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Τροπολογία 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της 
Συνθήκης Ευρατόμ σύμφωνα με τα οποία 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0385/2013),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 191 και 192,

Or. en

Τροπολογία 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

Or. en

Τροπολογία 34
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

Or. fr

Τροπολογία 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

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

Τροπολογία 36
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1
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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 153, 191 και 192,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πρέπον να στερηθεί, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τις εξουσίες συναπόφασής του, ιδίως εφόσον η πρόταση αφορά σημαντικά 
ζητήματα στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας. Κατά συνέπεια, τα άρθρα 153 
(κοινωνική πολιτική) και 191-192 (περιβάλλον, υγεία) της ΣΛΕΕ αποτελούν την κατάλληλη 
νομική βάση.

Τροπολογία 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
διατυπώθηκε μετά από γνωμοδότηση 
ομάδας προσώπων που ορίστηκαν από 
την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή 
μεταξύ επιστημόνων εμπειρογνωμόνων 
των κρατών μελών,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Or. en

Τροπολογία 38
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
διατυπώθηκε μετά από γνωμοδότηση 
ομάδας προσώπων που ορίστηκαν από 
την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή 
μεταξύ επιστημόνων εμπειρογνωμόνων 
των κρατών μελών,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Or. fr

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία,

Or. fr

Τροπολογία 40
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του 
Aarhus για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα υπογράφηκε το 1998 από την 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από το σύνολο 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 41
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη την εφαρμογή της 
Σύμβασης του Aarhus στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας που ξεκίνησε με 
την πρωτοβουλία «Aarhus Convention 
and Nuclear» (ACN), η οποία απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν 
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν 
την πυρηνική ασφάλεια και να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

Or. fr

Τροπολογία 42
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 2 παράγραφος β της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
(«συνθήκη Ευρατόμ») προβλέπει ότι 
πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφοι 

(1) Το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική 
της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη 
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κανόνες ασφαλείας για την προστασία της 
υγείας των εργαζομένων και του ευρέος 
κοινού.

των ακόλουθων στόχων: τη διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου.

Or. fr

Τροπολογία 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια 
πηγή ενέργειας και η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν 
στην ίδια βάση με τις υπόλοιπες πηγές 
ενέργειας σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 44
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 30 της συνθήκης Ευρατόμ 
προβλέπει τη θέσπιση βασικών προτύπων 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας («Κοινότητα») για 
την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και του ευρέος κοινού από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες.

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

Or. fr
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Τροπολογία 45
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 με την 
οποία θεσπίζεται ένα κοινοτικό πλαίσιο για 
την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων33 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν και να διατηρούν ένα εθνικό 
πλαίσιο για τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων.

(6) Η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 με την 
οποία θεσπίζεται ένα κοινοτικό πλαίσιο για 
την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων33 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν και να διατηρούν ένα εθνικό 
πλαίσιο για τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων. Στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τις 
αξιολογήσεις των κινδύνων και της 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
συναφείς δραστηριότητες, επισημαίνεται 
ότι το πυρηνικό ατύχημα στη 
Φουκουσίμα κατέστησε άλλη μια φορά 
σαφείς τους κινδύνους από τα πυρηνικά 
απόβλητα και καλείται η Επιτροπή να 
στηρίξει την απροκατάληπτη αναζήτηση 
των καλύτερων τοποθεσιών για την κατά 
το δυνατό ασφαλή αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων·

__________________ __________________
33 ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48. 33 ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48.

Or. de

Τροπολογία 46
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2007, για την πυρηνική 
ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων34, επισημαινόταν 
ότι η «πυρηνική ασφάλεια αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα η οποία ασκείται, όπου 
ενδείκνυται, εντός ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Οι αποφάσεις που αφορούν σε 
δράσεις για την ασφάλεια και την εποπτεία 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων επαφίενται 
αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης 
και στις εθνικές αρχές».

(7) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2007, για την πυρηνική 
ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων34, επισημαινόταν 
ότι η «πυρηνική ασφάλεια αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα η οποία ασκείται, όπου 
ενδείκνυται, εντός ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Οι αποφάσεις που αφορούν σε 
δράσεις για την ασφάλεια και την εποπτεία 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων επαφίενται 
αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης 
και στις εθνικές αρχές». Με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τις 
αξιολογήσεις των κινδύνων και της 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
συναφείς δραστηριότητες, ζητείται η 
θέσπιση και η εφαρμογή δεσμευτικών 
προτύπων για την πυρηνική ασφάλεια·

__________________ __________________
34 Εγκρίθηκε από την Coreper την 25η 
Απριλίου 2007 (έγγραφο αρ. 8784/07) και 
από το Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 8 Μαΐου 
2007.

34 Εγκρίθηκε από την Coreper την 25η 
Απριλίου 2007 (έγγραφο αρ. 8784/07) και 
από το Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 8 Μαΐου 
2007.

Or. de

Τροπολογία 47
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) υπενθυμίζει ότι η καταστροφή στη 
Φουκουσίμα κατέστησε και πάλι οδυνηρά 
σαφές ότι δεν υφίσταται 
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πυρηνοηλεκτρικός σταθμός μηδενικού 
κινδύνου· κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
τρόπος να αποτραπεί μετά βεβαιότητας ο 
κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων στο 
μέλλον εντός ή εκτός των συνόρων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 48
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα 
στην Ιαπωνία, το 2011, ανανέωσε το 
διεθνές ενδιαφέρον για τα μέτρα που 
απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και την εξασφάλιση των πιο 
υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας. 
Κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 201136, η 
Επιτροπή, από κοινού με την Ομάδα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), 
πραγματοποίησε συνολικές αξιολογήσεις 
των κινδύνων και της ασφάλειας για τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς σε όλη την 
ΕΕ («προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων»). Στα αποτελέσματα 
προσδιοριζόταν ένας αριθμός βελτιώσεων 
οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
στις προσεγγίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια και τις πρακτικές του κλάδου 
στις συμμετέχουσες χώρες37.

(9) Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα 
στην Ιαπωνία, το 2011, ανανέωσε το 
διεθνές ενδιαφέρον για τα μέτρα που 
απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και την εξασφάλιση των πιο 
υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας. 
Κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 201136, η 
Επιτροπή, από κοινού με την Ομάδα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), 
πραγματοποίησε συνολικές αξιολογήσεις 
των κινδύνων και της ασφάλειας για τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς σε όλη την 
ΕΕ («προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων»). Στα αποτελέσματα 
προσδιοριζόταν ένας αριθμός βελτιώσεων 
οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
στις προσεγγίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια και τις πρακτικές του κλάδου 
στις συμμετέχουσες χώρες37. Στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τις 
αξιολογήσεις των κινδύνων και της 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
συναφείς δραστηριότητες, 
υπογραμμίζεται ότι οι προσομοιώσεις 



PE529.779v01-00 12/118 AM\1019806EL.doc

EL

ακραίων καταστάσεων έδειξαν πως 
σχεδόν όλοι οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί 
πρέπει να προβούν σε βελτιώσεις στην 
ασφάλεια που σχετίζονται με την 
τοποθεσία τους, ενώ ζητείται η άμεση 
εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων 
εκσυγχρονισμού, καθώς και να 
ενημερώνεται κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο 
και να αιτούνται τη γνώμη του για τα 
αποτελέσματα, τα μέτρα και τα σχέδια 
που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια·

__________________ __________________
36 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο EUCO 10/1/11. 36 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο EUCO

10/1/2011.
37 Έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους 
ENSREG – Προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην 
Ευρώπη, 25 Απριλίου 2012.

37 Έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους 
ENSREG – Προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην 
Ευρώπη, 25 Απριλίου 2012.

Or. de

Τροπολογία 49
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα 
στην Ιαπωνία, το 2011, ανανέωσε το 
διεθνές ενδιαφέρον για τα μέτρα που 
απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και την εξασφάλιση των πιο 
υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας. 
Κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 201136, η 
Επιτροπή, από κοινού με την Ομάδα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), 
πραγματοποίησε συνολικές αξιολογήσεις 
των κινδύνων και της ασφάλειας για τους 

(9) Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα 
στην Ιαπωνία, το 2011, ανανέωσε το 
διεθνές ενδιαφέρον για τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εξάλειψη του 
κινδύνου και την εξασφάλιση των
ύψιστων επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας. 
Κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 201136, η 
Επιτροπή, από κοινού με την Ομάδα 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), 
πραγματοποίησε συνολικές αξιολογήσεις 
των κινδύνων και της ασφάλειας για τους 
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πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς σε όλη την 
ΕΕ («προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων»). Στα αποτελέσματα
προσδιοριζόταν ένας αριθμός βελτιώσεων 
οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
στις προσεγγίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια και τις πρακτικές του κλάδου 
στις συμμετέχουσες χώρες37.

πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς σε όλη την 
ΕΕ («προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων»). Στα αποτελέσματα
προσδιορίζονταν οι αναγκαίες βελτιώσεις
στις προσεγγίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια και τις πρακτικές του κλάδου 
στις συμμετέχουσες χώρες37.

__________________ __________________
36 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο EUCO 10/1/11. 36 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο EUCO 10/1/11.
37 Έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους 
ENSREG – Προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην 
Ευρώπη, 25 Απριλίου 2012.

37 Έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους 
ENSREG – Προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην 
Ευρώπη, 25 Απριλίου 2012.

Or. fr

Τροπολογία 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) τονίζει ότι η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων καλύπτει μόνο την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων κινδύνων που 
έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων και 
ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κίνδυνοι όπως 
δευτερογενή συμβάντα, φθορά υλικού, 
ανθρώπινα σφάλματα, ειδικά 
ελαττώματα εντός των δοχείων 
αντιδραστήρα κ.λπ.· κατά συνέπεια, 
υπογραμμίζει ότι ακόμη και η επιτυχής 
ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων δεν εγγυάται την ασφάλεια 
ενός πυρηνοηλεκτρικού σταθμού·

Or. en
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Τροπολογία 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) τονίζει ότι, όταν τα αποτελέσματα 
των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων δεν συνοδεύονται από τα 
κατάλληλα μέτρα, χάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αξίας τους· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι η απόφαση για το κατά 
πόσον θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις 
για τα αρνητικά αποτελέσματα που 
προκύπτουν από τις προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων, εναπόκειται 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στα 
κράτη μέλη· εάν, κατά τη λήψη των 
αποφάσεων για τις δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν, βασίζουν την ανάλυσή τους 
σε άλλα στοιχεία και όχι αποκλειστικά 
στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
ασφάλειας, υπονομεύεται ο ευεργετικός 
σκοπός της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 52
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Μια ισχυρή και ανεξάρτητη αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Η 
ανεξαρτησία της και η άσκηση των 
εξουσιών της με αμεροληψία και 
διαφάνεια είναι κρίσιμοι παράγοντες για να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 

(15) Μια ισχυρή και ανεξάρτητη αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Η 
ανεξαρτησία της και η άσκηση των 
εξουσιών της με αμεροληψία και 
διαφάνεια είναι κρίσιμοι παράγοντες για να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
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πυρηνικής ασφάλειας. Αντικειμενικές 
ρυθμιστικές αποφάσεις και δράσεις 
επιβολής πρέπει να καθορίζονται χωρίς 
αθέμιτο εξωτερικό επηρεασμό που θα 
μπορούσε να υποβαθμίσει την ασφάλεια, 
όπως πιέσεις που σχετίζονται με 
μεταβαλλόμενες πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες ή πιέσεις από 
κυβερνητικούς φορείς ή άλλες δημόσιες ή 
ιδιωτικές οντότητες. Οι αρνητικές 
συνέπειες της έλλειψης ανεξαρτησίας ήταν 
έκδηλες στο ατύχημα της Φουκουσίμα. Οι 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
για τον λειτουργικό διαχωρισμό των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ουσιαστική ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών και να διασφαλίζεται 
ότι τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα 
και αρμοδιότητες για την ορθή άσκηση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Ιδιαίτερα, η ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
έχει επαρκή νομική ισχύ, επαρκή 
στελέχωση και επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για την ορθή άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Οι 
ενισχυμένες απαιτήσεις που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά 
την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων θα πρέπει, ωστόσο, να 
ερμηνεύονται με την επιφύλαξη της στενής 
συνεργασίας, όπως ενδείκνυται, με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές και των γενικών 
κατευθύνσεων πολιτικής που 
ανακοινώνονται από την κυβέρνηση και 
δεν σχετίζονται με τις ρυθμιστικές 
εξουσίες και αρμοδιότητες.

πυρηνικής ασφάλειας. Αντικειμενικές 
ρυθμιστικές αποφάσεις και δράσεις 
επιβολής πρέπει να καθορίζονται χωρίς 
αθέμιτο εξωτερικό επηρεασμό που θα 
μπορούσε να υποβαθμίσει την ασφάλεια, 
όπως πιέσεις που σχετίζονται με 
μεταβαλλόμενες πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες ή πιέσεις από 
κυβερνητικούς φορείς ή άλλες δημόσιες ή 
ιδιωτικές οντότητες. Οι αρνητικές 
συνέπειες της έλλειψης ανεξαρτησίας ήταν 
έκδηλες στο ατύχημα της Φουκουσίμα. Οι 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
για τον λειτουργικό διαχωρισμό των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ουσιαστική ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών και να διασφαλίζεται 
ότι τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα 
και αρμοδιότητες για την ορθή άσκηση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Ιδιαίτερα, η ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
έχει επαρκή νομική ισχύ, επαρκή 
στελέχωση και επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για την ορθή άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Οι 
ενισχυμένες απαιτήσεις που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά 
την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων θα πρέπει, ωστόσο, να 
ερμηνεύονται με την επιφύλαξη της στενής 
συνεργασίας, όπως ενδείκνυται, με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των γενικών 
κατευθύνσεων πολιτικής που 
ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, οι 
οποίες δεν υπονομεύουν τις ρυθμιστικές 
εξουσίες και αρμοδιότητες της εθνικής 
αρχής.

Or. en

Τροπολογία 53
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Μια ισχυρή και ανεξάρτητη αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Η 
ανεξαρτησία της και η άσκηση των 
εξουσιών της με αμεροληψία και 
διαφάνεια είναι κρίσιμοι παράγοντες για να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας. Αντικειμενικές 
ρυθμιστικές αποφάσεις και δράσεις 
επιβολής πρέπει να καθορίζονται χωρίς
αθέμιτο εξωτερικό επηρεασμό που θα 
μπορούσε να υποβαθμίσει την ασφάλεια, 
όπως πιέσεις που σχετίζονται με 
μεταβαλλόμενες πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες ή πιέσεις από 
κυβερνητικούς φορείς ή άλλες δημόσιες ή 
ιδιωτικές οντότητες. Οι αρνητικές 
συνέπειες της έλλειψης ανεξαρτησίας ήταν 
έκδηλες στο ατύχημα της Φουκουσίμα. Οι 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
για τον λειτουργικό διαχωρισμό των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών πρέπει να 
ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ουσιαστική ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών και να διασφαλίζεται 
ότι τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα 
και αρμοδιότητες για την ορθή άσκηση 
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Ιδιαίτερα, η ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
έχει επαρκή νομική ισχύ, επαρκή 
στελέχωση και επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για την ορθή άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Οι 
ενισχυμένες απαιτήσεις που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά 
την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων θα πρέπει, ωστόσο, να 
ερμηνεύονται με την επιφύλαξη της στενής 
συνεργασίας, όπως ενδείκνυται, με άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές και των γενικών
κατευθύνσεων πολιτικής που 

(15) Μια ισχυρή και ανεξάρτητη αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Η
πολιτική, νομική, διοικητική και 
οικονομική ανεξαρτησία της και η άσκηση 
των εξουσιών της με αμεροληψία και 
διαφάνεια είναι κρίσιμοι παράγοντες για να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας. Αντικειμενικές 
ρυθμιστικές αποφάσεις και δράσεις 
επιβολής πρέπει να καθορίζονται χωρίς 
εξωτερικό επηρεασμό που θα μπορούσε να 
υποβαθμίσει την ασφάλεια, όπως πιέσεις 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες ή πιέσεις από κυβερνητικούς 
φορείς ή άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές 
οντότητες. Οι αρνητικές συνέπειες της 
έλλειψης ανεξαρτησίας ήταν έκδηλες στο 
ατύχημα της Φουκουσίμα. Οι διατάξεις της 
οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ για τον 
λειτουργικό διαχωρισμό των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών πρέπει να ενισχυθούν 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ουσιαστική ανεξαρτησία των ρυθμιστικών 
αρχών και να διασφαλίζεται ότι τους 
παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και 
αρμοδιότητες για την ορθή άσκηση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
Ιδιαίτερα, η ρυθμιστική αρχή πρέπει να 
έχει επαρκή νομική ισχύ, και ιδίως την 
εξουσία επιβολής κυρώσεων, επαρκή 
στελέχωση και επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για την ορθή άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Οι 
ενισχυμένες απαιτήσεις που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά 
την εκτέλεση των ρυθμιστικών 
καθηκόντων θα πρέπει, ωστόσο, να 
ερμηνεύονται με την επιφύλαξη της στενής 
συνεργασίας, όπως ενδείκνυται, με άλλες 
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ανακοινώνονται από την κυβέρνηση και 
δεν σχετίζονται με τις ρυθμιστικές 
εξουσίες και αρμοδιότητες.

