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Τροπολογία 47
Rebecca Harms

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 
31 και 32, με βάση τα οποία το Συμβούλιο 
κάλεσε σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (C7-387/2010),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 194 και 192,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας όπως έχει σήμερα είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από κινδύνους που προκύπτουν από 
αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα· δεν ορίζει κανένα πρότυπο ασφαλείας, όπως 
απαιτείται από τη νομική βάση της Ευρατόμ. Πραγματεύεται επίσης ένα ζήτημα που αφορά την 
ενέργεια. Κατά συνέπεια η κατάλληλη νομική βάση είναι τα άρθρα 194 (ενέργεια) και 192 
(περιβάλλον) της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση 
στην Ιαπωνία,

Or. en

Τροπολογία 49
Rebecca Harms
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 194 και 192,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας όπως έχει σήμερα είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από κινδύνους που προκύπτουν από 
αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα· δεν ορίζει κανένα πρότυπο ασφαλείας, όπως 
απαιτείται από τη νομική βάση της Ευρατόμ. Πραγματεύεται επίσης ένα ζήτημα που αφορά την 
ενέργεια. Κατά συνέπεια η κατάλληλη νομική βάση είναι τα άρθρα 194 (ενέργεια) και 192 
(περιβάλλον) της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 51
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 2 παράγραφος β της 
συνθήκης προβλέπει ότι πρέπει να 
θεσπιστούν ομοιόμορφοι κανόνες 

(1) Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι 
πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφοι 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία της 
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ασφαλείας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του ευρέος κοινού.

υγείας των εργαζομένων και του ευρέος 
κοινού.

Or. en

Τροπολογία 52
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ παρέχει τη 
νομική βάση για τη διατήρηση, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος καθώς και την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου, 
μεταξύ άλλων, από κινδύνους που
προκύπτουν από αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 53
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 54
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον 
καθορισμό των βασικών προτύπων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του ευρέος κοινού 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιονίζουσες ακτινοβολίες22 εφαρμόζεται σε 
όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται 
κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες 
εκπεμπόμενες είτε από τεχνητή, είτε από 
φυσική πηγή ακτινοβολίας στην περίπτωση 
που γίνεται ή έχει γίνει επεξεργασία 
φυσικών ραδιονουκλεϊδίων λόγω των 
ραδιενεργών, σχάσιμων ή 
αναπαραγωγικών ιδιοτήτων τους. Επίσης 
καλύπτει τις εγκεκριμένες εκλύσεις υλικών 
που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές. 
Οι διατάξεις της οδηγίας έχουν 
συμπληρωθεί με πιο συγκεκριμένη 
νομοθεσία.

(4) Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες22 καθορίζει τα βασικά 
πρότυπα ασφαλείας. Η οδηγία
εφαρμόζεται σε όλες τις πρακτικές που 
συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες εκπεμπόμενες είτε από 
τεχνητή, είτε από φυσική πηγή 
ακτινοβολίας στην περίπτωση που γίνεται 
ή έχει γίνει επεξεργασία φυσικών 
ραδιονουκλεϊδίων λόγω των ραδιενεργών, 
σχάσιμων ή αναπαραγωγικών ιδιοτήτων 
τους. Επίσης καλύπτει τις εγκεκριμένες 
εκλύσεις υλικών που προκύπτουν από 
αυτές τις πρακτικές. Οι διατάξεις της 
οδηγίας έχουν συμπληρωθεί με πιο 
συγκεκριμένη νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 55
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Κοινότητα έχει συμμετάσχει στη 
συγκέντρωση οικονομικών πόρων για τη 
στήριξη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
του παροπλισμού πολλών πυρηνικών 
σταθμών στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία 
και τη Λιθουανία, οι οποίοι έπρεπε να 
κλείσουν πρόωρα, βάσει των ειδικών 
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όρων προσχώρησης των χωρών αυτών 
στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 56
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στις τρεις υποψήφιες προς ένταξη 
στην ΕΕ χώρες –Λιθουανία, Σλοβακία 
και Βουλγαρία– λειτουργούσαν παλαιοί 
πυρηνικοί σταθμοί σοβιετικού 
σχεδιασμού, που ήταν αδύνατον να 
αναβαθμιστούν, με οικονομικό τρόπο, 
ώστε να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας 
της ΕΕ και, συνεπώς, κρίθηκε 
απαραίτητη η παύση λειτουργίας τους και 
ο επακόλουθος παροπλισμός τους.

Or. en

Τροπολογία 57
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Ο παροπλισμός των πυρηνικών 
σταθμών τριών χωρών της ΕΕ αποτέλεσε 
σημαντικό δημοσιονομικό και οικονομικό 
βάρος που δεν μπορούσε να καλυφθεί 
πλήρως από τα οικεία κράτη μέλη και, ως 
εκ τούτου, η Κοινότητα παρείχε τους 
οικονομικούς πόρους στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη, με στόχο την κάλυψη ενός 
μέρους του κόστους παροπλισμού και 
των έργων διαχείρισης των αποβλήτων 
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καθώς και την αντιστάθμιση των 
οικονομικών συνεπειών.

Or. en

Τροπολογία 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 59
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα ραδιενεργά απόβλητα, τα 
αναλωμένα καύσιμα και η αποθήκευση 
και διάθεσή τους ενέχουν μεγάλους 
κινδύνους, όπως φάνηκε με οδυνηρό 
τρόπο στη Fukushima όπου 
σημειώθηκαν σοβαρά ατυχήματα στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
διάθεσης· πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα 
ασφαλείας σχετικά με τα ραδιενεργά 
απόβλητα και τα αναλωμένα καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 61
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια 
διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και για 
την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων (εφεξής η «κοινή σύμβαση»)36, 
η οποία θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του 
ΔΟΑΕ, και της οποίας συμβαλλόμενα 
μέρη είναι η Ευρατόμ και σχεδόν όλα τα 
κράτη μέλη, αποσκοπεί στην επίτευξη και 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας σε 
παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών μέτρων και της 
διεθνούς συνεργασίας.

