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Τροπολογία 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 τα άρθρα 191 και 192,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της Οδηγίας όπως έχει τώρα είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ώστε να 
προστατευθούν το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία έναντι κινδύνων που μπορεί να 
προέλθουν από αναλωμένο καύσιμο ή από ραδιενεργά απόβλητα. Δεν ορίζει προδιαγραφές 
ασφαλείας, τις οποίες όμως απαιτεί η νομική βάση της Συνθήκης Ευρατόμ. Κατά συνέπεια ως 
νομική βάση ενδείκνυνται τα άρθρα 191, 192 ΣΛΕΕ (Περιβάλλον).

Τροπολογία 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 191 ΣΛΕΕ προσφέρει τη 
νομική βάση για την διαφύλαξη, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου έναντι κινδύνων 
που μπορεί να προέλθουν από αναλωμένο 
καύσιμο ή από ραδιενεργά απόβλητα.

Or. en
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Τροπολογία 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το άρθρο 153 της συνθήκης 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) επιτρέπει να θεσπιστούν 
ομοιόμορφοι κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του ευρέος κοινού.

Or. en

Τροπολογία 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το άρθρο 168 ΣΛΕΕ επιτρέπει τη 
θέσπιση βασικών προτύπων για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες.

Or. en

Τροπολογία 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία 
δεν ορίζει συγκεκριμένους κανόνες που να 
διασφαλίζουν την ασφαλή και βιώσιμη 

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

διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων σε όλα τα 
στάδια, από την παραγωγή έως την τελική 
αποθήκευση ή διάθεση.

Or. en

Τροπολογία 11
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Η Σύμβαση του Aarhus 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.

Or. en

Τροπολογία 12
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ενώ στα κράτη μέλη εναπόκειται να 
ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα, όλα 
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε 

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

την παραγωγή ηλεκτρισμού ή στο πλαίσιο 
στρατιωτικών, βιομηχανικών, ιατρικών ή 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, είτε 
διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε 
όχι. Τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν 
κυρίως από δραστηριότητες του κύκλου 
ζωής των πυρηνικών καυσίμων, όπως η 
λειτουργία πυρηνικών σταθμών και η 
επανεπεξεργασία αναλωμένου καυσίμου, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι εφαρμογές των ραδιενεργών 
ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και 
στη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 13
Sabine Wils

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. 
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.

(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. Τα 
αναλωμένα καύσιμα πρέπει να διατίθενται 
ως απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας.

Or. de
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Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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. 
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.

(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 
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.

Or. en

Τροπολογία 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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. 
Όποια επιλογή και αν γίνει, πρέπει να 

(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 
εξετάζοντας κατά πόσον τα αναλωμένα 
καύσιμα θα υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία ή θα σταλούν προς 
διάθεση. Όποια επιλογή και αν γίνει, 
πρέπει να εξεταστεί η τελική αποθήκευση 
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εξεταστεί η διάθεση των αποβλήτων 
υψηλής ραδιενέργειας που διαχωρίζονται 
κατά την επανεπεξεργασία ή των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα.

ή διάθεση των αποβλήτων υψηλής 
ραδιενέργειας που διαχωρίζονται κατά την 
επανεπεξεργασία ή των αναλωμένων 
καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) 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.

Or. en

Τροπολογία 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η διαχείριση αναλωμένου καυσίμου 
αρχίζει τη στιγμή που οι ράβδοι καυσίμου 
αφαιρούνται από τον πυρηνικό 
αντιδραστήρα.

Or. en
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Τροπολογία 18
Sabine Wils

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, 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. de

Τροπολογία 19
Judith A. Merkies

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 

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
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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.