αρμόδιες εθνικές αρχές και των γενικών 
κατευθύνσεων πολιτικής που 
ανακοινώνονται από την κυβέρνηση και 
δεν σχετίζονται με τις ρυθμιστικές 
εξουσίες και αρμοδιότητες.

Or. fr

Τροπολογία 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Κατά την ανάληψη έργων υποδομής 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να υπάρχουν οι
κατάλληλοι εθνικοί μηχανισμοί 
διαβούλευσης με τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και με το κοινό και θα πρέπει να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απόψεις 
που διατυπώνονται σε αυτούς.

(17) Κατά την ανάληψη έργων υποδομής 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 
κατάλληλοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί
μηχανισμοί διαβούλευσης με τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, με ανεξάρτητους 
διεθνείς εμπειρογνώμονες και με το κοινό 
και θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη οι απόψεις που διατυπώνονται σε 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι συνέπειες ενός πυρηνικού 
ατυχήματος μπορούν να υπερβούν εθνικά 
σύνορα, συνεπώς πρέπει να ενθαρρύνονται
η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών γειτονικών χωρών ή 

(21) Οι συνέπειες ενός πυρηνικού 
ατυχήματος μπορούν να υπερβούν εθνικά 
σύνορα, συνεπώς πρέπει να επιβάλλονται
η στενή συνεργασία, ο συντονισμός και η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών γειτονικών χωρών ή 
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χωρών της ίδιας περιοχής, ανεξαρτήτως 
του αν διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις 
σε λειτουργία. Υπό το πρίσμα αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για 
τη διευκόλυνση της συνεργασίας για 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας με 
διασυνοριακές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών. 
Πρέπει να επιδιώκεται ο συντονισμός με 
τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της 
Ένωσης41 ο οποίος παρέχει ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για το συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας με γνώμονα τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

χωρών της ίδιας περιοχής, ανεξαρτήτως 
του αν διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις 
σε λειτουργία. Υπό το πρίσμα αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για 
τη διευκόλυνση της συνεργασίας για 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας με 
διασυνοριακές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών. 
Πρέπει να επιδιώκεται ο συντονισμός με 
τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της 
Ένωσης41 ο οποίος παρέχει ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για το συντονισμό μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας με γνώμονα τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

__________________ __________________
41 Πρόταση της Επιτροπής για μια 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(COM/2011/934 τελικό)

41 Πρόταση της Επιτροπής για μια 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(COM/2011/934 τελικό)

Or. en

Τροπολογία 56
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και 
η επίτευξη και διατήρηση επαρκών 
επιπέδων ικανοτήτων, όλα τα μέρη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό
(συμπεριλαμβανομένων των 
υπεργολάβων), το οποίο έχει αρμοδιότητες 
που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τις 
διευθετήσεις ετοιμότητας και 

(22) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και 
η επίτευξη και διατήρηση επαρκών 
επιπέδων ικανοτήτων, όλα τα μέρη πρέπει 
να μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό
(συμπεριλαμβανομένων των 
υπεργολάβων), το οποίο έχει αρμοδιότητες 
που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τις 
διευθετήσεις ετοιμότητας και 
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αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
εντός των εγκαταστάσεων, υποβάλλεται σε 
μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων 
κατάρτισης, διαδικασιών για την περιοδική 
αξιολόγηση και ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και 
με τις ενδεδειγμένες δημοσιονομικές 
διατάξεις για την εκπαίδευση.

αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
εντός των εγκαταστάσεων, υποβάλλεται σε 
μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων 
κατάρτισης, διαδικασιών για την περιοδική 
αξιολόγηση και ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των 
χωρών εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς και 
με τις ενδεδειγμένες δημοσιονομικές 
διατάξεις για την εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 57
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Άλλο ένα σημαντικό δίδαγμα από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα είναι η 
σπουδαιότητα της βελτίωσης της 
διαφάνειας σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας. Η διαφάνεια είναι επίσης 
σημαντικό μέσο για την προώθηση της 
ανεξαρτησίας κατά τη λήψη ρυθμιστικών 
αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι ισχύουσες 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στο κοινό θα πρέπει να γίνουν 
πιο συγκεκριμένες ως προς το ποίος τύπος 
πληροφοριών πρέπει να παρέχεται, κατ’ 
ελάχιστον από την αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή και τον κάτοχο άδειας, και εντός 
ποίων χρονικών πλαισίων. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ο τύπος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται, κατ’ ελάχιστον 
από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και από 
τον κάτοχο άδειας στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στρατηγικών διαφάνειας. Οι 
πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται 

(23) Άλλο ένα σημαντικό δίδαγμα από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα είναι η 
σπουδαιότητα της βελτίωσης της 
διαφάνειας σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας. Η διαφάνεια είναι επίσης 
σημαντικό μέσο για την προώθηση της 
ανεξαρτησίας κατά τη λήψη ρυθμιστικών 
αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι ισχύουσες 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στο κοινό θα πρέπει να γίνουν 
πιο συγκεκριμένες ως προς το ποίος τύπος 
πληροφοριών πρέπει να παρέχεται, κατ’ 
ελάχιστον από την αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή και τον κάτοχο άδειας, και εντός 
ποίων χρονικών πλαισίων. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ο τύπος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται, κατ’ ελάχιστον 
από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και από 
τον κάτοχο άδειας στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στρατηγικών διαφάνειας. Οι 
πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται 
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εγκαίρως, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μη 
φυσιολογικών συμβάντων και 
ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα των 
περιοδικών αξιολογήσεων ασφάλειας και 
των διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους 
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται.

εγκαίρως, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μη 
φυσιολογικών συμβάντων και 
ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα των 
περιοδικών αξιολογήσεων ασφάλειας και 
των διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους 
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται. Στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις 
αξιολογήσεις των κινδύνων και της 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
συναφείς δραστηριότητες, ζητείται 
ευρεία ενημέρωση και διαβούλευση με 
τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με την 
πυρηνική ασφάλεια στην Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 58
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Άλλο ένα σημαντικό δίδαγμα από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα είναι η 
σπουδαιότητα της βελτίωσης της 
διαφάνειας σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας. Η διαφάνεια είναι επίσης 
σημαντικό μέσο για την προώθηση της 
ανεξαρτησίας κατά τη λήψη ρυθμιστικών 
αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι ισχύουσες 
διατάξεις της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ 
σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στο κοινό θα πρέπει να γίνουν 
πιο συγκεκριμένες ως προς το ποίος τύπος 
πληροφοριών πρέπει να παρέχεται, κατ’ 
ελάχιστον από την αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή και τον κάτοχο άδειας, και εντός 
ποίων χρονικών πλαισίων. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει να 

(23) Άλλο ένα σημαντικό δίδαγμα από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα είναι η 
σπουδαιότητα της βελτίωσης της 
διαφάνειας σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας. Η διαφάνεια είναι επίσης 
σημαντικό μέσο για την προώθηση και 
εγγύηση της ανεξαρτησίας κατά τη λήψη 
ρυθμιστικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι 
ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στο κοινό θα πρέπει να γίνουν πιο 
συγκεκριμένες ως προς το ποίος τύπος 
πληροφοριών πρέπει να παρέχεται, κατ’ 
ελάχιστον από την αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή και τον κάτοχο άδειας, και εντός 
ποίων χρονικών πλαισίων. Για να 
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προσδιοριστεί ο τύπος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται, κατ’ ελάχιστον 
από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και από 
τον κάτοχο άδειας στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στρατηγικών διαφάνειας. Οι 
πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται
εγκαίρως, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μη 
φυσιολογικών συμβάντων και 
ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα των 
περιοδικών αξιολογήσεων ασφάλειας και 
των διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους 
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται.

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, θα πρέπει να 
προσδιοριστεί ο τύπος των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται, κατ’ ελάχιστον 
από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και από 
τον κάτοχο άδειας στο πλαίσιο των 
ευρύτερων στρατηγικών διαφάνειας. Οι 
πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται σε 
πραγματικό χρόνο, ιδιαιτέρως σε 
περιπτώσεις μη φυσιολογικών συμβάντων, 
επεισοδίων και ατυχημάτων. Τα 
αποτελέσματα των περιοδικών 
αξιολογήσεων ασφάλειας και των διεθνών
αξιολογήσεων από ομοτίμους πρέπει 
επίσης να δημοσιοποιούνται, όπως και οι 
απαντήσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
στις συστάσεις των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 
κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών42 επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών στην επικράτειά τους, ενώ η 
οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198943, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 
κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών42 επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών στην επικράτειά τους, ενώ η 
οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198943, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 
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σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
έγκαιρη και τακτικά επικαιροποιούμενη 
ανακοίνωση πληροφοριών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και το 
ευρύ κοινό ενημερώνονται σε συνεχή βάση 
σχετικά με όλα τα συμβάντα που άπτονται 
της πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
φυσιολογικών συμβάντων ή των συνθηκών 
ατυχήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
δοθούν στο κοινό ευκαιρίες να 
συμμετάσχει αποτελεσματικά στη 
διαδικασία αδειοδότησης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και θα πρέπει η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή να παρέχει τυχόν 
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση 
από τυχόν άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
έγκαιρη και τακτικά επικαιροποιούμενη 
ανακοίνωση πληροφοριών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και το
ευρύ κοινό ενημερώνονται σε συνεχή βάση 
σχετικά με όλα τα συμβάντα που άπτονται 
της πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
φυσιολογικών συμβάντων ή των συνθηκών 
ατυχήματος.

__________________ __________________

42 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76. 42 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76.
43 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31 43 ΕΕ L 357 της 07.12.1989, σ. 31

Or. en

Τροπολογία 60
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 
κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών42 στην επικράτειά τους, ενώ 
η οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198943, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την
έγκαιρη και τακτικά επικαιροποιούμενη
ανακοίνωση πληροφοριών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και το 
ευρύ κοινό ενημερώνονται σε συνεχή βάση 
σχετικά με όλα τα συμβάντα που άπτονται 
της πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
φυσιολογικών συμβάντων ή των συνθηκών 
ατυχήματος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
δοθούν στο κοινό ευκαιρίες να 
συμμετάσχει αποτελεσματικά στη 

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 
κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών42 στην επικράτειά τους, ενώ 
η οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198943, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
ανακοίνωση πληροφοριών σε πραγματικό 
χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
εργαζόμενοι και το ευρύ κοινό 
ενημερώνονται σε συνεχή βάση σχετικά με 
όλα τα συμβάντα που άπτονται της 
πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
φυσιολογικών συμβάντων, των 
επεισοδίων ή των συνθηκών ατυχήματος. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν στο κοινό 
ευκαιρίες να συμμετάσχει αποτελεσματικά 
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διαδικασία αδειοδότησης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και θα πρέπει η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή να παρέχει τυχόν 
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση από 
τυχόν άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

στη διαδικασία αδειοδότησης και 
τροποποίησης πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και θα πρέπει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
να παρέχει τυχόν πληροφορίες σχετικές με 
την ασφάλεια κατά τρόπο ανεξάρτητο, 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
συγκατάθεση από τυχόν άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καθώς και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών στη 
διαδικασία διαβούλευσης και λήψης 
αποφάσεων.

__________________ __________________
42 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76. 42 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76.
43 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31. 43 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31.

Or. fr

Τροπολογία 61
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ θεσπίζει 
ένα νομικώς δεσμευτικό κοινοτικό πλαίσιο 
που θεμελιώνει ένα νομικό, διοικητικό και 
οργανωτικό σύστημα για την πυρηνική 
ασφάλεια. Δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από 
τον ΔΟΑΕ και τη Δυτικοευρωπαϊκή 
Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά
(«WENRA») καθώς και άλλες πηγές 
εμπειρογνωμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων 
που αντλήθηκαν από τις προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων και τις έρευνες για 
το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, η 
οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει να 
τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 

(25) Η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ θεσπίζει 
ένα νομικώς δεσμευτικό κοινοτικό πλαίσιο 
που θεμελιώνει ένα νομικό, διοικητικό και 
οργανωτικό σύστημα για την πυρηνική 
ασφάλεια. Δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από 
τον ΔΟΑΕ και τη Δυτικοευρωπαϊκή 
Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά
(«WENRA») καθώς και άλλες πηγές 
εμπειρογνωμοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων 
που αντλήθηκαν από τις προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων και τις έρευνες για 
το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, η 
οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει να 
τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
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συμπεριλαμβάνει κοινοτικούς στόχους για 
την πυρηνική ασφάλεια οι οποίοι θα 
καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων
(χωροθέτηση, σχεδίαση, κατασκευή, θέση 
σε επιχειρησιακή λειτουργία, 
εκμετάλλευση, παροπλισμός).

συμπεριλαμβάνει νομικά δεσμευτικούς
κοινοτικούς στόχους για την πυρηνική 
ασφάλεια οι οποίοι θα καλύπτουν όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (χωροθέτηση, σχεδίαση, 
κατασκευή, θέση σε επιχειρησιακή 
λειτουργία, εκμετάλλευση, παροπλισμός).

Or. de

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Στο πλαίσιο των μεθόδων με κριτήριο 
την επικινδυνότητα εξετάζεται η 
πιθανότητα κάθε συμβάντος σε μια 
ακολουθία συμβάντων που είναι πιθανό να 
καταλήξει ή να συμβάλει σε ένα ατύχημα 
καθώς και οι πιθανές συνέπειές του. Οι 
απαντήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον προσδιορισμό των ισχυρών και 
τρωτών σημείων της σχεδίασης και της 
λειτουργίας μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και μπορούν συνεπώς να αποτελέσουν 
οδηγό για τις απαιτήσεις και την εστίαση 
της προσοχής των ρυθμιστικών αρχών στα 
ζητήματα όπου μπορούν να εξασφαλιστούν 
τα μεγαλύτερα οφέλη για την ασφάλεια 
μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Έχοντας 
επενδύσει κατά τις προηγούμενες 
δεκαετίες σημαντικούς πόρους στην 
ανάπτυξη πιθανολογικών αξιολογήσεων 
ασφάλειας για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς και 
ερευνητικούς αντιδραστήρες, οι κάτοχοι 
αδειών και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
διεθνώς είναι πλέον σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν τη γνώση που 

(26) Στο πλαίσιο των μεθόδων με κριτήριο 
την επικινδυνότητα εξετάζεται η 
πιθανότητα κάθε συμβάντος σε μια 
ακολουθία συμβάντων που είναι πιθανό να 
καταλήξει ή να συμβάλει σε ένα ατύχημα 
καθώς και οι πιθανές συνέπειές του. Υπό 
το πρίσμα των αιτιών της πυρηνικής 
καταστροφής στη Φουκουσίμα, οι
μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να μελετούν 
και να λαμβάνουν υπόψη τους 
συνδυασμούς παραγόντων κινδύνου και 
όχι μόνο τους μεμονωμένους παράγοντες 
κινδύνου. Οι απαντήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό 
των ισχυρών και τρωτών σημείων της 
σχεδίασης και της λειτουργίας μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης και μπορούν 
συνεπώς να αποτελέσουν οδηγό για τις 
απαιτήσεις και την εστίαση της προσοχής 
των ρυθμιστικών αρχών στα ζητήματα 
όπου μπορούν να εξασφαλιστούν τα 
μεγαλύτερα οφέλη για την ασφάλεια μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης. Ωστόσο, τα 
απαιτούμενα επίπεδα αξιοπιστίας για 
έναν πολύπλοκο διαδραστικό και στενά 
συνδεδεμένο πυρηνοηλεκτρικό σταθμό 
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αποκτήθηκε προκειμένου να βελτιώσουν 
την ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε μια βάση με κριτήριο 
την επικινδυνότητα, συνεχίζοντας 
παράλληλα την εκμετάλλευσή τους με τον 
πλέον αποδοτικό τρόπο.