(17) Η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια 
διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και για 
την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων (εφεξής η «κοινή σύμβαση»)36, 
η οποία θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του 
ΔΟΑΕ, συνιστά μέσο παροχής κινήτρων 
και αποσκοπεί στην επίτευξη και 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας σε 
παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών μέτρων και της 
διεθνούς συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 62
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια 
διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και για 
την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων (εφεξής η «κοινή σύμβαση»)36, 
η οποία θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του 
ΔΟΑΕ, και της οποίας συμβαλλόμενα 
μέρη είναι η Ευρατόμ και σχεδόν όλα τα 
κράτη μέλη, αποσκοπεί στην επίτευξη και 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας σε 
παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών μέτρων και της 
διεθνούς συνεργασίας.

(17) Η κοινή σύμβαση για την ασφάλεια 
διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και για 
την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων (εφεξής η «κοινή σύμβαση»)36, 
η οποία θεσπίστηκε υπό την αιγίδα του 
ΔΟΑΕ, συνιστά σημαντικό μέσο που
αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ασφαλείας σε παγκόσμια 
κλίμακα όσον αφορά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της 
ενίσχυσης των εθνικών μέτρων και της 
διεθνούς συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 63
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το 2006 ο ΔΟΑΕ επικαιροποίησε 
ολόκληρο το σύνολο των κανόνων του και 
εξέδωσε τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας37

με συγχορηγούς την Ευρατόμ, τον 
Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του 
ΟΑΣΑ (ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς. Όπως αναφέρουν οι 
συγχορηγοί οργανισμοί , η εφαρμογή των 
θεμελιωδών αρχών ασφαλείας θα 
διευκολύνει την εφαρμογή διεθνών 
κανόνων ασφαλείας και θα επιφέρει 

(18) Το 2006 ο ΔΟΑΕ επικαιροποίησε 
ολόκληρο το σύνολο των κανόνων του και 
εξέδωσε τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας37

που αναπτύχθηκαν από κοινού από την 
Ευρατόμ, τον Οργανισμό Πυρηνικής 
Ενέργειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς. Όπως 
αναφέρουν οι συγχορηγοί οργανισμοί, η 
εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών 
ασφαλείας θα διευκολύνει την εφαρμογή 
διεθνών κανόνων ασφαλείας και θα 
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υψηλότερη ομοιομορφία μεταξύ των 
ρυθμίσεων που ισχύουν σε διαφορετικά 
κράτη. Πρέπει επομένως όλα τα κράτη να 
σέβονται και να τηρούν αυτές τις αρχές. Οι 
αρχές αυτές θα είναι δεσμευτικές για τον 
ΔΟΑΕ όσον αφορά τη λειτουργία του και 
για τα κράτη όσον αφορά τη λειτουργία 
που επικουρείται από τον ΔΟΑΕ. Τα 
κράτη ή οι χορηγοί οργανισμοί μπορούν να 
εγκρίνουν τις αρχές, κατά τη διακριτική 
τους ευχέρεια, προκειμένου να τις 
εφαρμόζουν στις δικές τους 
δραστηριότητες.

επιφέρει υψηλότερη ομοιομορφία μεταξύ 
των ρυθμίσεων που ισχύουν σε 
διαφορετικά κράτη. Πρέπει επομένως όλα 
τα κράτη να σέβονται και να τηρούν αυτές 
τις αρχές. Οι αρχές αυτές θα είναι 
δεσμευτικές για τον ΔΟΑΕ όσον αφορά τη 
λειτουργία του και για τα κράτη όσον 
αφορά τη λειτουργία που επικουρείται από 
τον ΔΟΑΕ. Τα κράτη ή οι χορηγοί 
οργανισμοί μπορούν να εγκρίνουν τις 
αρχές, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, 
προκειμένου να τις εφαρμόζουν στις δικές 
τους δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 64
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι πυρηνικές εταιρείες σε όλα τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των 
εξόδων του πιθανού παροπλισμού 
σύμφωνα με την προτεραιότητα της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στο 
πλαίσιο αυστηρών κανόνων για πιθανές 
κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, συνεπώς, να καταρτίσει ακριβείς 
κανόνες για τη χρήση των οικονομικών 
πόρων στις περιπτώσεις παροπλισμού 
εγκαταστάσεων και για τη διαχείριση και 
τελική διάθεση των παραγόμενων 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. cs

Τροπολογία 65
Bernd Lange
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να 
καλύπτει κυρίως την πυρηνική ασφάλεια. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων 
προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής, 
βέλτιστη και βιώσιμη χρήση της
πυρηνικής ενέργειας.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να 
καλύπτει κυρίως την πυρηνική ασφάλεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων 
προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής, 
βέλτιστη και βιώσιμη χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας.

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως, ιδίως μετά το πρόσφατο 
πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία,
αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η 
ανάγκη μέγιστης ευθύνης όσον αφορά την 
πυρηνική ασφάλεια· ως εκ τούτου, ενόψει 
του γεγονότος ότι δεν έχει αποδειχθεί με 
βεβαιότητα η δυνατότητα βιώσιμης και 
ασφαλούς τελικής διάθεσης των 
ραδιενεργών αποβλήτων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της 
σταδιακής κατάργησης των 
αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας και 
να επιδιώξουν την αντικατάσταση της 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, η οποία 
βασίζεται στη σχάση, με απόλυτα 
βιώσιμες εναλλακτικές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μειώνοντας μεταξύ 
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άλλων την κατανάλωση ενέργειας μέσω 
φιλόδοξων μέτρων ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 67
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να 
καλύπτει κυρίως την πυρηνική ασφάλεια. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να 
επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και 
βιώσιμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως, ιδίως μετά το πρόσφατο 
σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία,
αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η 
ανάγκη ενίσχυσης των κανόνων σχετικά 
με την πυρηνική ασφάλεια. Σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να 
επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και 
βιώσιμη χρήση της αποθήκευσης ή/και 
διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να
καλύπτει κυρίως την πυρηνική ασφάλεια. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 

(23) Τόσο στην Ένωση όσο και 
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας, η οποία θα
προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική 
επιλογή έναντι των ορυκτών καυσίμων 
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αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να 
επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και 
βιώσιμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

και να καλύπτει κυρίως την πυρηνική 
ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να 
επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και 
βιώσιμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 69
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω 
ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των υλικών των 
αναλωμένων καυσίμων είναι ανακτήσιμα. 
Η ανακύκλωση των αναλωμένων 
καυσίμων συνιστά, συνεπώς, πτυχή που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, παράλληλα 
με την αποθήκευση των τελικών 
αποβλήτων.