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. 
Πάντως, η μακροπρόθεσμη αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια ενδιάμεση λύση για όσο 
καιρό δεν έχει αποδειχθεί οριστικά 
ασφαλής η διάθεση σε εγκατάσταση 
τελικής διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

(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 τελικής αποθήκευσης ή της διάθεσης 
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία 
πρέπει να αποτελεί το τελικό σημείο της 
διαχείρισής τους. Η αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων αποτελεί μια 
ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
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μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

λύση αντί της τελικής αποθήκευσης ή της 
διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

(27Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων, απαιτούν 
κατάλληλη συσκευασία, 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 τελικής αποθήκευσης ή της διάθεσης 
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία 
πρέπει να αποτελεί το τελικό σημείο της 
διαχείρισής τους. Η προσωρινή
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων 
αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι 
εναλλακτική λύση αντί της τελικής 
αποθήκευσης ή της διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) 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 ραδιοτοξικές και εξαιρετικά 
ευάλωτες, και εγκυμονούν συνεχείς 
κινδύνους για ατύχημα ή αποτελούν 
στόχο για τρομοκρατική επίθεση.

Or. en

Τροπολογία 23
Kriton Arsenis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) 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.

Or. en
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Τροπολογία 24
Sabine Wils

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) 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, 
εκτιμάται από τους πυρηνικούς κύκλους 
ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την οικονομικότερη επιλογή ως τελικό 
σημείο της διαχείρισης των υψηλού 
επιπέδου ραδιενεργείας αποβλήτων, αν 
και επίσης διερευνώνται άλλες λύσεις, 
όπως οι διευθετημένες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης στην επιφάνεια ή κοντά 
στην επιφάνεια, η διάθεση σε ξηρά 
πετρώματα ή σε γεωτρήσεις μεγάλου 
βάθους ( (3000-5000 μέτρων βάθους). 
Εάν οι μελέτες ασφαλείας των 
προτεινόμενων μεθόδων διάθεσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους μπορέσουν να είναι 
κατηγορηματικές, τότε θα μπορούσε να 
εξετασθεί η στροφή προς την εφαρμογή 
της διάθεσης. Η έρευνα για άλλες λύσεις 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, δεν υπάρχει μια αλλά πολλές μέθοδοι αποθήκευσης και/ή τελικής διάθεσης για τα 
βραχύβια απόβλητα χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας. Έχει σημασία να αναγραφεί ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχει αδειοδοτηθεί κάποια μέθοδος τελικής διάθεσης των υψηλής ραδιενέργειας 
πυρηνικών αποβλήτων κι ότι κατά συνέπεια καμία μελέτη ασφαλείας δεν έχει εγκριθεί ή 
απορριφθεί.
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Τροπολογία 25
Judith A. Merkies

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.

Or. en

Τροπολογία 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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) 
μέχρι τη διάθεση σύμφωνα με τις 
τελευταίες εξελίξεις σε γεωλογικούς 
χώρους εναπόθεσης 70-100 μέτρα κάτω 
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των ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

από την επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη 
έρευνας, εκτιμάται ευρέως από τους 
πυρηνικούς κύκλους ότι η διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους αποτελεί την οικονομικότερη
επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης 
των υψηλού επιπέδου ραδιενέργειας
αποβλήτων, αν και επίσης διερευνώνται 
άλλες λύσεις, όπως οι διευθετημένες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην 
επιφάνεια ή κοντά στην επιφάνεια, η 
διάθεση σε ξηρά πετρώματα ή σε
γεωτρήσεις μεγάλου βάθους ( (3000-5000 
μέτρων βάθους). Εάν οι μελέτες 
ασφαλείας των προτεινόμενων μεθόδων 
διάθεσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους μπορέσουν να είναι 
κατηγορηματικές, τότε θα μπορούσε να 
εξετασθεί η στροφή προς την εφαρμογή 
της διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 27
Antonyia Parvanova

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, 
εκτιμάται  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, αλλά κι ότι πρέπει να 
συνεχισθούν οι έρευνες σε αυτό το πεδίο 
καθώς και στο πεδίο των εναλλακτικών 
λύσεων.
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Or. en

Τροπολογία 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
εγκαταστάσεων.

(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 
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.

Or. en

Τροπολογία 29
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να γίνεται υπεύθυνη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 

(31) Προκειμένου να γίνεται υπεύθυνη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
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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.

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.

Or. de

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 30
Sabine Wils

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 
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.

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

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 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 των ραδιενεργών 
αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται και 
να καλύπτονται, ανεξάρτητα από τη 
δραστηριότητά τους ή το καθεστώς τους· 
οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
οιοδήποτε μηχανισμό διαχείρισης των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 33
Sabine Wils

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.

Or. de

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 
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2003 για τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά την κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.