είναι πολύ υψηλά, δεδομένου ότι οι 
διάφοροι αντιδραστήρες σε λειτουργία 
έχουν διαφορετικό σχεδιασμό και 
ρυθμίσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας 
των αντιδραστήρων και των φυσικών 
συνθηκών που επικρατούν κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους, η 
κατανόηση του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας τους δεν είναι ποτέ 
ολοκληρωμένη. Επιπλέον, δεδομένου ότι 
τα συστατικά του συστήματος και τα 
εξωτερικά συμβάντα μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν με απροσδόκητο τρόπο, 
δεν είναι η δυνατή η πρόβλεψη όλων των 
πιθανών τρόπων αστοχίας. Ως εκ τούτου,
οι αριθμητικές εκτιμήσεις των 
πιθανοτήτων σοβαρών ατυχημάτων 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αβέβαιες.
Λόγω της αποτυχίας του να προβλέψει τα 
αλλεπάλληλα, μη αναμενόμενα 
ατυχήματα εκτός σχεδιαστικής βάσης 
(όπως το ατύχημα στη Φουκουσίμα και 
όλα τα υπόλοιπα σοβαρά ατυχήματα που 
προηγήθηκαν), η έμφαση του 
ρυθμιστικού πλαισίου στην πιθανολογική 
αξιολόγηση βάσει κινδύνου αποδείχτηκε 
πολύ περιορισμένη. Η επείγουσα 
επαναξιολόγηση αυτής της προσέγγισης 
και η εφαρμογή της στην πραγματική 
ζωή έχουν καθυστερήσει.

Or. xm

Τροπολογία 63
Bernd Lange

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 
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να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα φυσικό 
όριο στην αποδεκτή συνεχιζόμενη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Τόσο από 
άποψη ασφάλειας όσο και από οικονομική 
άποψη, το όριο της επιχειρησιακής 
διάρκειας ζωής είναι τυπικά 40 έτη μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση και, συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή παράταση 
της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δεν εκθέτει 
τους εργαζομένους και το κοινό σε 
πρόσθετους κινδύνους. Για τον σκοπό 
αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει 
να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους στόχους για την 
ασφάλεια για όλη την κοινότητα με τους 
οποίους θα συμμορφώνονται οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι κάτοχοι αδειών 
σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ζωής υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών.

να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα φυσικό 
όριο στην αποδεκτή συνεχιζόμενη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Τόσο από 
άποψη ασφάλειας όσο και από οικονομική 
άποψη, το όριο της επιχειρησιακής 
διάρκειας ζωής είναι τυπικά 40 έτη μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση και, συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή παράταση 
της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δεν εκθέτει 
τους εργαζομένους και το κοινό σε 
πρόσθετους κινδύνους. Για τον σκοπό 
αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει 
να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους, νομικά δεσμευτικούς
στόχους για την ασφάλεια για όλη την 
κοινότητα με τους οποίους θα 
συμμορφώνονται οι ρυθμιστικές αρχές και 
οι κάτοχοι αδειών σε περίπτωση 
παράτασης της διάρκειας ζωής 
υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών σταθμών.
Η Επιτροπή θα διασφαλίζει ότι θα 
εξετάζεται με μεγάλη ακρίβεια η 
οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων 
αναβάθμισης ενόψει των πιθανών 
κινδύνων και ότι τα χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ μέτρα για την προαγωγή της 
πυρηνικής ασφάλειας θα ενισχύουν 
αποκλειστικά και μόνο τη βελτίωση της 
ασφάλειας και όχι την αναβάθμιση 
παλιών πυρηνοηλεκτρικών σταθμών με 
στόχο την παράταση της λειτουργίας 
τους· 

Or. de

Τροπολογία 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 
να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα φυσικό 
όριο στην αποδεκτή συνεχιζόμενη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Τόσο από 
άποψη ασφάλειας όσο και από οικονομική 
άποψη, το όριο της επιχειρησιακής 
διάρκειας ζωής είναι τυπικά 40 έτη μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση και, συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή παράταση 
της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δεν εκθέτει 
τους εργαζομένους και το κοινό σε 
πρόσθετους κινδύνους. Για τον σκοπό 
αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει 
να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους στόχους για την 
ασφάλεια για όλη την κοινότητα με τους 
οποίους θα συμμορφώνονται οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι κάτοχοι αδειών 
σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ζωής υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών
σταθμών.

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 
να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα φυσικό 
όριο στην αποδεκτή συνεχιζόμενη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Τόσο από 
άποψη ασφάλειας όσο και από οικονομική 
άποψη, το όριο της επιχειρησιακής 
διάρκειας ζωής είναι τυπικά 40 έτη μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση και, συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή παράταση 
της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δεν εκθέτει 
τους εργαζομένους και το κοινό σε 
πρόσθετους κινδύνους. Για τον σκοπό 
αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει 
να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους στόχους για την 
ασφάλεια για όλη την κοινότητα με τους 
οποίους θα συμμορφώνονται οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι κάτοχοι αδειών 
σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ζωής υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών
σταθμών· σε περίπτωση αιτήματος για 
παράταση της διάρκειας ζωής, η 
πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας που προβλέπονται για τις νέες 
πυρηνικές εγκαταστάσεις· επιπλέον, θα 
πρέπει να θεσπιστεί μια συνολική 
ανώτατη διάρκεια ζωής των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, η οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να 
δημιουργηθεί ομοιομορφία στα κράτη 
μέλη και να διευκολυνθεί η δομημένη 
επισκόπηση της σταδιακής κατάργησης 
των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών·

Or. en
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Τροπολογία 65
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 
να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα φυσικό
όριο στην αποδεκτή συνεχιζόμενη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Τόσο από 
άποψη ασφάλειας όσο και από οικονομική 
άποψη, το όριο της επιχειρησιακής 
διάρκειας ζωής είναι τυπικά 40 έτη μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση και, συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή παράταση 
της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δεν εκθέτει 
τους εργαζομένους και το κοινό σε 
πρόσθετους κινδύνους. Για τον σκοπό 
αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ πρέπει 
να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους στόχους για την 
ασφάλεια για όλη την κοινότητα με τους 
οποίους θα συμμορφώνονται οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι κάτοχοι αδειών 
σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ζωής υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών.

(27) Η παλαίωση των σχετικών με την 
ασφάλεια δομών, συστημάτων και 
συστατικών μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και, ιδιαίτερα, η ψαθυροποίηση 
συστατικών που είναι πρακτικώς δύσκολο 
να αντικατασταθούν, όπως τα δοχεία 
πίεσης αντιδραστήρα, θέτουν ένα όριο 
στην αποδεκτή συνεχιζόμενη λειτουργία 
της εγκατάστασης. Τόσο από άποψη 
ασφάλειας όσο και από οικονομική άποψη, 
το όριο της επιχειρησιακής διάρκειας ζωής 
είναι τυπικά μεταξύ 25 και 40 ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας σε εμπορική 
βάση. Όσο παλαιότεροι είναι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί τόσο 
συχνότερες είναι οι διακοπές λειτουργίας 
των αντιδραστήρων, οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα των 
υλικών και προκαλούν την εξασθένησή 
τους, όπως συμβαίνει με τα δοχεία πίεσης 
των αντιδραστήρων. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η πιθανή 
παράταση της διάρκειας ζωής των 
υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών σταθμών 
δεν εκθέτει τους εργαζομένους και το 
κοινό σε πρόσθετους κινδύνους. Για τον 
σκοπό αυτόν, η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι, ώστε να 
περιλαμβάνει νέους στόχους για την 
ασφάλεια για όλη την κοινότητα με τους 
οποίους θα συμμορφώνονται οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι κάτοχοι αδειών 
σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
ζωής υφιστάμενων πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών.
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Τροπολογία 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για τη σχεδίαση νέων αντιδραστήρων, 
υπάρχει η σαφής προσδοκία να 
αντιμετωπίζονται στην αρχική σχεδίαση 
θέματα που ήταν πέραν της σχεδίασης για 
τους αντιδραστήρες προηγούμενων γενιών. 
Οι συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης είναι 
συνθήκες ατυχήματος οι οποίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για ατυχήματα 
σχεδιαστικής βάσης, αλλά λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία σχεδίασης της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία καλύτερης εκτίμησης και για 
τις οποίες οι εκλύσεις ραδιενεργού υλικού 
διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Οι 
συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης θα
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν 
συνθήκες σοβαρού ατυχήματος.

(28) Για τη σχεδίαση νέων αντιδραστήρων, 
υπάρχει η σαφής προσδοκία να 
αντιμετωπίζονται στην αρχική σχεδίαση 
θέματα που ήταν πέραν της σχεδίασης για 
τους αντιδραστήρες προηγούμενων γενιών. 
Οι συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης είναι 
συνθήκες ατυχήματος οι οποίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για ατυχήματα 
σχεδιαστικής βάσης, αλλά λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία σχεδίασης της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία καλύτερης εκτίμησης και για 
τις οποίες οι εκλύσεις ραδιενεργού υλικού 
διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Οι 
συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συνθήκες 
σοβαρού ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 67
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για τη σχεδίαση νέων αντιδραστήρων, 
υπάρχει η σαφής προσδοκία να 
αντιμετωπίζονται στην αρχική σχεδίαση 
θέματα που ήταν πέραν της σχεδίασης για 

(28) Για τη σχεδίαση νέων αντιδραστήρων, 
υπάρχει η σαφής προσδοκία να 
αντιμετωπίζονται στην αρχική σχεδίαση 
θέματα που ήταν πέραν της σχεδίασης για 
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τους αντιδραστήρες προηγούμενων γενιών. 
Οι συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης είναι 
συνθήκες ατυχήματος οι οποίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για ατυχήματα 
σχεδιαστικής βάσης, αλλά λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία σχεδίασης της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία καλύτερης εκτίμησης και για 
τις οποίες οι εκλύσεις ραδιενεργού υλικού 
διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Οι 
συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης θα 
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν 
συνθήκες σοβαρού ατυχήματος.

τους αντιδραστήρες προηγούμενων γενιών. 
Οι συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης είναι 
συνθήκες ατυχήματος οι οποίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη για ατυχήματα 
σχεδιαστικής βάσης, αλλά λαμβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία σχεδίασης της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία καλύτερης εκτίμησης και για 
τις οποίες οι εκλύσεις ραδιενεργού υλικού 
διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Οι 
συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης πρέπει
να συμπεριλαμβάνουν συνθήκες σοβαρού 
ατυχήματος.

Or. fr

Τροπολογία 68
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εφαρμογή της έννοιας της εις βάθος 
άμυνας σε δραστηριότητες οργάνωσης, 
πρακτικής ή σχεδίασης που σχετίζονται με 
μια πυρηνική εγκατάσταση εξασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες που αφορούν στην 
ασφάλεια υπόκεινται σε ανεξάρτητα 
επίπεδα προβλέψεων έτσι, ώστε αν συμβεί 
μια αστοχία αυτή να μπορεί να εντοπιστεί 
και να αντισταθμιστεί με κατάλληλα 
μέτρα. Η ανεξάρτητη αποτελεσματικότητα 
κάθε ενός από τα διαφορετικά επίπεδα 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εις 
βάθος άμυνας για την πρόληψη 
ατυχημάτων και τον μετριασμό των 
συνεπειών εάν τελικά συμβούν.

(29) Η εφαρμογή της έννοιας της εις βάθος 
άμυνας σε δραστηριότητες οργάνωσης, 
πρακτικής ή σχεδίασης που σχετίζονται με 
μια πυρηνική εγκατάσταση εξασφαλίζει 
ότι οι δραστηριότητες που αφορούν στην 
ασφάλεια υπόκεινται σε ανεξάρτητα 
επίπεδα προβλέψεων έτσι, ώστε αν συμβεί 
μια αστοχία αυτή να μπορεί να εντοπιστεί 
και να αντισταθμιστεί ή διορθωθεί με 
κατάλληλα μέτρα. Η ανεξάρτητη 
αποτελεσματικότητα κάθε ενός από τα 
διαφορετικά επίπεδα αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της εις βάθος 
άμυνας για την πρόληψη ατυχημάτων, τον 
εντοπισμό και τον έλεγχο των 
αποκλίσεων, και τον μετριασμό των 
συνεπειών εάν τελικά συμβούν.

Or. en
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Τροπολογία 69
Sandra Kalniete

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 
απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 
αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη ή ότι μπορεί να θεωρηθεί 
εξαιρετικά απίθανο, με υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας, να συμβεί μια παρόμοια 
έκλυση.

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 
απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 
αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη.

Or. lv

Τροπολογία 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 
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απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 
αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη ή ότι μπορεί να θεωρηθεί 
εξαιρετικά απίθανο, με υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας, να συμβεί μια παρόμοια 
έκλυση.

απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 
αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη.

Or. en

Τροπολογία 71
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 
απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 

(30) Μετά τα πυρηνικά ατυχήματα του 
Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έφερε 
ξανά στο προσκήνιο την κρίσιμη σημασία 
της λειτουργίας του κελύφους 
απομόνωσης, η οποία αποτελεί το 
τελευταίο φράγμα προστασίας για την 
προστασία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος έναντι εκλύσεων 
ραδιενέργειας λόγω ατυχήματος. Συνεπώς, 
ο αιτών άδεια για την κατασκευή ενός νέου 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού ή ερευνητικού 
αντιδραστήρα πρέπει να τεκμηριώνει ότι η 
σχεδίαση περιορίζει ουσιωδώς τις 
επιπτώσεις μιας βλάβης στον πυρήνα του 
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αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη ή ότι μπορεί να θεωρηθεί 
εξαιρετικά απίθανο, με υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας, να συμβεί μια παρόμοια 
έκλυση.

αντιδραστήρα εντός του κελύφους 
απομόνωσης, δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι 
μια έκλυση ραδιενέργειας εκτός του 
κελύφους απομόνωσης είναι φυσικά 
αδύνατη.

Or. fr

Τροπολογία 72
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ δεν 
περιλαμβάνει μέτρα αναφορικά με την 
ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
οι οποίες, όπως καταδείχθηκε από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, είναι 
κρίσιμης σημασίας για το μετριασμό των 
συνεπειών ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
προβλέπει ότι, σε περίπτωση περιστατικών 
έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολίας, 
είναι αναγκαίο να οργανώνεται η 
ενδεδειγμένη παρέμβαση για τη διακοπή ή 
τη μείωση της έκλυσης ραδιονουκλεϊδίων 
και για την αξιολόγηση και καταγραφή 
των συνεπειών του έκτακτου περιστατικού 
και της αποτελεσματικότητας της 
παρέμβασης. Πρέπει επίσης να υπάρχουν 
θεσπισμένα μέτρα για την προστασία και 
την παρακολούθηση του περιβάλλοντος 
και του πληθυσμού. Ωστόσο, απαιτούνται 
πιο συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με 
την ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών εντός των 
εγκαταστάσεων, για την αξιολόγηση 

(31) Η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ δεν 
περιλαμβάνει μέτρα αναφορικά με την 
ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
οι οποίες, όπως καταδείχθηκε από το 
πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα, είναι 
κρίσιμης σημασίας για το μετριασμό των 
συνεπειών ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
προβλέπει ότι, σε περίπτωση περιστατικών 
έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολίας, 
είναι αναγκαίο να οργανώνεται η 
ενδεδειγμένη παρέμβαση για τη διακοπή ή 
τη μείωση της έκλυσης ραδιονουκλεϊδίων 
και για την αξιολόγηση και καταγραφή 
των συνεπειών του έκτακτου περιστατικού 
και της αποτελεσματικότητας της 
παρέμβασης. Δεδομένου ότι ένα πυρηνικό 
ατύχημα θα μπορούσε να επηρεάσει 
πολλές χώρες, πρέπει να προβλεφθεί η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Πρέπει επίσης να υπάρχουν 
θεσπισμένα μέτρα για την προστασία και 
την παρακολούθηση του περιβάλλοντος 
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καταστάσεων που ενδεχομένως θα 
απαιτούσαν προστατευτικά μέτρα εντός 
των εγκαταστάσεων, προκειμένου να 
υπάρχει μια οργανωτική δομή και 
συντονισμός μεταξύ των φορέων 
αντιμετώπισης και για να εξασφαλίζεται 
ότι υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή μέσα για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προστατευτικών μέτρων ακόμη και σε 
ακραίες περιπτώσεις.