Or. fr

Τροπολογία 70
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Η ανακύκλωση και η επανάκτηση 
των αναλωμένων καυσίμων είναι τεχνικά 
εφικτές και διαδραματίζουν καίριο ρόλο
στη μείωση της τοξικότητας και του 
όγκου των αποβλήτων, χωρίς να 
παράγουν πρόσθετα απόβλητα και 
προσφέροντας συμπληρωματικές 
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δυνατότητες ενεργειακής εκμετάλλευσης.

Or. fr

Τροπολογία 71
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Όλα τα κράτη μέλη παράγουν 
ραδιενεργά απόβλητα, είτε διαθέτουν 
πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε όχι. Τα 
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν κυρίως 
από δραστηριότητες του κύκλου ζωής των 
πυρηνικών καυσίμων, όπως η λειτουργία 
πυρηνικών σταθμών και η 
επανεπεξεργασία αναλωμένου καυσίμου, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι εφαρμογές των ραδιενεργών 
ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και 
στη βιομηχανία.

Or. de

Τροπολογία 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ενώ στα κράτη μέλη εναπόκειται να 
ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα, όλα
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε 
διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε 
όχι. Τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν 
κυρίως από δραστηριότητες του κύκλου 
ζωής των πυρηνικών καυσίμων, όπως η 

(24) Όλα τα κράτη μέλη παράγουν 
ραδιενεργά απόβλητα, είτε διαθέτουν 
πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε όχι. Τα 
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν κυρίως 
από δραστηριότητες του κύκλου ζωής των 
πυρηνικών καυσίμων, όπως η λειτουργία 
πυρηνικών σταθμών και η 
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λειτουργία πυρηνικών σταθμών και η 
επανεπεξεργασία αναλωμένου καυσίμου, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι εφαρμογές των ραδιενεργών 
ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και 
στη βιομηχανία.

επανεπεξεργασία αναλωμένου καυσίμου, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι εφαρμογές των ραδιενεργών 
ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και 
στη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ενώ στα κράτη μέλη εναπόκειται να 
ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα, όλα 
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε 
διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες 
ηλεκτροπαραγωγής είτε όχι. Τα 
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν κυρίως 
από δραστηριότητες που έχουν σχέση με 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, μεταξύ 
άλλων από τη λειτουργία πυρηνικών 
σταθμών, την επανεπεξεργασία 
αναλωμένου καυσίμου και τον 
παροπλισμό των σταθμών, καθώς και από 
άλλες δραστηριότητες, όπως οι εφαρμογές 
των ραδιενεργών ισοτόπων στην ιατρική, 
στην έρευνα και στη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 74
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα, όλα 
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε 
διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες είτε 
όχι. Τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν 
κυρίως από την παραγωγή ηλεκτρισμού, 
όπως η λειτουργία πυρηνικών σταθμών και 
ο παροπλισμός πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και από άλλες 
δραστηριότητες, όπως οι εφαρμογές των 
ραδιενεργών ισοτόπων στην ιατρική, στην 
έρευνα και στη βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 75
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Θα πρέπει να αποφευχθεί η 
παραγωγή και άλλων ραδιενεργών 
αποβλήτων από τη λειτουργία πυρηνικών 
αντιδραστήρων καθώς η αποθήκευση και
η διάθεση συνδέονται με σημαντικούς 
κινδύνους, τα κράτη μέλη επιβαρύνονται 
για μεγάλο διάστημα και δεσμεύονται 
πολύτιμοι πόροι. Ιδίως η επανεπεξεργασία
εντείνει τους κινδύνους της αποθήκευσης 
και της διάθεσης. Για τον λόγο αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μη 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή.

Or. de

Τροπολογία 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies



PE462.870v01-00 18/110 AM\864761EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η λειτουργία πυρηνικών 
αντιδραστήρων παράγει και αυτή
αναλωμένα καύσιμα. Κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς 
τον κύκλο ζωής των καυσίμων θεωρώντας 
ότι τα αναλωμένα καύσιμα μπορούν να 
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία ή 
αποφασίζοντας να προβεί στη διάθεσή 
τους. Όποια επιλογή και αν γίνει, πρέπει να 
εξεταστεί η τελική αποθήκευση ή διάθεση 
των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας που 
διαχωρίζονται κατά την επανεπεξεργασία ή 
των αναλωμένων καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Η λειτουργία πυρηνικών 
αντιδραστήρων παράγει και αυτή 
αναλωμένα καύσιμα. Κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς 
τον κύκλο ζωής των καυσίμων θεωρώντας 
τα αναλωμένα καύσιμα πολύτιμους πόρους 
που μπορούν να υποβληθούν σε 
επανεπεξεργασία ή αποφασίζοντας να 
προβεί στη διάθεσή τους ως αποβλήτων ή 
στην τελική τους αποθήκευση. Όποια 
επιλογή και αν γίνει, πρέπει να εξεταστεί η 
διάθεση ή τελική αποθήκευση των 
αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας που 
διαχωρίζονται κατά την επανεπεξεργασία ή 
των αναλωμένων καυσίμων που 
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θεωρούνται απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 78
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα αναλωμένα καύσιμα που 
αποθηκεύονται σε δεξαμενές 
αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετη δυνητική 
πηγή ραδιενέργειας στο περιβάλλον, πολύ 
δε περισσότερο που δεν καλύπτονται 
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πλέον οι δεξαμενές ψύξης, όπως φάνηκε 
πρόσφατα στη Fukushima.

Or. en

Τροπολογία 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Η διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων αρχίζει τη στιγμή που 
απομακρύνονται οι ράβδοι καυσίμου από 
τον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Or. en

Τροπολογία 81
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι ίδιοι στόχοι σχετικά με την 
ασφάλεια πρέπει να ισχύουν για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και τη διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων. Με την παραδοχή αυτή, η 
κοινή σύμβαση και οι κανόνες ασφαλείας 
του ΔΟΑΕ ορίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάθεση των αναλωμένων 
καυσίμων και τη διάθεση των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι ασφαλείας για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων διαφέρουν σημαντικά από 
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τους στόχους ασφαλείας που απαιτούνται για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 82
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι 
εναλλακτική λύση της διάθεσης.

