίου 1998 ως συμβαλλόμενο μέρος της 
σύμβασης του Aarhus για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, να 
σέβεται τις αρχές αυτής και έχει ενσωματώσει αυτές στην οδηγία 2003/35/ΕΚ της 26ης Μαΐου 
2003 για τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά την κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό 
πρόγραμμα που να διασφαλίζει τον 
μετασχηματισμό των πολιτικών 
αποφάσεων σε σαφείς διατάξεις για την 
έγκαιρη υλοποίηση όλων των βημάτων που 

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

περιλαμβάνονται στη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων από την 
παραγωγή έως τη διάθεση. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον χειρισμό, την 
προεπεξεργασία, την επεξεργασία, τη 
προετοιμασία, την αποθήκευση και τη 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων και 
αναλωμένων καυσίμων και πρέπει να 
συνάδει με τις αρχές της σύμβασης 
Aarhus. Το εθνικό πρόγραμμα μπορεί να 
είναι ένα έγγραφο αναφοράς ή ένα σύνολο 
εγγράφων.

Αιτιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί από τις 25 Ιουνίου 1998 ως συμβαλλόμενο μέρος της 
σύμβασης του Aarhus για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, να 
σέβεται τις αρχές αυτής και έχει ενσωματώσει αυτές στην οδηγία 2003/35/ΕΚ της 26ης Μαΐου 
2003 για τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά την κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

Τροπολογία 9

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.
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Τροπολογία 10

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 
προσοχή στους εργαζομένους που 
αντιμετωπίζουν κινδύνους. Η μη 
συμμόρφωση προς την νομοθεσία που 
ισχύει σε θέματα υγείας και ασφάλειας 
πρέπει να επισύρει άμεσες και αυστηρές 
κυρώσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(35) Η σύμβαση Aarhus πρέπει να 
τηρείται κατά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Προς τούτο 
πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση του 
κοινού και όλων των εμπλεκομένων στο 
σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται 
με τη διάθεση των αποβλήτων και να 
υπάρχει υποχρεωτική και έγκαιρη 
συμμετοχή του κοινού και των 
εμπλεκομένων ομάδων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα 
αντίταξης ή προσφυγής σε περίπτωση 
άρνησης της πρόσβασης σε πληροφορίες 
σχετικά με αποφάσεις για τις οποίες 
προβλέπεται συμμετοχή του κοινού, 
καθώς και γενικώς σε περίπτωση 
παράβασης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί από τις 25 Ιουνίου 1998 ως συμβαλλόμενο μέρος της 
σύμβασης του Aarhus για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, να 
σέβεται τις αρχές αυτής και έχει ενσωματώσει αυτές στην οδηγία 2003/35/ΕΚ της 26ης Μαΐου 
2003 για τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά την κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

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 
μέσω επιχειρησιακής πείρας, 
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική 
συνεργασία όλων των φορέων.

(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 προστασίας της υγείας 
και του περιβάλλοντος, ασφαλείας και 
διαφάνειας, πρέπει να βασίζεται σε έναν 
συνδυασμό εκπαίδευσης μέσω 
επιχειρησιακής πείρας, επιστημονικής 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
καθώς στην τεχνική συνεργασία όλων των 
φορέων.
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Τροπολογία 14

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 υψίστου
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.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

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 
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από μη 
στρατιωτικές δραστηριότητες ή όταν η 

β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων, από την 
παραγωγή έως και την τελική αποθήκευση 
και διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένης 
της μεταφοράς τους·
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διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) ως «διαχείριση ραδιενεργών 
αποβλήτων» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 
χειρισμό, την προεπεξεργασία, την 
επεξεργασία, την προετοιμασία, την 
αποθήκευση ή τη διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτείας των μεταγενέστερων ενεργειών 
και εργασιών συντήρησης στον χώρο 
προσωρινής ή τελικής διάθεσης των 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
εκτός εγκατάστασης·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
χειρισμό, την αποθήκευση, την 
επανεπεξεργασία ή τη διάθεση 
αναλωμένων καυσίμων, εξαιρουμένης της 
μεταφοράς εκτός εγκατάστασης.