και του πληθυσμού. Ωστόσο, απαιτούνται 
πιο συγκεκριμένες διατάξεις αναφορικά με 
την ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών εντός των 
εγκαταστάσεων, για την αξιολόγηση 
καταστάσεων που ενδεχομένως θα 
απαιτούσαν προστατευτικά μέτρα εντός 
των εγκαταστάσεων, προκειμένου να 
υπάρχει μια οργανωτική δομή και 
συντονισμός μεταξύ των φορέων 
αντιμετώπισης και για να εξασφαλίζεται 
ότι υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή μέσα για 
την υλοποίηση των εν λόγω 
προστατευτικών μέτρων ακόμη και σε 
ακραίες περιπτώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 73
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων κατέδειξαν τον κεντρικό 
ρόλο των βελτιωμένων μηχανισμών 
συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ 
όλων των μερών που έχουν αρμοδιότητες 
για την πυρηνική ασφάλεια. Οι 
αξιολογήσεις από ομοτίμους αποδείχθηκαν 
ένα καλό μέσο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη και 
την ανταλλαγή εμπειριών και την 
εξασφάλιση της κοινής εφαρμογής υψηλών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας. Το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ, ωστόσο, περιορίζεται 
μόνο στις αυτοαξιολογήσεις και στις 
διεθνείς αξιολογήσεις από ομοτίμους της 
νομοθετικής, ρυθμιστικής και οργανωτικής 
υποδομής των κρατών μελών και, 

(32) Οι προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων κατέδειξαν τον κεντρικό 
ρόλο των βελτιωμένων μηχανισμών 
συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ 
όλων των μερών που έχουν αρμοδιότητες 
για την πυρηνική ασφάλεια. Οι 
αξιολογήσεις από ομοτίμους αποδείχθηκαν 
ένα καλό μέσο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη και 
την ανταλλαγή εμπειριών και την
εξασφάλιση της κοινής εφαρμογής υψηλών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας. Το πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ, ωστόσο, περιορίζεται 
μόνο στις αυτοαξιολογήσεις και στις 
διεθνείς αξιολογήσεις από ομοτίμους της 
νομοθετικής, ρυθμιστικής και οργανωτικής 
υποδομής των κρατών μελών και, 
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συνεπώς, η οδηγία πρέπει να διευρυνθεί 
έτσι, ώστε να συμπεριλάβει τις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων.

συνεπώς, η οδηγία πρέπει να διευρυνθεί 
έτσι, ώστε να συμπεριλάβει τις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις από ομοτίμους πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων από την κοινωνία των 
πολιτών και άλλων εμπειρογνωμόνων που 
είναι ανεξάρτητοι από τις ρυθμιστικές 
αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Ένας παρόμοιος μηχανισμός, 
βασισμένος στη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών 
και της Επιτροπής, πρέπει να εφαρμοστεί 
σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές που συντονίζονται στο 
πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως η 
ENSREG, θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
την εμπειρογνωμοσύνη τους στον 

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Συνεπώς, οι αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές που συντονίζονται στο πλαίσιο 
ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως η 
ENSREG, θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
την εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και να χρησιμοποιούν τα 
υφιστάμενα μέσα, όπως τις αποστολές 
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προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και στη διενέργεια των εν λόγω 
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των κρατών μελών 
να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Η συμμετοχή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, 
διεθνών παρατηρητών ή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων θα μπορούσε 
να προσδώσει προστιθέμενη αξία στις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους.

που αναλαμβάνει ο ΔΟΑΕ.

Or. en

Τροπολογία 75
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Ένας παρόμοιος μηχανισμός, 
βασισμένος στη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, πρέπει να εφαρμοστεί σε 

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 
σχετικά με τις αξιολογήσεις των κινδύνων 
και της ασφάλειας (προσομοίωση 
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αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές που συντονίζονται στο 
πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως η 
ENSREG, θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
την εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και στη διενέργεια των εν λόγω 
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των κρατών μελών 
να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Η συμμετοχή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, 
διεθνών παρατηρητών ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων θα μπορούσε να προσδώσει 
προστιθέμενη αξία στις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους.

ακραίων καταστάσεων) των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 
δραστηριότητες επισημαίνεται ότι οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
δεν είναι ολοκληρωμένες και ότι ακόμα 
και η επιτυχία σε μια τέτοια δοκιμή δεν 
εγγυάται την ασφάλεια ενός 
πυρηνοηλεκτρικού σταθμού· επιπλέον, 
στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο 
τάσσεται υπέρ του να στηρίζεται ο 
τακτικός έλεγχος σε κοινά πρότυπα 
ασφαλείας· Ένας παρόμοιος μηχανισμός, 
βασισμένος στη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, πρέπει να εφαρμοστεί σε 
αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές που συντονίζονται στο 
πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως η 
ENSREG, θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
την εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και στη διενέργεια των εν λόγω 
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των κρατών μελών 
να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Η συμμετοχή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, 
διεθνών παρατηρητών ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων θα μπορούσε να προσδώσει 
προστιθέμενη αξία στις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους.

Or. de

Τροπολογία 76
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Ένας παρόμοιος μηχανισμός, 
βασισμένος στη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, πρέπει να εφαρμοστεί σε 
αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές που συντονίζονται στο 
πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων, όπως η 
ENSREG, θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
την εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και στη διενέργεια των εν λόγω 
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των κρατών μελών 
να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Η συμμετοχή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, 
διεθνών παρατηρητών ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων θα μπορούσε να προσδώσει
προστιθέμενη αξία στις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους.

(33) Η παρούσα οδηγία εισάγει νέες 
διατάξεις σχετικά με τις αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων με βάση 
επιλεγμένα θέματα πυρηνικής ασφάλειας 
που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
τους. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ήδη 
επιβεβαιωμένη πείρα σε σχέση με τη 
διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους σε πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς. Σε επίπεδο ΕΕ, η πείρα από τη 
διαδικασία προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων καταδεικνύει την αξία μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας 
στους πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς της 
ΕΕ. Ένας παρόμοιος μηχανισμός, 
βασισμένος στη συνεργασία μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, πρέπει να εφαρμοστεί επί 
μονίμου βάσεως σε αυτόν τον τομέα. 
Συνεπώς, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 
που συντονίζονται στο πλαίσιο ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, όπως η ENSREG, θα 
μπορούσαν να συμβάλουν με την 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον 
προσδιορισμό των καίριων θεμάτων 
ασφάλειας και στη διενέργεια των εν λόγω 
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Σε 
περίπτωση αποτυχίας των κρατών μελών 
να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα, η 
Επιτροπή πρέπει να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Η συμμετοχή άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, όπως των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, 
διεθνών παρατηρητών ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων προσδίδει προστιθέμενη αξία 
στις αξιολογήσεις από ομοτίμους, 
επομένως η συμμετοχή τους κρίνεται 
απαραίτητη.

Or. fr
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Τροπολογία 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33a) Λαμβάνοντας υπόψη τους 
κινδύνους επικάλυψης με υφιστάμενες 
διαδικασίες διεθνούς αξιολόγησης από 
ομοτίμους και τον κίνδυνο παρέμβασης 
στο έργο των ανεξάρτητων εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους του τομέα θα πρέπει να 
βασίζονται στην εμπειρία που 
αποκτήθηκε από την ENSREG και τη 
WENRA στη διάρκεια των ευρωπαϊκών 
επαναξιολογήσεων της ασφάλειας μετά 
τη Φουκουσίμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναθέσουν στις ENSREG και WENRA 
την επιλογή των θεμάτων, την οργάνωση 
των αξιολογήσεων από ομοτίμους του 
τομέα, την υλοποίησή τους και τις 
επακόλουθες ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 78
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Πρέπει να συσταθεί ένας κατάλληλος 
μηχανισμός παρακολούθησης προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του 
αποτελέσματος αυτών των αξιολογήσεων 
από ομοτίμους. Οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους αναμένεται να συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας μεμονωμένων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και στη 

(35) Πρέπει να συσταθεί ένας κατάλληλος 
μηχανισμός παρακολούθησης προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του 
αποτελέσματος των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων που έχουν ήδη 
διεξαχθεί και των μελλοντικών
αξιολογήσεων από ομοτίμους. Οι 
αξιολογήσεις από ομοτίμους αναμένεται να 
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διαμόρφωση γενικών τεχνικών συστάσεων 
και κατευθυντήριων γραμμών για την 
ασφάλεια που θα ισχύουν σε όλη την 
Ένωση.

συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας 
μεμονωμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων 
καθώς και στη διαμόρφωση γενικών 
τεχνικών συστάσεων και νομικά 
δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών 
για την ασφάλεια που θα ισχύουν σε όλη 
την Ένωση. Η Επιτροπή διασφαλίζει με 
συνέπεια και με όλα τα σχετικά μέσα που 
διαθέτει ότι οι συστάσεις που 
διατυπώνονται με βάση τις 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους 
σχετικά με τη βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας θα εφαρμόζονται άμεσα και 
ελέγχει με τη μέγιστη ακρίβεια, ενόψει 
των δυνητικών κινδύνων, την οικονομική 
αποδοτικότητα των μέτρων 
αναβάθμισης· η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι οι δαπάνες για τα μέτρα βελτίωσης 
καλύπτονται πλήρως από τους φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και όχι από τους 
φορολογουμένους·

Or. de

Τροπολογία 79
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Πρέπει να συσταθεί ένας κατάλληλος 
μηχανισμός παρακολούθησης προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του 
αποτελέσματος αυτών των αξιολογήσεων 
από ομοτίμους. Οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους αναμένεται να συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας μεμονωμένων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και στη 
διαμόρφωση γενικών τεχνικών συστάσεων 
και κατευθυντήριων γραμμών για την 
ασφάλεια που θα ισχύουν σε όλη την 

(35) Πρέπει να συσταθεί ένας κατάλληλος 
μηχανισμός παρακολούθησης προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του 
αποτελέσματος αυτών των αξιολογήσεων 
από ομοτίμους. Οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους αναμένεται να συμβάλουν στη 
βελτίωση της ασφάλειας μεμονωμένων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
διάφορων εφαρμογών, καθώς και στη 
διαμόρφωση γενικών τεχνικών συστάσεων 
και κατευθυντήριων γραμμών για την 
ασφάλεια που θα ισχύουν σε όλη την 
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Ένωση. Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Εάν η Επιτροπή εντοπίσει 
σημαντικές αποκλίσεις ή καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων 
που έχουν προκύψει από τη διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
με στόχο την απόκτηση μιας πλήρους 
εικόνας της κατάστασης και την 
ενημέρωση του εμπλεκόμενου κράτους 
μέλους σχετικά με πιθανά μέτρα για την 
αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που 
θα εντοπιστούν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία 

(36) Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία 
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αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
με στόχο την απόκτηση μιας πλήρους 
εικόνας της κατάστασης και την 
ενημέρωση του εμπλεκόμενου κράτους 
μέλους σχετικά με πιθανά μέτρα για την 
αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που θα 
εντοπιστούν.

αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή
καλεί τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των 
μη εμπλεκόμενων κρατών μελών να 
οργανώσουν και να διεξαγάγουν μια 
αποστολή επαλήθευσης με στόχο την 
απόκτηση μιας πλήρους εικόνας της 
κατάστασης και την ενημέρωση του 
εμπλεκόμενου κράτους μέλους σχετικά με
τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση 
τυχόν ανεπαρκειών που θα εντοπιστούν.

Or. fr

Τροπολογία 82
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η εφαρμοστικότητα των 
διατάξεων του κεφαλαίου 2, τμήματος 2
«Ειδικές υποχρεώσεις» της παρούσας 
οδηγίας εξαρτάται από τον τύπο των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους. Συνεπώς, 
κατά την ενσωμάτωση αυτών των 
διατάξεων στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
κινδύνους που υπάρχουν για τους 
συγκεκριμένους τύπους πυρηνικών 
εγκαταστάσεων που σχεδιάζουν ή έχουν σε 
λειτουργία. Ιδιαίτερα, η αρχή της 
αναλογικότητας αφορά σε αυτά τα κράτη 
μέλη που διατηρούν μόνο μικρό απόθεμα 
πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, π.χ. 
σε σχέση με τη λειτουργία μικρότερων 
εγκαταστάσεων ερευνητικών 
αντιδραστήρων, οι οποίες, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος δεν θα είχαν 
συνέπειες συγκρίσιμες με αυτές των 

(39) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η εφαρμοστικότητα των 
διατάξεων του κεφαλαίου 2, τμήματος 2
«Ειδικές υποχρεώσεις» της παρούσας 
οδηγίας εξαρτάται από τον τύπο των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους. Συνεπώς, 
κατά την ενσωμάτωση αυτών των 
διατάξεων στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
κινδύνους που υπάρχουν για τους 
συγκεκριμένους τύπους πυρηνικών 
εγκαταστάσεων που σχεδιάζουν ή έχουν σε 
λειτουργία.
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πυρηνοηλεκτρικών σταθμών.

Or. fr

Τροπολογία 83
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
που συνδέονται εγγενώς με την ύπαρξη 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και, 
συγκεκριμένα, αυτές που αφορούν στις 
υποχρεώσεις των κατόχων άδειας, οι νέες 
ειδικές απαιτήσεις για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και οι διατάξεις που 
αφορούν στην ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
εντός των εγκαταστάσεων δεν ισχύουν για 
κράτη μέλη που δεν διαθέτουν πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από την 
παρούσα οδηγία. Αυτά τα κράτη μέλη δεν 
απαιτείται να μεταφέρουν στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εφαρμόσουν την απαίτηση 
περί επιβολής κυρώσεων σε όσους δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 
και να εφαρμοστούν με αναλογικό τρόπο, 
σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν 
πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι το θέμα της πυρηνικής 
ασφάλειας λαμβάνει τη δέουσα προσοχή 
από την κυβέρνηση ή από τις αρμόδιες 
αρχές.

(40) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
που συνδέονται εγγενώς με την ύπαρξη 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και, 
συγκεκριμένα, αυτές που αφορούν στις 
υποχρεώσεις των κατόχων άδειας, οι νέες 
ειδικές απαιτήσεις για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις και οι διατάξεις που 
αφορούν στην ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
εντός των εγκαταστάσεων δεν ισχύουν για 
κράτη μέλη που δεν διαθέτουν πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από την 
παρούσα οδηγία. Αυτά τα κράτη μέλη δεν 
απαιτείται να μεταφέρουν στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εφαρμόσουν την απαίτηση 
περί επιβολής κυρώσεων σε όσους δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 
και να εφαρμοστούν με αναλογικό τρόπο, 
σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα
συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν 
πυρηνικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι το θέμα της πυρηνικής 
ασφάλειας λαμβάνει τη δέουσα προσοχή 
από την κυβέρνηση ή από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 
πυρηνοηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην 
επικράτειά τους έχουν το δικαίωμα να 
συνεισφέρουν στις αξιολογήσεις των 
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γειτονικών κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 84
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σύμφωνα με την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίσουν και να διατηρούν ένα εθνικό 
νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό 
πλαίσιο («εθνικό πλαίσιο») για την 
πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Ο καθορισμός του τρόπου 
με τον οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις 
του εθνικού πλαισίου και της πράξης με 
την οποία εφαρμόζονται εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

(41) Σύμφωνα με την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίσουν και να διατηρούν ένα εθνικό 
νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό 
πλαίσιο («εθνικό πλαίσιο») για την 
πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Ο καθορισμός του τρόπου 
με τον οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις 
του εθνικού πλαισίου και της πράξης με 
την οποία εφαρμόζονται εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την 
κατάλληλη μεταφορά τους.