Τροπολογία 34
Sabine Wils

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 35
Sabine Wils

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 
αποθήκευσης και/ή διάθεσης, αποτελεί 
μια πιθανώς επωφελή επιλογή εφόσον 
βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών. Η από 
κοινού τελική αποθήκευση και/ή διάθεση 
μπορεί να εξετασθεί μόνο για μικρές 
ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων 
προερχομένων από ιατρική χρήση ή 
βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα 
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ραδιενεργά απόβλητα που προέρχονται 
από την παραγωγή ηλεκτρισμού ή από 
στρατιωτικές δραστηριότητες καθώς και 
από έρευνες για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού ή για στρατιωτικές 
εφαρμογές απαγορεύεται να 
τοποθετούνται σε κοινές εγκαταστάσεις 
τελικής αποθήκευσης και/ή διάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικά για τα ραδιενεργά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρισμού ή από 
στρατιωτικές δραστηριότητες καθώς και από έρευνες για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για 
στρατιωτικές εφαρμογές, που αποτελούν κυρίαρχη επιλογή του κάθε κράτους μέλους, η ευθύνη 
πρέπει να παραμένει στο κράτος μέλος.

Τροπολογία 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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.

Or. en

Τροπολογία 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 
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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 
αποθήκευσης και/ή διάθεσης, αποτελεί 
μια πιθανώς επωφελή επιλογή εφόσον 
βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών. Η από 
κοινού τελική αποθήκευση και/ή διάθεση 
θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για μικρές 
ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων 
προερχόμενων από την έρευνα, την 
ιατρική χρήση ή βιομηχανικές 
δραστηριότητες πλην της παραγωγής 
ηλεκτρισμού.

Or. en

Τροπολογία 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή 
προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση 
για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο μιας 
εγκατάστασης διάθεσης και πρέπει να 
επιτρέπουν τον εντοπισμό τομέων 
αβεβαιότητας όπου απαιτείται να εστιαστεί 
η προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της 
κατανόησης εκείνων των πτυχών που 
επηρεάζουν την ασφάλεια του συστήματος 
διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών (γεωλογικών) και τεχνητών 
φραγμών, και της αναμενόμενης εξέλιξής 
τους με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη 
ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ευρήματα της αξιολόγησης ασφαλείας και 

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

της αναμενόμενης εξέλιξής τους με την 
πάροδο του χρόνου. Η μελέτη ασφαλείας 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της 
αξιολόγησης ασφαλείας και των 
πληροφοριών για τη ορθότητα και την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των παραδοχών της. Η μελέτη ασφαλείας 
για χαμηλού επιπέδου απόβλητα και 
βραχύβια μεσαίου επιπέδου απόβλητα 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με μια 
προοπτική 500 ετών και για τα υψηλού 
επιπέδου απόβλητα ή αναλωμένα 
καύσιμα τουλάχιστον με μια προοπτική 
100.000 ετών. Επομένως πρέπει να 
παρέχει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία 
εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια 
της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας 
που σχετίζεται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39a) Η νομοθεσία της ΕΕ σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία 
ισχύει επίσης για τη διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 
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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.

Or. en

Τροπολογία 41
Sabine Wils

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 υψηλότατου
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. de
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Τροπολογία 42
Antonyia Parvanova

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.

Or. en

Τροπολογία 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Τροπολογία 44
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Προβλέπει την ενημέρωση και 
συμμετοχή των κατοίκων όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. de

Τροπολογία 45
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 

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 όταν το αναλωμένο 
καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία μη 
στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή 
όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο
στρατιωτικών ή μη στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 

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

προκύπτει από τη λειτουργία μη 
στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή 
όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο 
μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 όταν το αναλωμένο 
καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία 
πυρηνικών αντιδραστήρων  

Or. en

Τροπολογία 48
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 

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 
διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

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

Or. de
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Τροπολογία 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

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

Or. en

Τροπολογία 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων, από την 
παραγωγή έως και την τελική αποθήκευση 
και διάθεσή τους

Or. en

Τροπολογία 51
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 
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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. de