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. 
Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να 
θεωρηθεί ενδιάμεση λύση καθώς η 
διάθεση σε τελικό χώρο εναπόθεσης δεν 
αποδείχθηκε τελικά ασφαλής.

Or. en

Τροπολογία 83
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων, απαιτούν
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απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

κατάλληλη επεξεργασία, περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της τελικής αποθήκευσης ή διάθεσης σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία πρέπει 
να αποτελεί το τελικό σημείο της 
διαχείρισής τους. Η αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων περιορισμένης 
διάρκειας αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, 
αλλά όχι εναλλακτική λύση της τελικής 
αποθήκευσης ή της διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης ή της τελικής αποθήκευσης 
σε κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία 
πρέπει να αποτελεί το τελικό σημείο της 
διαχείρισής τους. Η προσωρινή
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συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων 
αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι 
εναλλακτική λύση της διάθεσης ή της 
τελικής αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 85
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις. Η αποθήκευση 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση.

Or. en

Τροπολογία 86
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης .

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 
οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση.

Or. de

Τροπολογία 87
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και 
απομόνωση από τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον διαβίωσής τους 
μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης 
φύσης τους, (περιεκτικότητα σε 
ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι 

(27) Τα ραδιενεργά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλωμένων καυσίμων προς διάθεση, 
απαιτούν περιορισμό και απομόνωση από 
τους ανθρώπους και το περιβάλλον 
διαβίωσής τους μακροπρόθεσμα. Λόγω της 
συγκεκριμένης φύσης τους, 
(περιεκτικότητα σε ραδιονουκλεΐδια), 
απαιτούνται ρυθμίσεις για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από κινδύνους οι οποίοι 
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οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και 
της διάθεσης σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί 
το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η 
αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί 
μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική 
λύση της διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 89
Rebecca Harms

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

(27β) Η ενδιάμεση αποθήκευση 
αναλωμένων καυσίμων απαιτεί 
προστασία από εξωτερικά γεγονότα· 
συνεπώς, όλα τα αναλωμένα καύσιμα 
πρέπει να απομακρύνονται από τις 
δεξαμενές και να αποθηκεύονται εν ξηρώ 
μόλις αυτό καταστεί δυνατό από το 
επίπεδο υπολειπόμενης θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 90
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Αναμένεται ότι με ένα εθνικό 
καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών 
αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω 
ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των 
ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα 
απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη 
κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από 
την ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε 
σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις 
διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές 
διάθεσης.

(28) Αναμένεται ότι με ένα εθνικό 
καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών 
αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω 
ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των 
ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα 
απόβλητα εντάσσονται πρέπει να 
βασίζονται στον οδηγό αριθ. GSG-1 του 
ΔΟΑΕ για την ταξινόμηση των
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Αναμένεται ότι με ένα εθνικό 
καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών 
αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω 
ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των 
ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα 
απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη 
κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από την 
ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε 
σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις 
διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές 
διάθεσης.

(28) Αναμένεται ότι με ένα εθνικό 
καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών 
αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω 
ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των 
ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα 
απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη 
κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από την 
ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε 
σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις 
διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές διάθεσης
ή τελικής αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη
επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης 
των ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Οι ιδέες για τη διάθεση των 
βραχύβιων αποβλήτων χαμηλής και 
μεσαίας ραδιενέργειας ξεκινούν από τη 
διάθεση κοντά στην επιφάνεια (σε κτίρια, 
κατόρυξη σε μικρό βάθος ή μερικές 
δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια) 
και φτάνουν μέχρι την πλέον σύγχρονη 
τεχνική διάθεσης σε γεωλογικούς χώρους 
εναπόθεσης 70-100 μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια. Σχεδόν όλα τα μακρόβια 
απόβλητα χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας αποθηκεύονται. Έπειτα από 
30 έτη έρευνας, θεωρείται ευρέως από 
πυρηνικά συμφέροντα ότι η διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους αποτελεί την οικονομικότερη
επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης 
των άκρως ραδιενεργών αποβλήτων, 
παρότι εξετάζονται επίσης και άλλες 
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επιλογές όπως οι τεχνολογικές 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην 
επιφάνεια ή κοντά στην επιφάνεια, η 
εναπόθεση σε ξηρά πετρώματα ή η 
διάθεση σε βαθιά φρέατα (3.000-
5.000 μέτρα βάθος). Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών στους εν 
λόγω τομείς.

Or. en

Τροπολογία 93
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη 
επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης 
των ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο 
ότι η διάθεση σε κατάλληλους 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους είναι εφικτή, μολονότι δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ότι ενέχει κινδύνους.

Or. de

Τροπολογία 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Σήμερα, έπειτα από 30 έτη 
έρευνας, η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους θεωρείται 
ευρέως ότι αποτελεί την ασφαλέστερη και 
βιωσιμότερη οικονομική επιλογή ως 
τελικό σημείο της διαχείρισης των άκρως 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα, εξετάζονται, ωστόσο, 
προσεκτικά και πολλές άλλες επιλογές, 
μεταξύ των οποίων λύσεις τελικής 
αποθήκευσης με δυνατότητα ανάκτησης.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα για όλες 
τις επιλογές.

Or. en

Τροπολογία 95
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Είναι ευρέως αποδεκτή σε 
τεχνικό επίπεδο η άποψη ότι η διάθεση σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου 
βάθους αποτελεί την ασφαλέστερη και 
βιωσιμότερη επιλογή ως τελικό σημείο της 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων 
και των αναλωμένων καυσίμων που 
θεωρούνται απόβλητα. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη, παραμένοντας πλήρως υπεύθυνα 
για τις πολιτικές διαχείρισης των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων τους, ενθαρρύνονται να 
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εξετάσουν επιλογές διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους τις μελλοντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του 
συστήματος διάθεσης και να εξετάσουν 
τη δυνατότητα αναστρεψιμότητας και 
ανακτησιμότητας των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 97
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
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ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης.

ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, 
είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο 
η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί 
την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή 
ως τελικό σημείο της διαχείρισης των 
ραδιενεργών αποβλήτων και των 
αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται 
απόβλητα. Επομένως, πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
εφαρμογή της διάθεσης. Οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της «Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας για την Εφαρμογή Μεθόδων 
Γεωλογικής Διάθεσης των Ραδιενεργών 
Αποβλήτων» (IGD-TP) θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν την προσφυγή στη σχετική 
πραγματογνωμοσύνη και τεχνολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη πρακτικής εφαρμογής της διάθεσης άκρως
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων, εφόσον θεωρούνται απόβλητα. Το έργο 
της Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Εφαρμογή Μεθόδων Γεωλογικής Διάθεσης των 
Ραδιενεργών Αποβλήτων (IGDTP) πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για τις έρευνες που 
διεξάγονται με έναν συγκεκριμένο στόχο όπως αναφέρεται στο όραμά της, δηλαδή «την ασφαλή 
λειτουργία των πρώτων εγκαταστάσεων γεωλογικής διάθεσης αναλωμένων καυσίμων, άκρως 
ραδιενεργών αποβλήτων και λοιπών μακρόβιων ραδιενεργών αποβλήτων στην Ευρώπη μέχρι 
το 2025».

Τροπολογία 98
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Οι κίνδυνοι των χώρων εναπόθεσης 
ραδιενεργών αποβλήτων, και δη των 
αναλωμένων καυσίμων σε δεξαμενές, 
κατέστησαν εμφανείς στο ατύχημα της 
Fukushima, και παρόμοια ατυχήματα θα 
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μπορούσαν να σημειωθούν σε 
υφιστάμενες ή υπό κατασκευή πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σε περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών 
της χωρών που διατρέχουν κινδύνους από 
σεισμούς, τσουνάμι και άλλες φυσικές 
καταστροφές. Η Ένωση θα πρέπει να 
λάβει κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπει 
τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε 
τέτοιες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 99
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Ενόψει της έρευνας για τη διάθεση 
των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της
μεταστοιχείωσης ή άλλων μορφών 
μείωσης της έντασης της ακτινοβολίας 
και του χρόνου ζωής, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η μακροπρόθεσμη 
αποθήκευση με δυνατότητα ανάκτησης 
των ραδιενεργών αποβλήτων σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου
βάθους.

Or. de

Τροπολογία 100
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν μητρώα 
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παρόμοιων τόπων που ενδείκνυνται για 
διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους.

Or. cs

Τροπολογία 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος 
είναι υπεύθυνο για την πολιτική του 
σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, η πολιτική αυτή πρέπει να 
σέβεται τις σχετικές θεμελιώδεις αρχές 
ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΔΟΑΕ43. 
Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε
κράτους μέλους να αποφεύγει να 
δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις 
μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα 
υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

(30) Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος 
είναι υπεύθυνο για την πολιτική του 
σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, η πολιτική αυτή πρέπει όχι 
μόνο να σέβεται τις σχετικές θεμελιώδεις 
αρχές ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΔΟΑΕ
αλλά και να επιβάλλει τα υψηλότερα 
πρότυπα ασφαλείας που 
αντικατοπτρίζουν τελευταίας τεχνολογίας 
ρυθμιστικές και λειτουργικές πρακτικές 
κανονιστικού και πρακτικές βέλτιστης 
διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΔΤ). Αποτελεί 
ηθική υποχρέωση του κάθε κράτους 
μέλους να αποφεύγει να δημιουργεί 
άσκοπες επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές 
γενιές σε σχέση με τα παλαιά και 
υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ως εκ τούτου να θεσπίσουν μια πολιτική 
για τον παροπλισμό πυρηνικών 
εγκαταστάσεων που θα εγγυάται ότι οι 
εγκαταστάσεις θα καταστρέφονται με τον 
ασφαλέστερο τρόπο το συντομότερο 
δυνατό μετά το κλείσιμό τους.

Or. en
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Τροπολογία 102
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος 
είναι υπεύθυνο για την πολιτική του
σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων, η πολιτική αυτή πρέπει να 
σέβεται τις σχετικές θεμελιώδεις αρχές 
ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΔΟΑΕ43. 
Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε 
κράτους μέλους να αποφεύγει να 
δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις 
μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα 
υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα 
που αναμένεται να προκύψουν από τον 
παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

(30) Οι πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων στα κράτη μέλη 
πρέπει να σέβονται τις σχετικές 
θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας που έχει 
ορίσει ο ΔΟΑΕ43. Αποτελεί ηθική 
υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να 
αποφεύγει να δημιουργεί άσκοπες 
επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε 
σχέση με τα υπάρχοντα αναλωμένα 
καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα, καθώς 
και με εκείνα που αναμένεται να 
προκύψουν από τον παροπλισμό 
υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 103
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. lt

Τροπολογία 104
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη διαχείριση και 
την αποθήκευση των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. lt

Τροπολογία 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 106
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A.
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 109
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η διαφάνεια είναι σημαντική σε 
σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων. Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται 

(35) Η διαφάνεια είναι σημαντική σε 
σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
και γι’ αυτό έχει ζωτική σημασία το να 
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μέσω απαιτήσεων για την αποτελεσματική 
πληροφόρηση του κοινού και ευκαιριών 
για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

υπάρχει εμπιστοσύνη από το κοινό 
απέναντι στις βασικές αρχές που διέπουν 
την ασφάλεια των τόπων εναπόθεσης και 
τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. 
Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
απαιτήσεων για την αποτελεσματική 
πληροφόρηση του κοινού και ευκαιριών 
για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού θα είναι καίριας σημασίας για την επιλογή των 
τόπων εναπόθεσης.

Τροπολογία 110
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 111
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 112
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, θα 
μπορούσε να διευκολύνει και να επιταχύνει 
τη λήψη αποφάσεων μέσω πρόσβασης σε 
εμπειρογνωμοσύνη και τεχνολογία.

(36) Η συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, θα 
μπορούσε να διευκολύνει και να επιταχύνει 
τη λήψη αποφάσεων μέσω πρόσβασης σε 
υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνη και 
τεχνολογία, καθώς και σε βέλτιστες 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 113
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν πως η 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, 

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

συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ή/και διάθεσης, αποτελεί 
μια πιθανώς επωφελή επιλογή εφόσον 
βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών. Κοινή 
τελική αποθήκευση ή/και διάθεση θα 
πρέπει να εξετάζεται μόνο σε περίπτωση 
μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών 
αποβλήτων που προκύπτουν από 
ερευνητικές, ιατρικές ή βιομηχανικές 
δραστηριότητες πέραν της παραγωγής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 114
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν πως η 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων 
διάθεσης, αποτελεί μια πιθανώς επωφελή 
επιλογή εφόσον βασίζεται σε συμφωνία 
μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών.
Είναι σημαντικό εν προκειμένω να 
υπάρξει μέριμνα ώστε να μην 
παρακωλυθούν ορισμένες ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, κυρίως οι προϋπάρχουσες 
συμφωνίες σχετικά με τα αναλωμένα 
καύσιμα ερευνητικών αντιδραστήρων.