Or. fr

Τροπολογία 85
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Για την προαγωγή της 
δημοκρατίας, η πυρηνική ενέργεια και 
ιδίως ο τομέας της πυρηνικής ασφάλειας 
πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο 
της Συνθήκης ΕΕ και της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας·
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Τροπολογία 86
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -2 (νέο)
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-2) Το στοιχείο β) του άρθρου 1 
τροποποιείται ως εξής:

«β) να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
προβλέπουν κατάλληλα εθνικά μέτρα για
υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας ώστε 
να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και ο 
πληθυσμός από τους κινδύνους που 
οφείλονται στις ιονίζουσες ακτινοβολίες οι 
οποίες προέρχονται από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις.»

«β) να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
προβλέπουν όλα τα μέτρα για το ύψιστο
επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας ώστε να 
προστατεύονται οι εργαζόμενοι και ο 
πληθυσμός από τους κινδύνους που 
οφείλονται στις ιονίζουσες ακτινοβολίες οι 
οποίες προέρχονται από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις.»

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EL:PDF)

Τροπολογία 87
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«γ) να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τις ενδεδειγμένες εθνικές

«γ) να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για όλες τις διευθετήσεις ώστε 
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διευθετήσεις ώστε οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, να 
χωροθετούνται, να κατασκευάζονται, να 
τίθενται σε λειτουργία, να λειτουργούν ή 
να παροπλίζονται κατά τέτοιο τρόπο που 
να αποφεύγονται μη εγκεκριμένες
εκλύσεις ραδιενεργών ουσιών.»

οι πυρηνικές εγκαταστάσεις να 
σχεδιάζονται, να χωροθετούνται, να 
κατασκευάζονται, να τίθενται σε 
λειτουργία, να λειτουργούν, να ελέγχονται, 
να βελτιώνονται ή να παροπλίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται 
εκλύσεις ραδιενεργών ουσιών.»

Or. fr

Τροπολογία 88
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:

δ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η 
νοοτροπία της πυρηνικής ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 89
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -4 (νέο)
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-4) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 
τροποποιείται ως εξής:

«2) ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η 
επίτευξη κατάλληλων συνθηκών 

«2) ως “πυρηνική ασφάλεια” νοείται η 
επίτευξη ομαλών συνθηκών λειτουργίας, η 
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λειτουργίας, η πρόληψη ατυχημάτων και ο 
μετριασμός των συνεπειών ατυχημάτων, 
με αποτέλεσμα την προστασία των 
εργαζομένων και του πληθυσμού από 
κινδύνους που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες 
προέρχονται από πυρηνικές 
εγκαταστάσεις·»

πρόληψη ατυχημάτων και ο μετριασμός 
των συνεπειών ατυχημάτων, με 
αποτέλεσμα την προστασία των 
εργαζομένων και του πληθυσμού καθώς 
και του περιβάλλοντος από τους 
υπέρμετρους κινδύνους ακτινοβολίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων·»

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EL:PDF)

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία, ο κοινοτικός ορισμός για την «πυρηνική 
ασφάλεια» πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως προς τον αντίστοιχο ορισμό του ΔΟΑΕ (βλέπε 
Γλωσσάριο Ασφαλείας ΔΟΑΕ, έκδοση 2007, σ. 133). Συνδεόμενος επίσης με το θέμα της 
νομικής βάσης αυτός ο ορισμός σαφώς παραπέμπει στην προστασία του «περιβάλλοντος» ως 
κύριου στοιχείου της έννοιας «πυρηνική ασφάλεια».

Τροπολογία 90
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. ως «μη φυσιολογικό συμβάν» νοείται 
κάθε ακούσιο συμβάν του οποίου οι 
συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες δεν είναι 
αμελητέες από την άποψη της 
προστασίας ή της πυρηνικής ασφάλειας·

7. ως «μη φυσιολογικό συμβάν» νοείται 
κάθε ακούσιο συμβάν του οποίου οι 
συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες ενδέχεται 
να συνιστούν απειλή για την πυρηνική 
προστασία ή την πυρηνική ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 91
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «ατύχημα» νοείται κάθε μη 
προγραμματισμένο συμβάν, 
συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων 
στο χειρισμό, των αστοχιών εξοπλισμού 
και άλλων ατυχών περιστατικών, του 
οποίου οι συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες
δεν είναι αμελητέες από την άποψη της 
προστασίας ή της πυρηνικής ασφάλειας·

8. ως «ατύχημα» νοείται κάθε μη 
προγραμματισμένο συμβάν, 
συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων 
στο χειρισμό, των αστοχιών εξοπλισμού 
και άλλων ατυχών περιστατικών, του 
οποίου οι συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες
ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την 
πυρηνική προστασία ή την πυρηνική 
ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 92
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. ως «συνθήκες ατυχήματος» νοούνται 
οι αποκλίσεις από την κανονική 
λειτουργία, οι οποίες είναι λιγότερο 
συχνές και πιο σοβαρές από τα 
αναμενόμενα λειτουργικά συμβάντα και 
στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
ατυχήματα σχεδιαστικής βάσης και οι 
συνθήκες σχεδιαστικής επέκτασης·

Or. en
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Τροπολογία 93
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. ως «ουσιαστική εξάλειψη» νοείται ότι 
είναι φυσικά αδύνατο ή ότι μπορεί να
θεωρηθεί εξαιρετικά απίθανο, με υψηλό 
βαθμό αξιοπιστίας, να εμφανιστεί μια 
συνθήκη·

11. ως «ουσιαστική εξάλειψη» νοείται ότι 
είναι φυσικά αδύνατο να εμφανιστεί μια 
συνθήκη·

Or. fr

Τροπολογία 94
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. ως «λογικά εφικτό» νοείται ότι, 
επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
της καλής πρακτικής στον τεχνικό τομέα, 
πρέπει να επιδιωχθούν περαιτέρω μέτρα 
ασφάλειας ή μείωσης του κινδύνου 
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
υλοποιηθούν, εκτός αν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι αυτά είναι προδήλως 
δυσανάλογα ως προς το όφελος για την 
ασφάλεια που θα απέφεραν·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 95
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. ως «λογικά εφικτό» νοείται ότι, 
επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
της καλής πρακτικής στον τεχνικό τομέα, 
πρέπει να επιδιωχθούν περαιτέρω μέτρα 
ασφάλειας ή μείωσης του κινδύνου 
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
υλοποιηθούν, εκτός αν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι αυτά είναι προδήλως 
δυσανάλογα ως προς το όφελος για την 
ασφάλεια που θα απέφεραν·

12. ως «λογικά εφικτό» νοείται ότι, 
επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
της καλής πρακτικής στον τεχνικό τομέα, 
πρέπει να επιδιωχθούν περαιτέρω μέτρα 
ασφάλειας ή μείωσης του κινδύνου 
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
υλοποιηθούν, εκτός αν η εθνική 
ρυθμιστική αρχή δέχεται ότι
αποδεικνύεται ότι αυτά είναι προδήλως 
δυσανάλογα ως προς το όφελος για την 
ασφάλεια που θα απέφεραν·

Or. en

Τροπολογία 96
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. ως «λογικά εφικτό» νοείται ότι, 12. ως «λογικά εφικτό» νοείται ότι, 
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επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
της καλής πρακτικής στον τεχνικό τομέα, 
πρέπει να επιδιωχθούν περαιτέρω μέτρα 
ασφάλειας ή μείωσης του κινδύνου 
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
υλοποιηθούν, εκτός αν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι αυτά είναι προδήλως 
δυσανάλογα ως προς το όφελος για την 
ασφάλεια που θα απέφεραν·

επιπλέον της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
της καλής πρακτικής στον τεχνικό τομέα, 
πρέπει να επιδιωχθούν περαιτέρω μέτρα 
ασφάλειας ή μείωσης του κινδύνου 
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη θέση σε 
λειτουργία, τη λειτουργία ή τον 
παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
και ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
υλοποιηθούν εφόσον αποφέρουν 
οποιοδήποτε όφελος για την ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 97
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. ως «σχεδιαστική βάση» νοείται το 
εύρος των συνθηκών και των συμβάντων 
που λαμβάνονται ρητά υπόψη στη 
σχεδίαση της εγκατάστασης, σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια, έτσι, ώστε η 
εγκατάσταση να μπορεί να ανταπεξέλθει 
σε αυτά χωρίς να υπερβεί τα εγκεκριμένα 
όρια της προγραμματισμένης λειτουργίας 
των συστημάτων ασφάλειας·

13. ως «σχεδιαστική βάση» νοείται το 
εύρος των συνθηκών και των συμβάντων
και του συσσωρευτικού τους 
αποτελέσματος, που λαμβάνονται ρητά 
υπόψη στη σχεδίαση της εγκατάστασης, 
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, έτσι, 
ώστε η εγκατάσταση να μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε αυτά·

Or. fr

Τροπολογία 98
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. ως «ατύχημα σχεδιαστικής βάσης»
νοούνται συνθήκες ατυχήματος για τις 
οποίες μια εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί 
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και για 
τις οποίες η φθορά του καυσίμου και η 
έκλυση ραδιενεργού υλικού διατηρούνται 
εντός των εγκεκριμένων ορίων·

14. ως «ατύχημα σχεδιαστικής βάσης»
νοείται ατύχημα που προκαλεί συνθήκες 
ατυχήματος για τις οποίες μια 
εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια σχεδίασης και
συντηρητική μεθοδολογία και για τις 
οποίες οι εκλύσεις ραδιενεργού υλικού 
διατηρούνται εντός των αποδεκτών ορίων·

Or. en

Τροπολογία 99
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. ως «ατύχημα εκτός σχεδιαστικής 
βάσης» νοείται ένα ατύχημα το οποίο 
είναι δυνατόν να συμβεί, αλλά δεν 
λήφθηκε πλήρως υπόψη κατά τη 
σχεδίαση διότι θεωρήθηκε εξαιρετικά 
απίθανο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. ως «ατύχημα εκτός σχεδιαστικής 
βάσης» νοείται ένα ατύχημα το οποίο 
είναι δυνατόν να συμβεί, αλλά δεν 
λήφθηκε πλήρως υπόψη κατά τη 
σχεδίαση διότι θεωρήθηκε εξαιρετικά 
απίθανο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 101
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. ως «συνθήκες σχεδιαστικής 
επέκτασης» νοούνται συνθήκες 
ατυχήματος οι οποίες δεν λαμβάνονται 
υπόψη για ατυχήματα σχεδιαστικής 
βάσης, αλλά λαμβάνονται υπόψη στη 
διαδικασία σχεδίασης της εγκατάστασης 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία καλύτερης 
εκτίμησης και για τις οποίες οι εκλύσεις 
ραδιενεργού υλικού διατηρούνται εντός 
αποδεκτών ορίων. Οι συνθήκες 
σχεδιαστικής επέκτασης θα μπορούσαν 
να συμπεριλαμβάνουν συνθήκες σοβαρού 
ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 102
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – παράγραφος 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. ως «επαλήθευση» νοείται μια 
διαδικασία έρευνας, κατά την οποία 
διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα της 
φάσης του συστήματος, των 
κατασκευαστικών στοιχείων του 
συστήματος, της μεθόδου, του εργαλείου 
υπολογισμού, του προγράμματος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, της ανάπτυξης 
και της παραγωγής πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις της προηγούμενης φάσης.

Or. en

Τροπολογία 103
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και διατηρούν 
εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό και 
οργανωτικό πλαίσιο (εφεξής το «εθνικό 
πλαίσιο») για την πυρηνική ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων το οποίο 
κατανέμει τις αρμοδιότητες και προβλέπει 
τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών 
κρατικών φορέων. Το εθνικό πλαίσιο 
προβλέπει ιδιαίτερα τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και διατηρούν 
εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό, διοικητικό
και οργανωτικό πλαίσιο (εφεξής το
«εθνικό πλαίσιο») για την πυρηνική 
ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
το οποίο κατανέμει τις αρμοδιότητες και 
προβλέπει τον συντονισμό μεταξύ των 
σχετικών κρατικών φορέων. Το εθνικό 
πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερα τα εξής:

Or. ro

Τροπολογία 104
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

δ α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να διατηρείται και εφόσον 
ενδείκνυται να βελτιώνεται, λαμβάνοντας 
υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά τη 
λειτουργία, τα διδάγματα από τις μελέτες
ασφάλειας των εν λειτουργία πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τα πορίσματα των 
ερευνών στον τομέα της ασφάλειας, όταν 
αυτά είναι σχετικά και διαθέσιμα.»

«2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να διατηρείται και να 
βελτιώνεται ανά τακτά διαστήματα, και 
μόλις η σχετική πείρα που αποκτάται κατά 
τη λειτουργία, τα διδάγματα από τις 
μελέτες ασφάλειας των εν λειτουργία 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, η εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τα πορίσματα των 
ερευνών στον τομέα της ασφάλειας
καταστούν διαθέσιμα.»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EL:PDF)

Τροπολογία 105
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα που σχετίζεται με την προαγωγή 
ή τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής 
ενέργειας ή την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας·

α) να είναι νομικά και λειτουργικά 
διαχωρισμένη από οποιαδήποτε άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που 
σχετίζεται με την προαγωγή ή τη 
χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ή 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 106
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα που σχετίζεται με την προαγωγή 
ή τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής 
ενέργειας ή την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας·

α) να είναι λειτουργικά και νομικά
διαχωρισμένη από οποιαδήποτε άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που 
σχετίζεται με την προαγωγή ή τη 
χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ή 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. nl

Τροπολογία 107
Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να έχει τις δικές της αποκλειστικές 
ενδεδειγμένες πιστώσεις κονδυλίων, με 
αυτονομία στη διάθεση των πιστωμένων 
κονδυλίων. Ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης και η διαδικασία 
πίστωσης κονδυλίων πρέπει να ορίζεται με 
σαφήνεια στο εθνικό πλαίσιο·

δ) να έχει τις δικές της αποκλειστικές 
ενδεδειγμένες πιστώσεις κονδυλίων, με 
αυτονομία στη διάθεση των πιστωμένων 
κονδυλίων. Ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης και η διαδικασία 
πίστωσης κονδυλίων πρέπει να ορίζεται με 
σαφήνεια στο εθνικό πλαίσιο και να 
περιλαμβάνει διατάξεις για την επαρκή 
παραγωγή νέας γνώσης και τη διαχείριση 
της υφιστάμενης γνώσης, τεχνογνωσίας 
και των υφιστάμενων δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 108
Michèle Rivasi
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να διορίζει στις διευθυντικές θέσεις 
(γενικός διευθυντής και υποδιευθυντής) 
άτομα που διαθέτουν τα αναγκαία 
προσόντα, πείρα και εμπειρογνωμοσύνη, 
αλλά τα οποία δεν είχαν θέση υψηλής 
ευθύνης τουλάχιστον τα τελευταία 10 έτη 
σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα που ασχολείται με την 
προώθηση, την παραγωγή ή τη χρήση 
της πυρηνικής ενέργειας· 

Or. fr

Τροπολογία 109
Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη·

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, το 
οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
εξωτερικούς επιστημονικούς και 
τεχνικούς πόρους καθώς και να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονες, στον 
βαθμό που αυτό απαιτείται για τη 
στήριξη των ρυθμιστικών καθηκόντων 
της και σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της
ακεραιότητας των ρυθμιστικών 
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διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 110
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη·

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού, τα μέλη του οποίου 
διαθέτουν στο σύνολό τους, και ιδίως τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 
έχουν οριστεί με πολιτικά κριτήρια, τα 
αναγκαία προσόντα, πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 111
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη·

ε) να απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό 
προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, 
πείρα και εμπειρογνωμοσύνη, να 
διασφαλίζει τη συνεχή μάθηση και να 
εγγυάται την ανεξαρτησία τους από 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων·
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Or. fr

Τροπολογία 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή πρέπει 
να είναι μέλος μιας ανεξάρτητης και 
αυτόνομης ευρωπαϊκής κεντρικής 
οργάνωσης για την ασφάλεια και τον 
έλεγχο που πρέπει να συσταθεί, μοναδικός 
στόχος της οποίας θα είναι η διασφάλιση 
συνολικής ασφάλειας. Η κεντρική 
οργάνωση απαρτίζεται από ανεξάρτητους 
και τεχνικά καταρτισμένους 
εμπειρογνώμονες και της ανατίθενται 
επαρκείς αρμοδιότητες και εξουσίες για 
την ανάπτυξη μέτρων ή την ανάληψη 
δράσεων που εγγυώνται την υψηλότερη 
πυρηνική ασφάλεια που μπορεί να 
επιτευχθεί στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 113
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα πρόσωπα με εκτελεστικές 
αρμοδιότητες εντός της αρμόδιας 
ρυθμιστικής αρχής ορίζονται σύμφωνα με 
σαφώς καθορισμένες διαδικασίες και 
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απαιτήσεις που ισχύουν για τον ορισμό 
τους. Δύνανται να απαλλαχθούν από τα 
καθήκοντά τους, διαρκούσης της θητείας 
τους, ιδίως εάν δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο ή κριθούν 
ένοχα για παράπτωμα βάσει του εθνικού 
δικαίου. Για τις θέσεις που ενδέχεται να 
επισύρουν σύγκρουση συμφερόντων 
ορίζεται κατάλληλη χρονική περίοδος 
υπαναχώρησης.

