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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

Κύρια σημεία του εγγράφου της Επιτροπής

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

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

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

                                               
1

 Αρχική πρόταση της Επιτροπής του 2003 (COM(2003) 32 τελικό) και αναθεωρημένη έκδοση του 2004 (COM(2004) 526 τελικό).
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Παρά τους ανωτέρω προβληματισμούς, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ακόμη λάβει 
βασικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Η ασφαλής διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων, σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, απαιτεί 
ένα εθνικό πλαίσιο που να εγγυάται πολιτικές δεσμεύσεις, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, 
καθώς και διασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών επιστημονικών, τεχνικών και 
οικονομικών πόρων όταν αυτοί είναι απαραίτητοι. Δεδομένης της εξαιρετικά ευαίσθητης 
φύσης του θέματος, πρέπει να διασφαλιστεί και η ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

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

Η άποψη του εισηγητή

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

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

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

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

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

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

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Or. cs

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει 
προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας 
στον τομέα της μείωσης της παραγωγής 
και της διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων. 

Or. cs

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en