Or. fr

Τροπολογία 115
Vladimir Urutchev
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 116
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. lv

Τροπολογία 117
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37



PE462.870v01-00 42/110 AM\864761EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 118
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Οι πολίτες που δεν έχουν 
επωφεληθεί από την παραγωγή 
πυρηνικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να 
επωμίζονται την πιθανή επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, τα 
πυρηνικά απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένου του πλουτωνίου 
και των αναλωμένων πυρηνικών 
καυσίμων, δεν θα πρέπει να εξάγονται σε 
τρίτες χώρες για σκοπούς αποθήκευσης, 
επανεπεξεργασίας, παραγωγής μεικτών 
οξειδίων (ΜΟΧ) ή επεξεργασίας 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39



AM\864761EL.doc 43/110 PE462.870v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή 
προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση 
για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο μιας 
εγκατάστασης αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων 
καυσίμων σε δεξαμενές, και διάθεσης και 
πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό 
τομέων αβεβαιότητας όπου απαιτείται να 
εστιαστεί η προσοχή στην περαιτέρω 
βελτίωση της κατανόησης εκείνων των 
πτυχών που επηρεάζουν την ασφάλεια του 
συστήματος αποθήκευσης ή διάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
(γεωλογικών) και τεχνητών φραγμών, και 
της αναμενόμενης εξέλιξής τους με την 
πάροδο του χρόνου. Η μελέτη ασφαλείας 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της 
αξιολόγησης ασφαλείας και των 
πληροφοριών για τη ορθότητα και την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των παραδοχών της. Η μελέτη ασφαλείας 
για τα απόβλητα χαμηλής ραδιενέργειας 
και τα βραχύβια απόβλητα μεσαίας 
ραδιενέργειας πρέπει να 
πραγματοποιείται για τουλάχιστον 
500 χρόνια και για τα απόβλητα υψηλής 
ραδιενέργειας ή τα αναλωμένα πυρηνικά 
καύσιμα για τουλάχιστον 100.000 χρόνια.
Επομένως πρέπει να παρέχει τα 
επιχειρήματα και τα στοιχεία εκείνα που 
υποστηρίζουν την ασφάλεια της 
εγκατάστασης ή της δραστηριότητας που 
σχετίζεται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 120
Vladimir Urutchev
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή 
προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση 
για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο μιας 

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

εγκατάστασης διάθεσης ή τελικής 
αποθήκευσης και πρέπει να επιτρέπουν 
τον εντοπισμό τομέων αβεβαιότητας όπου 
απαιτείται να εστιαστεί η προσοχή στην 
περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης 
εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την 
ασφάλεια του συστήματος διάθεσης ή 
τελικής αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
(γεωλογικών) και τεχνητών φραγμών, και 
της αναμενόμενης εξέλιξής τους με την 
πάροδο του χρόνου. Η μελέτη ασφαλείας 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της 
αξιολόγησης ασφαλείας και των 
πληροφοριών για τη ορθότητα και την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των παραδοχών της. Επομένως πρέπει να 
παρέχει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία 
εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια 
της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας 
που σχετίζεται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 122
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

φραγμών, όπως η σεισμικότητα της 
περιοχής, και της αναμενόμενης εξέλιξής 
τους με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη 
ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ευρήματα της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των πληροφοριών για τη ορθότητα και την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των παραδοχών της. Επομένως πρέπει να 
παρέχει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία 
εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια 
της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας 
που σχετίζεται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. el

Τροπολογία 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 124
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία, μολονότι 
αναγνωρίζει ότι στο εθνικό πλαίσιο πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι 

(40) Η παρούσα οδηγία, μολονότι 
αναγνωρίζει ότι στο εθνικό πλαίσιο πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι 
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που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, δεν καλύπτει 
τους μη ακτινολογικούς κινδύνους, οι 
οποίοι εμπίπτουν στη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, δεν καλύπτει 
τους μη ακτινολογικούς κινδύνους που δεν 
έχουν ραδιολογικές συνέπειες, οι οποίοι 
εμπίπτουν στη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων ως 
ουσιώδους στοιχείου για την επίτευξη 
υψηλών επιπέδων ασφαλείας πρέπει να 
βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης 
μέσω επιχειρησιακής πείρας, 
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική 
συνεργασία όλων των φορέων.

(41) Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων ως 
ουσιώδους στοιχείου για την επίτευξη 
υψηλών επιπέδων ασφαλείας πρέπει να 
βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης 
μέσω επιχειρησιακής πείρας, 
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική 
συνεργασία όλων των φορέων· δεδομένης 
της έρευνας που είναι σε εξέλιξη και 
αφορά τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια 
της μακροπρόθεσμης διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, πρέπει να διεξαχθεί εντός 
10 ετών αξιολόγηση της μεθόδου 
διάθεσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους έναντι άλλων επιλογών 
όπως η τελική αποθήκευση με 
δυνατότητα ανάκτησης.

Or. en

Τροπολογία 126
Vladimir Urutchev
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η αξιολόγηση από ομοτίμους των 
εθνικών προγραμμάτων θα μπορούσε να 
αποτελέσει άριστο μέσο για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και πεποίθησης 
στη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την 
ανάπτυξη και ανταλλαγή εμπειριών και τη 
διασφάλιση υψηλών προτύπων,

(42) Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν άριστο μέσο 
για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 
πεποίθησης στη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την 
ανάπτυξη και ανταλλαγή εμπειριών και τη 
διασφάλιση υψηλών προτύπων,

Or. en

Τροπολογία 127
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Επαναλαμβάνει την ανάγκη 
διάθεσης επιπλέον πόρων σε ενεργειακά 
έργα, όπως π.χ. σε τυχόν μελλοντικά έργα 
παροπλισμού και, κατά συνέπεια, σε έργα 
διαχείρισης αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 128
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν εθνικές ρυθμίσεις με σκοπό την 
επίτευξη του υψηλότερου δυνατού
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ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

επιπέδου ασφαλείας βάσει των σύγχρονων
επιστημονικών γνώσεων όσον αφορά τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

Or. en

Τροπολογία 129
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων, του ευρέος 
κοινού και του φυσικού περιβάλλοντος 
από κινδύνους που προκύπτουν από την 
ιονίζουσα ακτινοβολία.