Or. en

Τροπολογία 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επιβάλλει στον κάτοχο άδειας τη 
συμμόρφωση προς τις εθνικές απαιτήσεις 
πυρηνικής ασφάλειας και προς τους όρους 
της σχετικής άδειας·

β) να επιβάλλει στον κάτοχο άδειας τη 
συμμόρφωση προς τις εθνικές απαιτήσεις 
πυρηνικής ασφάλειας και προς τους όρους 
της σχετικής άδειας· εάν ο κάτοχος άδειας 
δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση 
ασφάλειας, η ρυθμιστική αρχή έχει τη 
δυνατότητα να υποχρεώσει τον κάτοχο 
της άδειας να παύσει τις δραστηριότητές 
του·

Or. en

Τροπολογία 115
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να πραγματοποιεί δράσεις επιβολής,
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής 
λειτουργίας μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

ε) να πραγματοποιεί δράσεις επιβολής,
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων 
του άρθρου 9α και της αναστολής 
λειτουργίας μιας πυρηνικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 116
Romana Jordan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να παρέχει κατάλληλες συνθήκες για 
τις δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη της απαραίτητης γνωσιακής 
βάσης και την υποστήριξη της 
διαχείρισης της τεχνογνωσίας για τη 
ρυθμιστική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
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εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η κύρια ευθύνη 
για την πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης να παραμένει στον κάτοχο 
της άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι 
δυνατόν να μεταβιβάζεται.

εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η αποκλειστική
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης να παραμένει 
στον κάτοχο της άδειας. Η ευθύνη αυτή 
δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και οι κάτοχοι άδειας 
διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι 
πλήρως ασφαλισμένοι, και όλα τα έξοδα 
ασφάλισης καθώς και οι υποχρεώσεις και 
το κόστος των ζημιών που προκαλούνται 
σε ανθρώπους και το περιβάλλον σε 
περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και τους κατόχους άδειας.

Or. en

Τροπολογία 118
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η κύρια ευθύνη 
για την πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης να παραμένει στον κάτοχο 
της άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να 
μεταβιβαστεί.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η ευθύνη για την 
πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης να παραμένει εξ ολοκλήρου
στον σχεδιαστή της και στον κάτοχο της 
άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να 
μεταβιβαστεί.

Or. fr

Τροπολογία 119
Elena Băsescu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 λογικά εφικτό, της 
πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεών τους με συστηματικό και 
επαληθεύσιμο τρόπο.

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 
πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεών τους με συστηματικό και 
επαληθεύσιμο τρόπο.

Or. ro

Τροπολογία 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – 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 
λογικά εφικτό, της πυρηνικής ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεών τους με 
συστηματικό και επαληθεύσιμο 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 πυρηνικής ασφάλειας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεών τους με 
συστηματικό και επαληθεύσιμο τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 121
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – 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 
λογικά εφικτό, της πυρηνικής ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεών τους με 
συστηματικό και επαληθεύσιμο 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 πυρηνικής ασφάλειας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεών τους με 
συστηματικό και επαληθεύσιμο τρόπο.

Or. fr

Τροπολογία 122
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο δ
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους 
κατόχους άδειας να θεσπίζουν και να 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης τα 
οποία να αποδίδουν τη δέουσα 
προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια 
και να επαληθεύονται τακτικά από την 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους 
κατόχους άδειας να θεσπίζουν και να 
εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης τα 
οποία να αποδίδουν τη δέουσα 
προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
και ενίσχυσης της νοοτροπίας της 
πυρηνικής ασφάλειας, και να 
επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή.
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Or. en

Τροπολογία 123
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο στ
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 6 – 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, με τα κατάλληλα 
προσόντα, εμπειρογνωμοσύνη και 
δεξιότητες, για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά την 
πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους 1 έως 4 σημείο α του 
παρόντος άρθρου και στα σημεία α έως δ 
τους άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας. Οι 
εν λόγω υποχρεώσεις εκτείνονται και 
στους εργαζομένους με υπεργολαβία.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους 
κατόχους άδειας να προβλέπουν και να 
διατηρούν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους, με τα κατάλληλα 
προσόντα, εμπειρογνωμοσύνη και 
δεξιότητες, για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά την 
πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους 1 έως 4 σημείο α του 
παρόντος άρθρου και στα σημεία α έως δ 
τους άρθρου 8 της παρούσας οδηγίας, 
μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του 
παροπλισμού της και μετά από αυτόν. Οι 
εν λόγω υποχρεώσεις εκτείνονται και 
στους εργαζομένους με υπεργολαβία.

Or. fr

Τροπολογία 124
Elena Băsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 7



AM\1019806EL.doc 67/118 PE529.779v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να απαιτεί από όλα τα μέρη να 
προβαίνουν σε διευθετήσεις για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
εξάσκηση του προσωπικού τους που έχει 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τις διευθετήσεις 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη ενημερωμένης και 
αμοιβαία αναγνωρισμένης 
εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων στην 
πυρηνική ασφάλεια.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό
πλαίσιο να απαιτεί από όλα τα μέρη να 
προβαίνουν σε διευθετήσεις για την 
εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρτιση και την 
εξάσκηση του προσωπικού τους που έχει 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τις διευθετήσεις 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη ενημερωμένης και 
αμοιβαία αναγνωρισμένης 
εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων στην 
πυρηνική ασφάλεια.

Or. ro

Τροπολογία 125
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να απαιτεί από όλα τα μέρη να 
προβαίνουν σε διευθετήσεις για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
εξάσκηση του προσωπικού τους που έχει 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τις διευθετήσεις 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη ενημερωμένης και 
αμοιβαία αναγνωρισμένης 
εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων στην 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να απαιτεί από όλα τα μέρη να 
προβαίνουν σε διευθετήσεις για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
εξάσκηση του προσωπικού τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων,
που έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τις διευθετήσεις 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
με σκοπό την απόκτηση, διατήρηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη ενημερωμένης και 
αμοιβαία αναγνωρισμένης 
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πυρηνική ασφάλεια. εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων στην 
πυρηνική ασφάλεια.

Or. fr

Τροπολογία 126
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
ενημερωμένες και έγκαιρες πληροφορίες 
σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 
σχετικούς κινδύνους να διατίθενται στους 
εργαζομένους και στον πληθυσμό, με 
ειδική μέριμνα για όσους ζουν στην 
περιοχή μιας πυρηνικής εγκατάστασης.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
ενημερωμένες και έγκαιρες πληροφορίες 
σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 
σχετικούς κινδύνους να διατίθενται στους 
εργαζομένους και στον πληθυσμό, με 
ειδική μέριμνα για όσους ζουν στην 
περιοχή μιας πυρηνικής εγκατάστασης.
Πρέπει να εξασφαλιστεί μια ευρεία και 
διαφανής διαδικασία επικοινωνίας μέσω 
τακτικής ενημέρωσης και διαβούλευσης 
με τους πολίτες της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 127
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
ενημερωμένες και έγκαιρες πληροφορίες 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
ενημερωμένες πληροφορίες σε σχέση με 
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σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 
σχετικούς κινδύνους να διατίθενται στους 
εργαζομένους και στον πληθυσμό, με 
ειδική μέριμνα για όσους ζουν στην 
περιοχή μιας πυρηνικής εγκατάστασης.

την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τους σχετικούς 
κινδύνους να διατίθενται σε πραγματικό 
χρόνο στους εργαζομένους, στην κοινωνία 
των πολιτών και στον πληθυσμό, με ειδική 
μέριμνα για όσους ζουν στην περιοχή μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης.

Or. fr

Τροπολογία 128
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει,
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με 
τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 
περίπτωση μη φυσιολογικών συμβάντων 
και ατυχημάτων.

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει
σημαντικές περιπτώσεις, όπως τη 
χωροθέτηση, την κατασκευή, την 
επέκταση, τη θέση σε λειτουργία, τη 
λειτουργία, τη λειτουργία πέραν από τη 
διάρκεια ζωής σχεδιασμού, την οριστική 
διακοπή λειτουργίας και τον παροπλισμό.

Or. en

Τροπολογία 129
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 
περίπτωση μη φυσιολογικών συμβάντων 
και ατυχημάτων.

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες διαβούλευσης με τους 
εργαζομένους και τον πληθυσμό και την 
επικοινωνία σε περίπτωση μη 
φυσιολογικών συμβάντων και 
ατυχημάτων.

Or. de

Τροπολογία 130
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 
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περίπτωση μη φυσιολογικών συμβάντων 
και ατυχημάτων.

περίπτωση ατυχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «μη φυσιολογικά συμβάντα» δεν χρησιμοποιούνται εν προκειμένω όπως στο γλωσσάρι του 
ΔΟΑΕ. Υπάρχουν δύο βασικές καταστάσεις σταθμών: οι λειτουργικές καταστάσεις και οι 
συνθήκες ατυχήματος. Οι πρώτες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κατάρτισης εκθέσεων.

Τροπολογία 131
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας η οποία καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 
περίπτωση μη φυσιολογικών συμβάντων
και ατυχημάτων.

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη 
υποπαράγραφο περιλαμβάνει τη μέριμνα 
ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και οι 
κάτοχοι άδειας, εντός των τομέων 
αρμοδιοτήτων τους, καταρτίζουν, 
δημοσιεύουν και εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών 
διαβούλευσης, η οποία καλύπτει, μεταξύ 
άλλων, πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, 
δραστηριότητες μη υποχρεωτικής 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και 
τον πληθυσμό και την επικοινωνία σε 
περίπτωση περιστατικών και ατυχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 132
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στο κοινό με έγκαιρο και 
ουσιαστικό τρόπο ευκαιρίες συμμετοχής
στη διαδικασία αδειοδότησης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις.».

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στο κοινό με έγκαιρο και 
ουσιαστικό τρόπο ευκαιρίες συμμετοχής
στις διαδικασίες αδειοδότησης και 
ενίσχυσης της λειτουργικής ασφάλειας
των πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση του Aarhus.

Or. fr

Τροπολογία 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στο κοινό με έγκαιρο και 
ουσιαστικό τρόπο ευκαιρίες συμμετοχής
στη διαδικασία αδειοδότησης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 
και τις διεθνείς υποχρεώσεις.».

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στο κοινό με έγκαιρο και 
ουσιαστικό τρόπο ευκαιρίες συμμετοχής
στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις.».

Or. en

Τροπολογία 134
Edit Herczog, Jan Březina
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται,
χωροθετούνται, κατασκευάζονται,
τίθενται σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την αποφυγή
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την πρόληψη 
ατυχημάτων και, σε περίπτωση
ατυχήματος, τον μετριασμό των 
επιπτώσεών του και την αποφυγή
μεγάλης, μακροχρόνιας, εκτός του χώρου 
της εγκατάστασης ρύπανσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι ασφάλειας για τους νέους πυρηνικούς σταθμούς προτάθηκαν από την ENSREG και 
βασίζονται στις εργασίες της WENRA. Ωστόσο, σε περίπτωση μεταφοράς τους σε νομικά 
δεσμευτικό έγγραφο, απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση και καθοδήγηση ως προς την ερμηνεία 
τους.

Τροπολογία 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την αποφυγή
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την πρόληψη 
ατυχημάτων και, σε περίπτωση 
ατυχήματος, τον μετριασμό των 
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επιπτώσεών του και την αποφυγή
μεγάλης, μακροχρόνιας, εκτός του χώρου 
της εγκατάστασης ρύπανσης:

Or. en

Τροπολογία 136
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την αποφυγή
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την πρόληψη
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «πρόληψη» χρησιμοποιείται ευρέως. Επιπλέον, η πρόληψη απαιτεί εξ ορισμού την 
ανάληψη δράσης πριν ή εν αναμονή κάποιου μελλοντικού συμβάντος. Η αποφυγή είναι 
συνώνυμος όρος της πρόληψης και εξ ορισμού η αποφυγή μιας ενέργειας δεν απαιτεί την εκ των 
προτέρων ανάληψη δράσης. Ως εκ τούτου, η πρόληψη ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών είναι καταλληλότερος όρος τόσο από γλωσσολογική όσο και από λειτουργική άποψη.

Τροπολογία 137
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την αποφυγή
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την αποφυγή 
εκλύσεων ραδιενεργών ουσιών:

Or. fr

Τροπολογία 138
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξαλείφοντας ουσιαστικά την 
πιθανότητα να συμβούν όλες οι ακολουθίες 
ατυχήματος που θα κατέληγαν σε πρόωρες 
ή μεγάλες εκλύσεις·

α) εξαλείφοντας ουσιαστικά την 
πιθανότητα να συμβούν όλες οι ακολουθίες 
ατυχήματος που θα κατέληγαν σε 
εκλύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 139
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προκειμένου για ατυχήματα των 
οποίων οι πιθανότητες να συμβούν δεν 
έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί,
εφαρμόζοντας σχεδιαστικά μέτρα έτσι, 
ώστε μόνο γεωγραφικά και χρονικά 
περιορισμένα προστατευτικά μέτρα να 
απαιτούνται για το κοινό και να υπάρχει 
επαρκής διαθέσιμος χρόνος για την 
εφαρμογή αυτών των μέτρων και να 
ελαχιστοποιείται η συχνότητα των εν 
λόγω ατυχημάτων.

β) εφαρμόζοντας σχεδιαστικά μέτρα έτσι, 
ώστε μόνο γεωγραφικά και χρονικά 
περιορισμένα προστατευτικά μέτρα να 
απαιτούνται για το κοινό και να υπάρχει 
επαρκής διαθέσιμος χρόνος για την 
εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 140
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ 
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 141
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ 
Άρθρο 8α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
για τους νέους αντιδραστήρες και 
θεωρείται ως στόχος για τις υφιστάμενες
πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βαθμό που 
αυτό είναι λογικά εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δεν κάνει διάκριση μεταξύ των νέων και των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, των αντιδραστήρων και άλλων εγκαταστάσεων. Μολονότι το προτεινόμενο 
άρθρο 8α παράγραφος 2 της Επιτροπής τείνει κατά κάποιον τρόπο προς την κατεύθυνση αυτή, ο 
ορισμός του τι είναι «λογικά εφικτό» είναι υπερβολικά ασαφής.