Τροπολογία 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Τροπολογία 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 54
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η παρούσα οδηγία καλύπτει επίσης τις 
εγκεκριμένες εκλύσεις, ειδικά σε ό,τι 
αφορά την ασφάλεια, τις επιπτώσεις επί 
του περιβάλλοντος και επί της υγείας και 
τα κανονιστικά. Η έγκριση πρέπει να 
επανεξετάζεται περιοδικώς από την 
αρμόδια αρχή και, όποτε χρειαστεί, να 
επικαιροποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία της ΕΕ (2006/12/ΕΚ) για τα απόβλητα ορίζει στο άρθρο 4 ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να απαγορεύσουν τις ποντίσεις εγκαταλελειμένων αποβλήτων 
ή την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Τούτο πρέπει να ισχύει και για τις εγκεκριμένες εκλύσεις 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 55
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) ως «διάθεση» νοείται η τοποθέτηση 
αναλωμένου καυσίμου ή ραδιενεργών 
αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη 
εγκατάσταση·

Or. de
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Τροπολογία 56
Sabine Wils

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
όλα τα ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή 
στερεά μορφή·

Or. de

Τροπολογία 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 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 στερεά μορφή τα οποία 
ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του 
κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 58
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 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, εξαιρουμένης 
της μεταφοράς εκτός εγκατάστασης·

Or. ro

Τροπολογία 59
Sabine Wils

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 
μεταφοράς εκτός εγκατάστασης.

Or. de
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Τροπολογία 60
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 61
Sabine Wils

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
μπορούν είτε 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
θεωρούνται ραδιενεργά απόβλητα και
προορίζονται για διάθεση·

Or. de

Τροπολογία 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «αναλωμένο καύσιμο», το πυρηνικό 
καύσιμο το οποίο έχει ακτινοβοληθεί σε 
πυρήνα αντιδραστήρα και απομακρυνθεί 
μονίμως από αυτόν· 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 «αναλωμένο καύσιμο» νοείται το 
πυρηνικό καύσιμο το οποίο έχει 
ακτινοβοληθεί και έχει αφαιρεθεί από τον 
πυρήνα του αντιδραστήρα· τα αναλωμένα 
καύσιμα μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία αλλά να θεωρηθούν ως 
ραδιενεργά απόβλητα εάν δεν προβλέπεται 
περαιτέρω χρήση τους κατά τα επόμενα 
δύο χρόνια από το κράτος μέλος ή από 
κάτοχο αδείας η απόφαση του οποίου 
γίνεται αποδεκτή από το κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 63
Sabine Wils

Proposal for a directivev
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, την 
επανεπεξεργασία ή τη διάθεση 
αναλωμένων καυσίμων,
συμπεριλαβανομένης της μεταφοράς εκτός 
εγκατάστασης.

Or. de

Τροπολογία 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11 



AM\861450EL.doc 35/64 PE460.954v01-00

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 65
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 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 πρόθεση ή 
δυνατότητα επανάκτησης·

Or. en

Τροπολογία 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 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.

Or. en

Τροπολογία 68
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – 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, που περιλαμβάνουν την 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
συμβατικών υλικών 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή Οδηγία περί αποβλήτων (2006/12/ΕΚ) δίνει την προτεραιότητα στην πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων. Μια οδηγία περί ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να είναι συνεπής 
απέναντι σε αυτή τη θεώρηση και να περιέχει διατάξεις για την πρόληψη της παραγωγής 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – 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,

Or. en

Τροπολογία 70
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διασφαλίζεται η πρόσβαση του 
κοινού και όλων των εμπλεκομένων στο 
σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται 
με τη διάθεση των αποβλήτων και 
υπάρχει υποχρεωτική και έγκαιρη 
συμμετοχή του κοινού και των 
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εμπλεκομένων ομάδων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο 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·

Or. de

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 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, για όσο 
διάστημα είναι επικίνδυνα για τον 
άνθρωπο και για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 72
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Article 4 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τα αποθεματικά για τη διαχείριση, 
τα οποία καλύπτονται χρηματικά από 
τους δημιουργούς των αποβλήτων, 
υπόκεινται στη διαχείριση ενός ταμείου 
που ελέγχεται από το κράτος, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται η διάθεσή τους για τη 
βιώσιμη και μη ρυπογόνα διαχείριση.