Or. en

Τροπολογία 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των 

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά 
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αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

Or. en

Τροπολογία 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

(2) Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις 
με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά 
τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων για την 
προστασία των εργαζομένων και του 
ευρέος κοινού από κινδύνους που 
προκύπτουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία.

Or. en

Τροπολογία 132
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Διασφαλίζει την απαραίτητη 
ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού σε
σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων.
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Or. en

Τροπολογία 133
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η παρούσα οδηγία ισχύει: (1) Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, η παρούσα οδηγία ισχύει:

Or. en

Τροπολογία 134
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων όταν το αναλωμένο 
καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία μη 
στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή 
όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο 
μη στρατιωτικών Δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων 
καυσίμων που προκύπτουν από 
στρατιωτικά προγράμματα τα οποία
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη 
στρατιωτικούς σκοπούς και εκτελούνται 
στο πλαίσιο μη στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων·

Or. de
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Τροπολογία 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων όταν το αναλωμένο 
καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία 
πυρηνικών αντιδραστήρων.

Or. en

Τροπολογία 136
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

αναλωμένων καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς,
όταν το αναλωμένο καύσιμο προκύπτει 
από τη λειτουργία μη στρατιωτικών 
πυρηνικών αντιδραστήρων ή όταν η 
διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 140
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 142
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 145
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι ειδικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων 
καυσίμων δεν θα ισχύουν για τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ.

Or. en

Τροπολογία 146
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το άρθρο 4, παράγραφος 3 της 
παρούσας οδηγίας δεν θα ισχύει για:
- επαναπατρισμό αναλωμένων καυσίμων 
από ερευνητικούς αντιδραστήρες 
σύμφωνα με ειδικές συμβάσεις·
- επαναπατρισμό αποβλήτων που 
παράγονται από την επανεπεξεργασία 
αναλωμένων καυσίμων στη χώρα 
προέλευσής τους·
- εξαγωγές που βασίζονται σε συμβάσεις 
διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων ή 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en
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Τροπολογία 147
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση 
δεν προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή 
από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου την απόφαση αποδέχεται το 
κράτος μέλος, και τα οποία ελέγχονται ως 
ραδιενεργά απόβλητα από αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή βάσει του νομοθετικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους.

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωμένων καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 148
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση 
δεν προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή 
από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου την απόφαση αποδέχεται το κράτος 
μέλος, και τα οποία ελέγχονται ως 
ραδιενεργά απόβλητα από αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή βάσει του νομοθετικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους.

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά, συμπεριλαμβανομένων 
των αποθηκευμένων αναλωμένων 
καυσίμων, σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, 
τα οποία το κράτος μέλος, ή ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση 
αποδέχεται το κράτος μέλος, αποβάλλει ή 
τα οποία σκοπεύει ή υποχρεούται να 
αποβάλει, και τα οποία ελέγχονται ως 
ραδιενεργά απόβλητα από αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή βάσει του νομοθετικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου του κράτους 
μέλους.

Or. fr



PE462.870v01-00 58/110 AM\864761EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα πυρηνικά απόβλητα δεν μπορούν να υποβληθούν σε νομικό καθεστώς και καθεστώς ευθύνης 
κατώτερο των αντίστοιχων καθεστώτων του κοινού δικαίου. Γι’ αυτό ο κοινοτικός ορισμός των 
αποβλήτων (οδηγία 2006/12/ΕΚ της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων) 
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να καταρτιστεί ο ορισμός των ραδιενεργών 
πυρηνικών αποβλήτων.

Τροπολογία 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν 
προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου 
την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, 
και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά 
απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου του κράτους μέλους.

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών υλικών που προέρχονται από 
επανεπεξεργασία, των οποίων η περαιτέρω 
χρήση δεν προβλέπεται από το κράτος 
μέλος, ή από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του οποίου την απόφαση 
αποδέχεται το κράτος μέλος, και τα οποία 
ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναλωμένα καύσιμα πρέπει να ορίζονται ως απόβλητα, εκτός εάν είναι σαφές ότι μπορούν 
να τύχουν επανεπεξεργασίας σύντομα χωρίς περαιτέρω αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Τροπολογία 150
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν 
προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου 
την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, 
και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά 
απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου του κράτους μέλους.

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, που μειώνονται στον ελάχιστο 
δυνατό όγκο από τεχνολογικής άποψης, 
των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν 
προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου 
την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, 
και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά 
απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 151
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν 
προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου 
την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, 
και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά 
απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου του κράτους μέλους.

(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται 
ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά 
μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν 
προβλέπεται, λαμβανομένων υπόψη των 
μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων και 
της μελλοντικής τεχνολογικής προόδου, 
από το κράτος μέλος, ή από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση 
αποδέχεται το κράτος μέλος, και τα οποία 
ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του 
κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 152
Rebecca Harms



PE462.870v01-00 60/110 AM\864761EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 153
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 154
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) ως «μελέτη ασφαλείας» νοείται μια 
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συγκέντρωση επιχειρημάτων και 
αποδεικτικών μέσων που υποστηρίζουν 
την ασφάλεια μιας εγκατάστασης ή 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων μιας αξιολόγησης 
ασφαλείας και μιας δήλωσης 
εμπιστοσύνης των εν λόγω 
αποτελεσμάτων. Για μια εγκατάσταση 
διάθεσης, η μελέτη ασφαλείας μπορεί να 
συνδέεται με ένα συγκεκριμένο στάδιο 
ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, η 
μελέτη ασφαλείας πρέπει να αναγνωρίζει 
την ύπαρξη τομέων σχετικά με τους 
οποίους επικρατεί αβεβαιότητα ή 
υπάρχουν ανεπίλυτα προβλήματα και 
πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες 
γραμμές για μέτρα που θα στοχεύουν 
στον περιορισμό των εν λόγω 
προβλημάτων σε μελλοντικά στάδια 
ανάπτυξης·

Or. nl

Τροπολογία 155
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) ως «αναλωμένα καύσιμα» νοούνται τα 
πυρηνικά καύσιμα που έχουν 
ακτινοβοληθεί και έχουν αφαιρεθεί από 
τον πυρήνα του αντιδραστήρα.