Τροπολογία 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 71/2009/Ευρατόμ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει
για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί οι στόχοι που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 να
ισχύουν για τους νέους αντιδραστήρες και 
θεωρούνται ως στόχος για τις
υφιστάμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

Or. en

Τροπολογία 143
Paul Rübig
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1:

α) να ισχύει για τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις για τις οποίες η άδεια 
κατασκευής χορηγείται για πρώτη φορά 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας·

β) να χρησιμοποιείται ως σημείο 
αναφοράς για την υλοποίηση τεχνολογικά 
εξελιγμένων βελτιώσεων ασφαλείας στις 
υφιστάμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
περιοδικών επισκοπήσεων ασφάλειας, 
όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του 
άρθρου 8γ παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8β – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να χωροθετούνται έτσι, ώστε να 
λαμβάνεται η δέουσα μέριμνα για να 
αποφεύγονται, όποτε είναι δυνατόν,
εξωτερικοί φυσικοί και ανθρωπογενείς 
κίνδυνοι και να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις τους·

α) να χωροθετούνται έτσι, ώστε να 
λαμβάνεται η δέουσα μέριμνα για να 
αποφεύγονται εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι και να 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους·
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Or. en

Τροπολογία 145
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να χωροθετούνται έτσι, ώστε να 
λαμβάνεται η δέουσα μέριμνα για να 
αποφεύγονται, όποτε είναι δυνατόν,
εξωτερικοί φυσικοί και ανθρωπογενείς 
κίνδυνοι και να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις τους·

a)να χωροθετούνται έτσι, ώστε να 
λαμβάνεται η δέουσα μέριμνα για να 
αποφεύγονται εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι και να
προλαμβάνονται οι επιπτώσεις τους·

Or. fr

Τροπολογία 146
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) οι δόσεις ακτινοβολίας που λαμβάνουν 
οι εργαζόμενοι και ο πληθυσμός να μην 
υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια και να 
διατηρούνται στα χαμηλότερα λογικά 
εφικτά επίπεδα·

(i) οι δόσεις ακτινοβολίας που λαμβάνουν 
οι εργαζόμενοι και ο πληθυσμός να μην 
υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια·

Or. fr
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Τροπολογία 147
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – στοιχείο β – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα μη φυσιολογικά συμβάντα να
ελαχιστοποιούνται·

(ii) τα μη φυσιολογικά συμβάντα να
εξαλείφονται·

Or. fr

Τροπολογία 148
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – στοιχείο β – σημείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) οι πιθανότητες κλιμάκωσης 
καταστάσεων ατυχήματος να μειώνονται
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να 
ελέγχουν τα μη φυσιολογικά συμβάντα·

(iii) οι πιθανότητες κλιμάκωσης 
καταστάσεων ατυχήματος να εξαλείφονται
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να 
ελέγχουν τα συμβάντα που ενδέχεται να 
προκύψουν παρά τις προφυλάξεις·

Or. fr

Τροπολογία 149
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) οι επιβλαβείς συνέπειες μη 
φυσιολογικών συμβάντων και ατυχημάτων 
σχεδιαστικής βάσης, εάν συμβούν, να 
μετριάζονται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι αυτά δεν επιφέρουν ακτινολογικές 
επιπτώσεις ή ότι επιφέρουν μόνο ήσσονες 
ακτινολογικές επιπτώσεις·

(iv) οι επιβλαβείς συνέπειες μη 
φυσιολογικών συμβάντων και ατυχημάτων 
σχεδιαστικής βάσης, εάν συμβούν παρά 
τις προφυλάξεις, να μετριάζονται έτσι, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτά δεν 
επιφέρουν ακτινολογικές επιπτώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 150
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β – στοιχείο β – σημείο v 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) οι εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι να 
προλαμβάνονται, όποτε είναι δυνατόν, και 
οι επιπτώσεις τους να ελαχιστοποιούνται.

(v) οι εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι να 
προλαμβάνονται.

Or. fr

Τροπολογία 151
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8β – στοιχείο β – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) οι εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι να 
προλαμβάνονται, όποτε είναι δυνατόν, και 
οι επιπτώσεις τους να ελαχιστοποιούνται.

(v) οι εξωτερικοί φυσικοί και 
ανθρωπογενείς κίνδυνοι να 
προλαμβάνονται, όποτε είναι δυνατόν, και 
οι επιπτώσεις τους να μετριάζονται στον 
βαθμό του λογικά εφικτού.

Or. en

Τροπολογία 152
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να αξιολογεί σε τακτική βάση τις 
ακτινολογικές επιπτώσεις μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης στους εργαζομένους, στον 
πληθυσμό και στον αέρα, το νερό και το 
έδαφος, τόσο σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας όσο και σε συνθήκες 
ατυχήματος·

(α) να αξιολογεί σε τακτική βάση τις 
ακτινολογικές επιπτώσεις μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης στους εργαζομένους, στον 
πληθυσμό και στο περιβάλλον, τόσο σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και 
σε συνθήκες ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 153
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να αξιολογεί σε τακτική βάση τις (α) να αξιολογεί σε τακτική βάση, και 
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ακτινολογικές επιπτώσεις μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης στους εργαζομένους, στον 
πληθυσμό και στον αέρα, το νερό και το 
έδαφος, τόσο σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας όσο και σε συνθήκες 
ατυχήματος·

τουλάχιστον κάθε πέντε έτη, τις 
ακτινολογικές επιπτώσεις μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης στους εργαζομένους, στον 
πληθυσμό και στον αέρα, το νερό και το 
έδαφος, τόσο σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας όσο και σε συνθήκες 
ατυχήματος·

Or. fr

Τροπολογία 154
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ορίζει, τεκμηριώνει και 
επαναξιολογεί σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον κάθε δέκα έτη τη σχεδιαστική 
βάση των πυρηνικών εγκαταστάσεων μέσω 
μιας περιοδικής αξιολόγησης ασφάλειας, 
καθώς και να τη συμπληρώνει με μια 
ανάλυση σχεδιαστικής επέκτασης, για να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των 
ευλόγως εφικτών μέτρων βελτίωσης·

(β) να ορίζει, τεκμηριώνει και 
επαναξιολογεί σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον κάθε πέντε έτη, τη 
σχεδιαστική βάση των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων μέσω μιας περιοδικής 
αξιολόγησης ασφάλειας, καθώς και να τη 
συμπληρώνει με μια ανάλυση 
σχεδιαστικής επέκτασης, για να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των 
ευλόγως εφικτών μέτρων βελτίωσης, 
ειδάλλως επιβάλλεται η διακοπή της 
λειτουργίας της πυρηνικής 
εγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 155
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8γ – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να ορίζει, τεκμηριώνει και 
επαναξιολογεί σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον κάθε δέκα έτη τη σχεδιαστική 
βάση των πυρηνικών εγκαταστάσεων μέσω 
μιας περιοδικής αξιολόγησης ασφάλειας, 
καθώς και να τη συμπληρώνει με μια 
ανάλυση σχεδιαστικής επέκτασης, για να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των 
ευλόγως εφικτών μέτρων βελτίωσης·

(β) να ορίζει, τεκμηριώνει και 
επαναξιολογεί σε τακτική βάση και 
τουλάχιστον κάθε οκτώ έτη τη 
σχεδιαστική βάση των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων μέσω μιας περιοδικής 
αξιολόγησης ασφάλειας, καθώς και να τη 
συμπληρώνει με μια ανάλυση 
σχεδιαστικής επέκτασης, για να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των 
ευλόγως εφικτών μέτρων βελτίωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατή η επαρκώς επικαιροποιημένη συνεκτίμηση της τεχνολογικής και 
κοινωνικής προόδου.

Τροπολογία 156
Béla Kovács

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να εξασφαλίζει ότι η ανάλυση 
σχεδιαστικής επέκτασης καλύπτει όλα τα 
ατυχήματα, τα συμβάντα και τους 
συνδυασμούς συμβάντων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
και εξωτερικών φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων και σοβαρών 
ατυχημάτων, που οδηγούν σε συνθήκες 
που δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
ατυχήματα σχεδιαστικής βάσης·

(γ) να αποσκοπεί να εξασφαλίζει ότι η 
ανάλυση σχεδιαστικής επέκτασης καλύπτει 
όλα τα ατυχήματα, τα συμβάντα και τους 
συνδυασμούς συμβάντων, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
και εξωτερικών φυσικών και 
ανθρωπογενών κινδύνων και σοβαρών 
ατυχημάτων, που οδηγούν σε συνθήκες 
που δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
ατυχήματα σχεδιαστικής βάσης·

Or. hu
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Τροπολογία 157
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8γ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να πραγματοποιεί μια ειδική 
αξιολόγηση ασφάλειας για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι προσεγγίζουν 
το όριο της λειτουργικής διάρκειας ζωής 
τους, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, και 
για τις οποίες έχει ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας ζωής τους.

(στ) να πραγματοποιεί μια ειδική 
αξιολόγηση ασφάλειας για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι προσεγγίζουν 
το όριο της λειτουργικής διάρκειας ζωής 
τους, και να εφαρμόζει τα μέτρα που 
διατάσσονται από τη ρυθμιστική αρχή 
για την πρόληψη ατυχημάτων πέραν της
σχεδιαστικής βάσης, ώστε να είναι 
δυνατή η χορήγηση αιτούμενης 
παράτασης της λειτουργικής διάρκειας 
ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 158
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να πραγματοποιεί μια ειδική 
αξιολόγηση ασφάλειας για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι προσεγγίζουν 
το όριο της λειτουργικής διάρκειας ζωής 
τους, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, και για 
τις οποίες έχει ζητηθεί παράταση της 

(στ) να πραγματοποιεί μια ειδική 
αξιολόγηση ασφάλειας για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή θεωρεί ότι προσεγγίζουν 
το όριο της λειτουργικής διάρκειας ζωής 
τους, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, και για 
τις οποίες έχει ζητηθεί παράταση της 
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διάρκειας ζωής τους. διάρκειας ζωής τους. Σε περίπτωση 
παράτασης της διάρκειας ζωής τους, η 
περιοδικότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) μειώνεται 
σε δύο έτη.

Or. fr

Τροπολογία 159
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η χορήγηση ή η 
εξέταση μιας άδειας για την κατασκευή 
ή/και τη λειτουργία μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης να βασίζεται σε μια 
ενδεδειγμένη αξιολόγηση ασφάλειας για τη 
συγκεκριμένη τοποθεσία και τη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί η χορήγηση ή η 
εξέταση μιας άδειας για την κατασκευή 
ή/και τη λειτουργία μιας πυρηνικής 
εγκατάστασης να βασίζεται σε μια 
ενδεδειγμένη αξιολόγηση ασφάλειας για τη 
συγκεκριμένη τοποθεσία και τη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση, κατόπιν 
επιθεώρησης από την εθνική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 160
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να καταρτίσει και να ενημερώνει σε 
τακτική βάση ένα εσωτερικό σχέδιο 

(α) να καταρτίσει και να ενημερώνει σε 
τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε πέντε 
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έκτακτης ανάγκης το οποίο: έτη, ένα εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης το οποίο:

Or. fr

Τροπολογία 161
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) είναι καταρτισμένο σε συντονισμό με 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς και 
βασίζεται σε διδάγματα που αντλούνται 
από την πείρα που αποκομίζεται από 
σοβαρά συμβάντα, σε περίπτωση που 
έχουν προκύψει·

(ii) είναι καταρτισμένο σε συντονισμό με 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς και 
βασίζεται σε διδάγματα που αντλούνται 
από την πείρα που αποκομίζεται από 
σοβαρά συμβάντα, σε περίπτωση που 
έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την εκκένωση του πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία 162
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) λαμβάνει υπόψη τους αθροιστικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
παρουσία άλλων επικίνδυνων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιοχή (τύπου Seveso III)
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Or. fr

Τροπολογία 163
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) να φροντίσει για την ύπαρξη ενός 
κέντρου αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
επαρκώς προστατευμένου έναντι φυσικών 
κινδύνων και ραδιενέργειας, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ενδιαίτησης σε αυτό·

(στ) να φροντίσει για την ύπαρξη ενός 
κέντρου αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων, 
επαρκώς προστατευμένου έναντι φυσικών 
κινδύνων και ραδιενέργειας, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ενδιαίτησης σε αυτό καθόλη τη διάρκεια 
της διαχείρισης της κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 164
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να εγκρίνει, να επιτρέπει και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
ασχολούνται με την πυρηνική ασφάλεια·

Or. fr
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Τροπολογία 165
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8δ – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα σε 
περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού για 
το μετριασμό τυχόν συνεπειών για την 
ανθρώπινη υγεία και για τον αέρα, το νερό 
και το έδαφος.».

(ζ) να λαμβάνει μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας σε περίπτωση ενός έκτακτου 
περιστατικού για το μετριασμό τυχόν 
συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και για
το περιβάλλον.».

Or. en

Τροπολογία 166
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 δ – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα σε 
περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού για
το μετριασμό τυχόν συνεπειών για την 
ανθρώπινη υγεία και για τον αέρα, το νερό 
και το έδαφος.».

(ζ) να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα σε 
περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού για
την πρόληψη τυχόν συνεπειών για την 
ανθρώπινη υγεία και για τον αέρα, το νερό 
και το έδαφος.».

Or. fr

Τροπολογία 167
Bernd Lange
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή. Κάθε χρόνο γίνεται ενημέρωση 
και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για τα 
αποτελέσματα, τα μέτρα και τα σχέδια 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·

Or. de

Τροπολογία 168
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
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των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 169
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 170
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

1. Τουλάχιστο ανά οκταετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο του εθνικού τους 
πλαισίου και των αρμόδιων ρυθμιστικών 
αρχών με σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη 
πυρηνική ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατή η επαρκώς επικαιροποιημένη συνεκτίμηση της τεχνολογικής και 
κοινωνικής προόδου.

Τροπολογία 171
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστο ανά δεκαετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 

1. Τουλάχιστο ανά πενταετία, τα κράτη 
μέλη φροντίζουν για τη διεξαγωγή 
περιοδικών αυτοαξιολογήσεων του 
εθνικού τους πλαισίου και των αρμόδιων 
ρυθμιστικών αρχών και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς 
αξιολόγησης από ομότιμο των οικείων 
τμημάτων του εθνικού τους πλαισίου και 
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των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών με 
σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Εφόσον διατίθενται, τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους διαβιβάζονται με έκθεση προς 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 172
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 
προβαίνουν σε διευθετήσεις περιοδικά, 
τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια, για ένα 
σύστημα αξιολογήσεων από ομοτίμους
του τομέα και συμφωνούν σε ένα χρονικό 
πλαίσιο και στους όρους υλοποίησής του. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
προβλέπονται ρυθμίσεις για την 
περιοδική αυτοαξιολόγηση των 
επιδόσεων ασφάλειας των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους και απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνών
αξιολογήσεων από ομοτίμους για τις 
εγκαταστάσεις αυτές με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας. Κάθε 
εγκατάσταση αξιολογείται τουλάχιστον 
ανά δεκαετία.

Or. en

Τροπολογία 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβαίνουν 
σε διευθετήσεις περιοδικά, τουλάχιστον 
κάθε έξι χρόνια, για ένα σύστημα 
αξιολογήσεων από ομοτίμους του τομέα 
και συμφωνούν σε ένα χρονικό πλαίσιο 
και στους όρους υλοποίησής του. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, δύνανται 
να επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Τα θέματα αυτά 
προτείνονται προς εξέταση στο πλαίσιο 
του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος 
αποστολών.

Or. en

Τροπολογία 174
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβαίνουν 
σε διευθετήσεις περιοδικά, τουλάχιστον 
κάθε έξι χρόνια, για ένα σύστημα 
αξιολογήσεων από ομοτίμους του τομέα 
και συμφωνούν σε ένα χρονικό πλαίσιο και 
στους όρους υλοποίησής του. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβαίνουν 
σε διευθετήσεις περιοδικά, τουλάχιστον 
κάθε τρία χρόνια, για ένα σύστημα 
αξιολογήσεων από ομοτίμους του τομέα 
και συμφωνούν σε ένα χρονικό πλαίσιο και 
στους όρους υλοποίησής του. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 175
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβαίνουν 
σε διευθετήσεις περιοδικά, τουλάχιστον 
κάθε έξι χρόνια, για ένα σύστημα 
αξιολογήσεων από ομοτίμους του τομέα 
και συμφωνούν σε ένα χρονικό πλαίσιο 
και στους όρους υλοποίησής του. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

2. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβαίνουν 
σε διευθετήσεις περιοδικά, τουλάχιστον 
κάθε έξι χρόνια, για ένα σύστημα 
αξιολογήσεων από ομοτίμους του τομέα 
και συμφωνούν στους όρους υλοποίησής 
του εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 176
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα θέματα που 
σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αν τα 
κράτη μέλη αποτύχουν να επιλέξουν από 
κοινού τουλάχιστον ένα θέμα εντός του 
χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην 
παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει 
τα θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα θέματα που 
σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αν τα 
κράτη μέλη αποτύχουν να επιλέξουν από 
κοινού τουλάχιστον ένα θέμα εντός του 
χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην 
παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει 
τα θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη μέλη 
αποτύχουν να επιλέξουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει τα 
θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με το άρθρο 
5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Βλέπε 
Γενικά πρότυπα ασφαλείας του ΔΟΑΕ Μέρος 1 παράγραφος 2.8 [«To be effectively 
independent, the regulatory body shall have sufficient authority and sufficient staffing and 
shall have access to sufficient financial resources for the proper discharge of its assigned 
responsibilities.» (Για να απολαύει ουσιαστικής ανεξαρτησίας, ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες και επαρκές προσωπικό και έχει πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους 
για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται.)]