Or. de

Τροπολογία 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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·

Or. en

Τροπολογία 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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·

Or. en
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Τροπολογία 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 76
Sabine Wils

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 για 
μικρές ποσότητες έχουν συναφθεί 
συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών για 
χρήση εγκαταστάσεων διάθεσης σε κάποιο 
από αυτά.. Οι συμφωνίες αυτές 
απαγορεύουν την αδειοδότηση της από 
κοινού τελικής αποθήκευσης και/ή 
διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων και 
αναλωμένων καυσίμων προερχομένων 
από την παραγωγή ηλεκτρισμού ή από 
στρατιωτικές δραστηριότητες καθώς και 
από έρευνες σχετικές με την παραγωγή 
ηλεκτρισμού ή με στρατιωτικές 
εφαρμογές.

Or. en



AM\861450EL.doc 41/64 PE460.954v01-00

EL

Τροπολογία 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών για χρήση εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ή διάθεσης σε κάποιο από 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) 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.
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Or. en

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 79
Kriton Arsenis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα ραδιενεργά απόβλητα δεν πρέπει 
να διατίθενται σε περιοχές υψηλού 
σεισμικού ή παλλιροϊκού κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 80
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Article 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων·

β) εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια
και την οικολογική διάσταση της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων·

Or. de
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Τροπολογία 81
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Article 5 – abstatz 1 – punkt d 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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·

Or. en

Τροπολογία 83
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α) (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) την πρόσβαση του κοινού και όλων 
των εμπλεκομένων στο σύνολο των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη 
διάθεση των αποβλήτων, την έγκαιρη 
συμμετοχή του κοινού και των 
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εμπλεκομένων ομάδων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και το δικαίωμα 
αντίταξης και προσφυγής κάθε φυσικού ή 
νομικού προσώπου 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·

Or. de

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 84
Paolo Bartolozzi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ.α) διατάξεις 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.

Or. it

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 



AM\861450EL.doc 45/64 PE460.954v01-00

EL

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 85
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

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.

Or. en

Τροπολογία 86
Kriton Arsenis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) 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 
προσωπικού και κατάρτισης πρέπει να 
αποτελούν μέρος αυτών των 
αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Τροπολογία 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Τροπολογία 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) 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.

Or. en
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Τροπολογία 91
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο) 

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.

Or. de

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 92
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

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 93
Sabine Wils

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 της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο 
σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη 
τεχνολογία (best available technology= 
BAT).

Or. en

Τροπολογία 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
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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.

Or. en

Τροπολογία 95
Sabine Wils

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 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανθρώπινες ενέργειες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το ραδιενεργό 
υλικό. Συμπεριλαμβάνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή οι δολιοφθορές, οι πράξεις πολέμου, 
αλλά και οι ανθρώπινες ενέργειες για την απόκτηση πολύτιμων υλικών (είτε αυτά είναι οι 
φυσικοί φραγμοί είτε είναι το ίδιο το ραδιενεργό απόβλητο, όπως π.χ. πλουτώνιο).

Τροπολογία 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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.

Or. en
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Τροπολογία 97
Sabine Wils

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 διαθέτουν επί μονίμου 
βάσεως επαρκείς ανθρώπινους πόρους και 
αποθεματικά για την κάλυψη των εξόδων, 
τα οποία υπόκεινται στη διαχείριση ενός 
ταμείου που ελέγχεται από το κράτος, για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά την ασφάλεια της διαχείρισης 
αναλωμένου καυσίμου και ραδιενεργών 
αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους 1 έως 4.

Or. de

Τροπολογία 98
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Article – paragraph 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 μιας εγκατάστασης 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.
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Or. en

Τροπολογία 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, μιας εγκατάστασης 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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 100
Sabine Wils

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.

Or. de

Τροπολογία 101
Rovana Plumb

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, σε συμφωνία 
με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Or. ro
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Τροπολογία 102
Sabine Wils

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 βάσει της αρχής 
"ο ρυπαίνων πληρώνει".