(11) ως «διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
χειρισμό, την αποθήκευση, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
δεξαμενών αποθήκευσης, την 
επανεπεξεργασία ή τη διάθεση 
αναλωμένων καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
εκτός εγκατάστασης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων να 
τηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, 
τόσο ως προς τη δραστηριότητα όσο και 
ως προς τον όγκο, μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών λύσεων εκεί όπου 
υπάρχουν οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις, κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού 
και πρακτικών λειτουργίας και 
παροπλισμού, που περιλαμβάνουν την 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
συμβατικών υλικών,

Τροπολογία 21

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, στο μέτρο που 
είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και για 
το περιβάλλον.
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Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να αποφεύγεται η έκθεση 
εργαζομένων, κοινού και περιβάλλοντος 
σε αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά 
απόβλητα·

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) να ληφθούν μέτρα που να καλύπτουν 
τους μελλοντικούς υγειονομικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους για τους 
εκτεθέντες εργαζομένους και για το ευρύ 
κοινό·

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
δικαίωμα ενός κράτους μέλους ή μιας 
επιχείρησης εντός του κράτους μέλους 
όπου:
α) τα ραδιενεργά απόβλητα πρόκειται να 
σταλούν προς επεξεργασία· ή
β) άλλο υλικό πρόκειται να σταλεί με 
σκοπό την επανάκτηση των ραδιενεργών 
αποβλήτων,
να επαναπροωθεί τα ραδιενεργά 
απόβλητα στη χώρα προέλευσής τους 
μετά την επεξεργασία. Ούτε θίγει το 
δικαίωμα κράτους μέλους ή επιχείρησης 
του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται 
να σταλεί αναλωμένο καύσιμο προς 
επανεπεξεργασία, να επαναπροωθεί στη 
χώρα προέλευσης τα ραδιενεργά 
απόβλητα που επανακτήθηκαν με την 
διαδικασία επανεπεξεργασίας.

Αιτιολόγηση
Οι συναπτόμενες μεταξύ χωρών συμφωνίες για τις εξαγωγές ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να 
επανεξετάζονται καθεμιά χωριστά, και όχι να απαγορευθούν. Η Οδηγία δεν πρέπει να 
δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα ως προς το ότι τα τελικά απόβλητα θα επανέρχονται στη 
χώρα όπου είχε χρησιμοποιηθεί το πυρηνικό καύσιμ, ενώ πρέπει να είναι σε πλήρη αρμονία με 
την Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των 
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Τα ραδιενεργά απόβλητα δεν πρέπει 
να διατίθενται σε περιοχές υψηλού 
σεισμικού ή παλλιροιακού κινδύνου.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) μέτρα προκειμένου το ποσόν που 
προορίζεται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και για 
τη δημιουργία της εγκατάστασης τελικής 
διάθεσης να καθορίζεται από την 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή μέσω μιας 
διαφανούς διαδικασίας, να 
επανεξετάζεται τακτικά και με τη διαρκή 
συμμετοχή του κατόχου της αδείας.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία επιδιώκει, ο καθορισμός του ποσού που προορίζεται για τη διαχείριση του 
αναλωμένου καυσίμου και των ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και του ποσού που προορίζεται 
για τη δημιουργία της εγκατάστασης τελικής διάθεσης να γίνεται μέσω ενός διαφανούς, 
αποτελεσματικού μηχανισμού, που να κατοχυρώνει το δικαίωμα των κατόχων των αδειών να 
υποστηρίξουν τις δικές τους θέσεις.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα εθνικά προγράμματα θα 
υπόκεινται σε αξιολογήσεις 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα 
εγγυώνται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής ουρανίου.

Τροπολογία 31

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 απαραίτητο, 
για την επιβολή μέτρων 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 
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προσωπικού και κατάρτισης πρέπει να 
αποτελούν μέρος αυτών των 
αξιολογήσεων.

Τροπολογία 32

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 
εργασιών οσάκις δεν υπάρχουν εχέγγυα 
ασφαλείας.

Τροπολογία 33

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 
στις σχετικές αρμόδιες οργανώσεις, 
στους κατόχους αδειών, στους 
αντιπροσώπους εργαζομένων του 
κατόχου της άδειας, στους υπεργολάβους 
και στο ευρύ κοινό, σχετικά με τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεών της.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη ορίζουν τη στιγμή 
που η ευθύνη για τη διαχείριση του 
αναλωμένου καυσίμου και των 
ραδιενεργών αποβλήτων μεταβιβάζεται 
από τον κάτοχο της άδειας στον αρμόδιο 
για τη διαχείριση οργανισμό βάσει της 
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εθνικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία επιδιώκει να ορίσει σαφώς τη στιγμή όπου η ευθύνη της διαχείρισης του 
αναλωμένου καυσίμου και των ραδιενεργών αποβλήτων μεταβιβάζεται από τον κάτοχο της 
αδείας στον φορέα που έχει ορισθεί για τη μακροπρόθεσμη διαχείρισή τους. Το ραδιενεργό 
υλικό θα μπορούσε όντως να μεταφερθεί πριν από το τέλος του κύκλου ζωής μιας
εγκατάστασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος της αδείας δεν μπορεί να θεωρείται 
υπεύθυνος για το υλικό που δεν ευρίσκεται πλέον στην πυρηνική εγκατάσταση.