Τροπολογία 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 71/2009/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη μέλη 
αποτύχουν να επιλέξουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει τα 
θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 180
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη μέλη 
αποτύχουν να επιλέξουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει τα
θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη μέλη 
αποτύχουν να επιλέξουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, το Συμβούλιο σε συνεργασία 
με την ENSREG επιλέγει ένα ή 
περισσότερα θέματα που θα αποτελέσουν 
το αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα άλλαζε τον ρόλο της Επιτροπής από παρατηρητή σε συμμετέχοντα με εξουσίες που θα 
της επέτρεπαν να παρακάμπτει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η αρχή των ισχυρών εθνικών 
κανονισμών και εθνικών ρυθμιστικών αρχών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια. Η πρόθεση της Επιτροπής να αυξήσει τις 
αρμοδιότητές της θα οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 
Μια τέτοια «επικάλυψη» θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά τον καταμερισμό 
των αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 181
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή επιλέγουν ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα θέματα που 
σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια των 

α) από κοινού και σε στενή συνεργασία με
τις ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και με την έγκριση της 
Επιτροπής επιλέγουν ένα ή περισσότερα 
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πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη 
μέλη αποτύχουν να επιλέξουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή επιλέγει τα θέματα 
που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους·

συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με 
την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Αν τα κράτη μέλη 
αποτύχουν να υποβάλουν από κοινού 
τουλάχιστον ένα θέμα εγκεκριμένο από 
την Επιτροπή εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο, η Επιτροπή προσδιορίζει τα 
θέματα που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους·

Or. fr

Τροπολογία 182
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με βάση αυτά τα θέματα, διεξάγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους 
άδειας, εθνικές αξιολογήσεις και 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με βάση αυτά τα θέματα, διεξάγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους 
άδειας, εθνικές αξιολογήσεις και 

διαγράφεται



PE529.779v01-00 100/118 AM\1019806EL.doc

EL

δημοσιεύουν τα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με βάση αυτά τα θέματα, διεξάγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους 
άδειας, εθνικές αξιολογήσεις και 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα·

β) αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο 
έχουν αντιμετωπιστεί τα θέματα αυτά και,
εφόσον απαιτείται, διεξάγουν, σε στενή 
συνεργασία με τους κατόχους άδειας, 
εθνικές αξιολογήσεις των εγκαταστάσεών 
τους, οι οποίες πρόκειται να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή, και δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα

Or. en

Τροπολογία 185
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με βάση αυτά τα θέματα, διεξάγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους 
άδειας, εθνικές αξιολογήσεις και 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα·

β) με βάση αυτά τα θέματα, διεξάγουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κατόχους άδειας
και την ENSREG, εθνικές αξιολογήσεις 
και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα·

Or. en
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Τροπολογία 186
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 188
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage



PE529.779v01-00 102/118 AM\1019806EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή
προσκαλείται για να συμμετάσχει·

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους (συμπεριλαμβανομένων 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από την 
κοινωνία των πολιτών) των
αποτελεσμάτων των εθνικών 
αξιολογήσεων που αναφέρονται στο 
σημείο β), στην οποία συμμετέχει η 
Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει·

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει ως 
παρατηρητής·

Or. en

Τροπολογία 190
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ορίζουν από κοινού μια μεθοδολογία, 
μεριμνούν για και εκπονούν αξιολόγηση 
από ομοτίμους των αποτελεσμάτων των 
εθνικών αξιολογήσεων που αναφέρονται 
στο σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει·

γ) ορίζουν μια μεθοδολογία, μεριμνούν για 
και εκπονούν αξιολόγηση από ομοτίμους 
των αποτελεσμάτων των εθνικών 
αξιολογήσεων που αναφέρονται στο 
σημείο β), στην οποία η Επιτροπή 
προσκαλείται για να συμμετάσχει ως 
παρατηρητής·

Or. en

Τροπολογία 191
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
αναφέρονται στο σημείο γ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
αναφέρονται στο σημείο γ).

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 193
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
αναφέρονται στο σημείο γ).

δ) δημοσιεύουν άμεσα τα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
αναφέρονται στο σημείο γ).

Or. fr

Τροπολογία 194
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το θέμα που θα αποτελέσει 
αντικείμενο της πρώτης αξιολόγησης από 
ομοτίμους του τομέα επιλέγεται το 
αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.

Or. en

Τροπολογία 196
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με το άρθρο 
5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Βλέπε 
Γενικά πρότυπα ασφαλείας του ΔΟΑΕ Μέρος 1 παράγραφος 2.8 [«To be effectively 
independent, the regulatory body shall have sufficient authority and sufficient staffing and 
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shall have access to sufficient financial resources for the proper discharge of its assigned 
responsibilities.» (Για να απολαύει ουσιαστικής ανεξαρτησίας, ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες και επαρκές προσωπικό και έχει πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους 
για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται.)]

Τροπολογία 197
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους 
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2
καταρτίζουν έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα όταν καταστούν διαθέσιμα 
στα κράτη μέλη και την Επιτροπή και
μεριμνά για το σχεδιασμό και τον τρόπο 
υλοποίησης στην επικράτειά του των 
σχετικών τεχνικών συστάσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 198
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
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στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους 
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους 
και δημοσιεύει σχέδιο δράσης που 
αντικατοπτρίζει τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί.

Or. en

Τροπολογία 199
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης 
στην επικράτειά του των σχετικών 
τεχνικών συστάσεων που προκύπτουν από 
τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους 
και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

3. Κάθε κράτος μέλος που υπόκειται στην 
αξιολόγηση από ομοτίμους η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά για 
το σχεδιασμό και τον τρόπο της
υποχρεωτικής υλοποίησης στην 
επικράτειά του των σχετικών τεχνικών 
συστάσεων που προκύπτουν από τη 
διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 200
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 ε – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει με συνέπεια και 
με όλα τα σχετικά μέσα που διαθέτει ότι 
οι συστάσεις που διατυπώνονται με βάση 
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τις προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων και τις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους σχετικά με τη βελτίωση της 
πυρηνικής ασφάλειας θα εφαρμόζονται 
άμεσα και ελέγχει με τη μέγιστη ακρίβεια, 
ενόψει των δυνητικών κινδύνων, την 
οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων 
αναβάθμισης· η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι οι δαπάνες για τα μέτρα βελτίωσης 
καλύπτονται πλήρως από τους φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και όχι από τους 
φορολογουμένους·

Or. de

Τροπολογία 201
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
προκειμένου να αποκτηθεί μια πλήρης 
εικόνα της κατάστασης και να 
ενημερωθεί το εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
σχετικά με πιθανά μέτρα για την 
αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που 
έχουν εντοπιστεί.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 202
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
προκειμένου να αποκτηθεί μια πλήρης 
εικόνα της κατάστασης και να 
ενημερωθεί το εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
σχετικά με πιθανά μέτρα για την 
αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που 
έχουν εντοπιστεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με το άρθρο 
5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Βλέπε 
Γενικά πρότυπα ασφαλείας του ΔΟΑΕ Μέρος 1 παράγραφος 2.8 [«To be effectively 
independent, the regulatory body shall have sufficient authority and sufficient staffing and 
shall have access to sufficient financial resources for the proper discharge of its assigned 
responsibilities.» (Για να απολαύει ουσιαστικής ανεξαρτησίας, ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες και επαρκές προσωπικό και έχει πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους 
για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται.)]

Τροπολογία 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
προκειμένου να αποκτηθεί μια πλήρης 
εικόνα της κατάστασης και να 
ενημερωθεί το εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
σχετικά με πιθανά μέτρα για την 
αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που 
έχουν εντοπιστεί.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 204
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σημαντικές 
αποκλίσεις ή καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των τεχνικών συστάσεων που 
έχουν προκύψει από τη διαδικασία
αξιολόγησης από ομοτίμους, η Επιτροπή
θα πρέπει να καλέσει τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των μη εμπλεκόμενων 
κρατών μελών να οργανώσουν και να 
διεξαγάγουν μια αποστολή επαλήθευσης 
προκειμένου να αποκτηθεί μια πλήρης 
εικόνα της κατάστασης και να 
ενημερωθεί το εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
σχετικά με πιθανά μέτρα για την 

4. Κάθε κράτος μέλος που αποτελεί 
αντικείμενο της αξιολόγησης από 
ομοτίμους θέτει στη διάθεση των άλλων 
κρατών μελών, της Επιτροπής και του 
κοινού έκθεση παρακολούθησης σχετικά 
με την εφαρμογή των συστάσεων μετά 
την αξιολόγηση από ομοτίμους. Κατά 
περίπτωση, οργανώνεται επακόλουθη 
αξιολόγηση από ομοτίμους σύμφωνα με 
τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 και τα 
συμπεράσματά της θα πρέπει να
δημοσιοποιούνται.
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αποκατάσταση τυχόν ανεπαρκειών που 
έχουν εντοπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 205
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατόπιν ενημέρωσης από την 
Επιτροπή και εντός τριών μηνών, η 
εθνική αρχή δίνει εντολή στον κάτοχο 
άδειας να εφαρμόσει τα σχετικά μέτρα 
ασφαλείας που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης από 
ομοτίμους. Η εθνική αρχή επιβάλλει 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9α εάν, 
εντός πρόσθετης προθεσμίας 6 μηνών, ο 
κάτοχος της άδειας δεν επιδείξει σαφή 
πρόοδο ως προς την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 206
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Μόλις λάβει αίτηση για παράταση της 
λειτουργικής διάρκειας ζωής μιας 
πυρηνικής εγκατάστασης πέραν της 
αρχικά προβλεπόμενης, το κράτος μέλος 
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απευθύνει, εντός έξι μηνών, πρόσκληση 
για τη διεξαγωγή αξιολόγησης από 
ομοτίμους της οικείας εγκατάστασης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 207
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση ατυχήματος που 
καταλήγει σε πρόωρη ή μεγάλη έκλυση ή 
ενός μη φυσιολογικού συμβάντος που 
καταλήγει σε καταστάσεις που θα 
απαιτούσαν τη λήψη έκτακτων μέτρων 
εκτός των εγκαταστάσεων ή 
προστατευτικών μέτρων για το κοινό, το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος απευθύνει, 
εντός έξι μηνών, πρόσκληση για τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης της 
εμπλεκόμενης εγκατάστασης από 
ομοτίμους, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, στην οποία η Επιτροπή καλείται να 
συμμετάσχει.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αντίθεση με το άρθρο 
5. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Βλέπε 
Γενικά πρότυπα ασφαλείας του ΔΟΑΕ Μέρος 1 παράγραφος 2.8 [«To be effectively 
independent, the regulatory body shall have sufficient authority and sufficient staffing and 
shall have access to sufficient financial resources for the proper discharge of its assigned 
responsibilities.» (Για να απολαύει ουσιαστικής ανεξαρτησίας, ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες και επαρκές προσωπικό και έχει πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους 
για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται.)]
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Τροπολογία 208
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση ατυχήματος που 
καταλήγει σε πρόωρη ή μεγάλη έκλυση ή 
ενός μη φυσιολογικού συμβάντος που 
καταλήγει σε καταστάσεις που θα 
απαιτούσαν τη λήψη έκτακτων μέτρων 
εκτός των εγκαταστάσεων ή 
προστατευτικών μέτρων για το κοινό, το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος απευθύνει, 
εντός έξι μηνών, πρόσκληση για τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης της εμπλεκόμενης 
εγκατάστασης από ομοτίμους, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, στην οποία η Επιτροπή 
καλείται να συμμετάσχει.

5. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι 
επιπτώσεις του οποίου οδηγούν σε 
καταστάσεις που θα απαιτούσαν τη λήψη 
έκτακτων μέτρων εκτός των 
εγκαταστάσεων ή προστατευτικών μέτρων 
για το κοινό, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
απευθύνει, εντός έξι μηνών, πρόσκληση 
για τη διεξαγωγή αξιολόγησης της 
εμπλεκόμενης εγκατάστασης από 
ομοτίμους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
στην οποία η Επιτροπή καλείται να 
συμμετάσχει ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8ε – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση ατυχήματος που 
καταλήγει σε πρόωρη ή μεγάλη έκλυση ή 
ενός μη φυσιολογικού συμβάντος που 
καταλήγει σε καταστάσεις που θα 
απαιτούσαν τη λήψη έκτακτων μέτρων 
εκτός των εγκαταστάσεων ή 
προστατευτικών μέτρων για το κοινό, το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος απευθύνει, 

5. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι 
επιπτώσεις ή οι δυνητικές επιπτώσεις του 
οποίου οδηγούν σε καταστάσεις που θα 
απαιτούσαν τη λήψη έκτακτων μέτρων 
εκτός των εγκαταστάσεων ή 
προστατευτικών μέτρων για το κοινό, το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος απευθύνει 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή αξιολόγησης 
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εντός έξι μηνών, πρόσκληση για τη 
διεξαγωγή αξιολόγησης της εμπλεκόμενης 
εγκατάστασης από ομοτίμους, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, στην οποία η Επιτροπή 
καλείται να συμμετάσχει.

της εμπλεκόμενης εγκατάστασης από 
ομοτίμους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8στ – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8στ διαγράφεται

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση 
της πυρηνικής ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 8ε παράγραφος 2 και τις 
επακόλουθες τεχνικές συστάσεις 
σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και 
της συνεχούς βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφάλειας, τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη των αρμόδιων ρυθμιστικών 
αρχών, καταρτίζουν από κοινού και 

διαγράφεται
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θεσπίζουν κατευθυντήριες γραμμές για τα 
συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8ε παράγραφος 2 σημείο α).

Or. en

Τροπολογία 212
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
8ε παράγραφος 2 και τις επακόλουθες 
τεχνικές συστάσεις σύμφωνα με τις αρχές 
της διαφάνειας και της συνεχούς 
βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας, τα 
κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 
καταρτίζουν από κοινού και θεσπίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8ε παράγραφος 2 σημείο α).

Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
8ε παράγραφος 2 και τις επακόλουθες 
τεχνικές συστάσεις σύμφωνα με τις αρχές 
της διαφάνειας και της συνεχούς 
βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας, τα 
κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 
καταρτίζουν από κοινού και θεσπίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8ε παράγραφος 2 σημείο α). Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι το αργότερο 
τρία έτη μετά από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας θα υπάρχουν 
δεσμευτικά πρότυπα ασφαλείας στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, με ισχύ 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 213
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 9 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων 
οι οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί 
η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [αναγράφεται 
ημερομηνία – η ημερομηνία αυτή οφείλει 
να αντιστοιχεί στην προθεσμία για τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
πρότασης] το αργότερο, και την 
ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.».

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 214
Béla Kovács

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [αναγράφεται 
ημερομηνία – η ημερομηνία αυτή οφείλει 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν με συναινετική 
διαδικασία τους κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται για 
παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή και την ενημερώνουν 
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να αντιστοιχεί στην προθεσμία για τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
πρότασης] το αργότερο, και την 
ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.

αμελλητί σχετικά με οποιαδήποτε 
επακόλουθη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. hu

Τροπολογία 215
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [αναγράφεται 
ημερομηνία – η ημερομηνία αυτή οφείλει να 
αντιστοιχεί στην προθεσμία για τη μεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 
πρότασης] το αργότερο, και την 
ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με 
οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.».

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, και μπορεί 
να περιλαμβάνουν την επιβολή 
χρηματικής ποινής ή την αναστολή της 
εκμετάλλευσης της οικείας πυρηνικής 
εγκατάστασης μέσω εντολής της εθνικής 
ρυθμιστικής αρχής. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως τις [αναγράφεται ημερομηνία 
– η ημερομηνία αυτή οφείλει να αντιστοιχεί 
στην προθεσμία για τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της παρούσας πρότασης] το 
αργότερο, και την ενημερώνουν αμελλητί 
σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.».

Or. fr
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