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μην μπορούν οι παραγωγοί να αναγκάζουν τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν την κάλυψη 
μέρους των οικονομικών απωλειών που μπορεί να προκληθούν από την παραγωγή ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Τροπολογία 103
Sabine Wils

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 
οικονομικών αποθεματικών για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων, τα οποία 
καλύπτονται από τους κάτοχους αδειών 
των αποβλήτων, υπόκεινται στη 
διαχείριση ενός ταμείου που ελέγχεται 
από το κράτος και διατίθενται 
μακροπρόθεσμα για τη βιώσιμη και μη 
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ρυπογόνα διαχείριση των αποβλήτων.

Or. de

Τροπολογία 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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".

Or. en

Τροπολογία 105
Sirpa Pietikäinen

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
πλήρων οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, διασφαλίζοντας 
την πλήρη ανάληψη ευθύνης από τους 
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ραδιενεργών αποβλήτων. παραγωγούς των ραδιενεργών αποβλήτων.
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο έχων την 
ευθύνη για τη δημιουργία των 
ραδιενεργών αποβλήτων να έχει 
ασφαλιστική κάλυψη για κάθε πιθανό 
ατύχημα μέχρι ποσοστού εκατό τοις 
εκατόν, ενώ επίσης λαμβάνονται υπόψη  
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".

Or. en

Τροπολογία 106
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια Συμμετοχή του κοινού

Or. de

Τροπολογία 107
Sabine Wils

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 

(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 
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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.

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 
πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις.

Or. de

Τροπολογία 108
Antonyia Parvanova

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, και ειδικότερα σύμφωνα με 
τη Σύμβαση του Aarhus για την 
Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη 
Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη 
Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη 
Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε 
κίνδυνο άλλα συμφέροντα που 
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αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία 
ή τις διεθνείς υποχρεώσεις, όπως, μεταξύ 
άλλων, η ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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. 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) πρέπει να δημοσιοποιούνται 
ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 110
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
έγκαιρη συμμετοχή του κοινού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων κατά την 
περίοδο που είναι ανοικτές ακόμα οι 
εναλλακτικές δυνατότητες και η 
συμμετοχή του κοινού μπορεί να είναι 
αποτελεσματική.

Or. de

Τροπολογία 111
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Οι διαδικασίες για τη συμμετοχή του 
κοινού προβλέπουν αντίστοιχα χρονικά 
πλαίσια για τις διαφορετικές φάσεις, 
ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την 
ενημέρωση του κοινού, την κατάλληλη 
προετοιμασία του και τη συμμετοχή του 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. de

Τροπολογία 112
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
το αποτέλεσμα της συμμετοχής του 
κοινού συνυπολογίζεται δεόντως στην 
απόφαση.

Or. de

Τροπολογία 113
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Επανεξέταση

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση 
σε αναλυτική διαδικασία αναθεώρησης 
ενώπιον δικαστηρίου. Επιπλέον, κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση 
στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες 
σε περίπτωση που θελήσει να προσβάλει 
πράξεις ή παραλείψεις της αρμόδιας 
ρυθμιστικής αρχής.

Or. de

Τροπολογία 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 115
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) 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.

Or. en

Τροπολογία 116
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – Σημείο -1 (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) ένα ολοκληρωμένο λεπτομερές 
σύστημα ταξινόμησης για τα αναλωμένα 
καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα, το 
οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια 
εργασιών διαχείρισης των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
από τη δημιουργία τους έως την τελική 
διάθεσή τους·

Or. de
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Τροπολογία 117
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – Σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) βάσει του συστήματος ταξινόμησης 
σύμφωνα με την παράγραφο -1, έναν 
κατάλογο όλων των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, 
καθώς και προβλέψεις για μελλοντικές 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που προέρχονται από παροπλισμό.
Ο κατάλογος αναφέρει σαφώς την 
τοποθεσία και την ποσότητα του υλικού
καθώς και το επίπεδο κινδύνου·

Or. de

Τροπολογία 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 την αποθήκευση ή τη 
διάθεση. Υψηλή προτεραιότητα πρέπει να 
δίδεται στα παλαιά ραδιενεργά απόβλητα 
και αναλωμένα καύσιμα που ευρίσκονται 
σε προσωρινές δεξαμενές αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 119
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – σημείο 4 
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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 πρόοδο των κρατών μελών ως προς 
τα εθνικά προγράμματα διαχείρισης 
αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. de