Τροπολογία 35

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 
έκθεση στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
και σε άλλες σχετικές αρμόδιες 
οργανώσεις, στους αντιπροσώπους 
εργαζομένων του κατόχου της άδειας και 
στους υπεργολάβους καθώς και στο ευρύ 
κοινό, σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεών του.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 



PE460.611v03-00 22/30 AD\864299EL.doc

EL

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 φυσικών 
προσβολών καθώς και την άμβλυνση των 
συνεπειών των ατυχημάτων και των 
φυσικών προσβολών, 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.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι αδείας να ενημερώνουν το 
νωρίτερο δυνατόν τις διασυνοριακές 
περιφερειακές και τοπικές αρχές για την 
πρόθεσή τους να δημιουργήσουν 
εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, εάν 
η εγκατάσταση ευρίσκεται σε απόσταση 
από τα εθνικά σύνορα τέτοια που να 
υπάρχει πιθανότητα διασυνοριακών 
επιπτώσεων κατά την κατασκευή, τη 
λειτουργία ή μετά την εγκατάλειψη της 
εγκατάστασης ή ακόμη σε περίπτωση 
ατυχήματος ή πυρκαγιάς που να έχει 
σχέση με την εγκατάσταση.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Σήμανση και τεκμηρίωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι των σχετικών αδειών μεριμνούν 
ώστε η σήμανση στις συσκευασίες και η 
τεκμηρίωση σχετικά με τη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων παρέχεται σε 
ανθεκτική μορφή. Η τεκμηρίωση 
περιλαμβάνει τη χημική, τοξικολογική και 
ραδιολογική σύσταση των αποθεμάτων 
καθώς και την κατάσταση αυτών, αν 
δηλαδή βρίσκονται σε στερεά, υγρή ή 
αέριο μορφή.

Αιτιολόγηση
Αυτό αποσκοπεί στο να υπάρχει για τις επόμενες γενιές η δυνατότητα αναγνώρισης εάν τα 
προϊόντα αποτελούν χρήσιμες πρώτες ύλες ή/και επικίνδυνα υλικά.

Τροπολογία 39

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 τη 
λειτουργία δεξαμενών αναλωμένων 
καυσίμων, μια εγκατάσταση τελικής 
αποθήκευσης ή τη λειτουργία και το 
κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης· στη 
μελέτη ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα 
που εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια και η ασφάλεια μετά το 
κλείσιμο, ιδίως δε ο τρόπος διασφάλισής 
της με παθητικά μέσα στον υψηλότερο 
δυνατό βαθμό. Η μελέτη ασφαλείας και η 
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υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση των κινδύνων 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των εργαζομένων των υπεργολάβων, 
καθώς και αξιολόγηση των απαραίτητων 
επιπέδων δεξιοτήτων και του αριθμού 
του προσωπικού που απαιτείται για την 
ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης 
ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να 
γίνουν ενέργειες σε περίπτωση 
ατυχήματος.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 41

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 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι 
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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.

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, σε συμφωνία 
με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει 
προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας 
στον τομέα της μείωσης της παραγωγής 
και της διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Τροπολογία 43

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 έκθεση σε 
ραδιενέργεια, βάσει της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει".
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Τροπολογία 44

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 
σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 45

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 οι 
εργαζόμενοι και το ευρύ κοινό να έχουν 
πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων και τη 
δημιουργία μονάδας διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων. Η υποχρέωση αυτή 
περιλαμβάνει και την παροχή τακτικής 
ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων σε κάθε νομικό 
η φυσικό πρόσωπο κατόπιν αιτήματος με 
δέοντα και αποτελεσματικό τρόπο από 
την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για την πρόσβαση στην 
ενημέρωση σε κάθε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο. Η ενημέρωση του κοινού θα 
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πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις, ιδίως τη Σύμβαση του 
Aarhus. Οι 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) δημοσιοποιούνται 
ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι διαδικασίες δημόσιας 
συμμετοχής περιλαμβάνουν εύλογα 
χρονικά πλαίσια για τις διάφορες φάσεις, 
που να παρέχουν επαρκή χρόνο για την 
πληροφόρηση του κοινού και για την 
αποτελεσματική προετοιμασία και 
συμμετοχή του κοινού κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι, 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
το αποτέλεσμα της συμμετοχής του 
κοινού συνυπολογίζεται δεόντως.
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το 
νωρίτερο δυνατόν τις διασυνοριακές 
περιφερειακές και τοπικές αρχές για τα 
εθνικά τους προγράμματα, εάν η 
εφαρμογή τους είναι ικανή να έχει 
διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να αναφέρουν ευκρινώς τους 
οικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρόοδο των κρατών μελών ως προς τα 
εθνικά προγράμματα διαχείρισης 
αποβλήτων. 
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