Or. en
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Τροπολογία 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αναλωμένα καύσιμα παραμένουν επικίνδυνα αν δεν φυλάσσονται υπό καθεστώς 
προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα 
υγιεινής και ασφάλειας· βλ. επίσης άρθρο 3, παράγραφος 6. Το διετές χρονοδιάγραμμα 
αντιστοιχεί στην περίοδο που επιτρέπεται να παραμείνουν τα επικίνδυνα απόβλητα χωρίς 
επεξεργασία δυνάμει άλλης νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα.

Τροπολογία 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 158
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) ως «αποθήκευση» νοείται η 
διατήρηση αναλωμένων καυσίμων ή 
ραδιενεργών αποβλήτων σε μια 
εγκατάσταση στην οποία έχει γίνει 
πρόβλεψη για τον περιορισμό τους, με 
πρόθεση επανάκτησης.

Or. en

Τροπολογία 159
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 160
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) ως «τελική αποθήκευση» νοείται η 
διατήρηση αναλωμένων καυσίμων ή 
ραδιενεργών αποβλήτων σε μια 
εγκεκριμένη εγκατάσταση τελικής 
αποθήκευσης χωρίς πρόθεση 
επανάκτησης, στην οποία ωστόσο θα 
υπάρχει η δυνατότητα επανάκτησης 
εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο για 
λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 161
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν την 
τελική ευθύνη για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων τους.

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων. Κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος έχει την τελική 
ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
που παράγονται σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν την 
τελική ευθύνη για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων τους.

(1) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν την 
τελική ευθύνη για τη διαχείριση των
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων που εντοπίζονται
στην επικράτειά τους.

Or. ro

Τροπολογία 163
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εφαρμογή των εθνικών πολιτικών 
διαχείρισης και των πολιτικών για τα 
αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά 
απόβλητα μέσω μιας έγκυρης και 
τεκμηριωμένης σταδιακής διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων που λαμβάνει υπόψη 
τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 164
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: (2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές πολιτικές να βασίζονται στις εξής 
αρχές:
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Or. en

Τροπολογία 165
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων 
να τηρείται στο απολύτως ελάχιστο 
επίπεδο, τόσο ως προς τη δραστηριότητα 
όσο και ως προς τον όγκο, μέσω της 
χρήσης εναλλακτικών επιλογών εφόσον 
υφίστανται οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές, μέσω της αποφυγής της 
επανεπεξεργασίας και της χρήσης ΜΟΧ
και πρακτικών παροπλισμού,

Or. en

Τροπολογία 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων 
να τηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο 
τηρουμένης της αρχής της ALARA (το 
κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο), τόσο 
ως προς τη δραστηριότητα όσο και ως 
προς τον όγκο, μέσω κατάλληλων μέτρων 
σχεδιασμού και πρακτικών λειτουργίας και 
παροπλισμού, που περιλαμβάνουν την 
επανεπεξεργασία, ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση συμβατικών υλικών,

Or. en
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Τροπολογία 167
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 168
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 169
Rebecca Harms
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να λαμβάνονται υπόψη οι 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ όλων των 
βημάτων που περιλαμβάνονται στην
παραγωγή και διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 170
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να μην δημιουργούνται άσκοπες 
επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές,

(γ) να μην δημιουργούνται άσκοπες 
επιβαρύνσεις για τους ανθρώπους, κυρίως 
για τις μελλοντικές γενιές, όσον αφορά τα 
παλαιά, υφιστάμενα και μελλοντικά 
αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά 
απόβλητα,

Or. en

Τροπολογία 171
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να μην δημιουργούνται άσκοπες
επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές,

(γ) να δημιουργούνται μόνο οι ελάχιστες
επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές,

Or. en
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Τροπολογία 172
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να μεταφερθούν όλα τα αναλωμένα 
καύσιμα από τις δεξαμενές σε εν ξηρώ 
αποθήκευση,

Or. en

Τροπολογία 173
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, ακόμη και 
μακροπρόθεσμα, ενώ κατά τη φάση 
λειτουργίας μιας εγκατάστασης 
εναπόθεσης πρέπει να είναι ανά πάσα 
στιγμή δυνατή η ανάκτηση των 
αποθηκευμένων ραδιενεργών αποβλήτων
που έχουν αποθηκευθεί σε δοχεία.

Or. de

Τροπολογία 174
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, ακόμη και 
μακροπρόθεσμα· πρέπει να αποδίδεται 
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ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή 
μεταφορά, διά ξηράς και θαλάσσης, 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, ιδίως στην περίπτωση των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 175
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων για διάστημα 
τουλάχιστον 250 ετών ή και περισσότερο 
–όσο δεν συνιστούν κίνδυνο για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Or. de

Τροπολογία 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων εφόσον 
αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον.

Or. en
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Τροπολογία 177
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η ενδιάμεση αποθήκευση σε 
δεξαμενές αναλωμένων καυσίμων πρέπει 
να πραγματοποιείται μέσα στο 
προστατευτικό περίβλημα και να διαρκεί 
όσο το δυνατόν λιγότερο μέχρι την ψύξη 
των αναλωμένων καυσίμων πριν από τη 
μεταφορά τους εκτός της εγκατάστασης 
λόγω του πρόσθετου πιθανού κινδύνου, 
όπως αποδείχθηκε στη Fukushima.

Or. en

Τροπολογία 178
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με 
τις εθνικές πολιτικές διαχείρισης των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, κατά τρόπο διαφανή και 
αμερόληπτο, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να αποφεύγεται η έκθεση των 
εργαζομένων, του κοινού και του 
περιβάλλοντος στα αναλωμένα καύσιμα 
και τα ραδιενεργά απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 180
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) η διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών αποθεμάτων για τη 
διάθεση, που πρέπει να παρέχουν οι 
παραγωγοί αποβλήτων προκειμένου για 
την κάλυψη όλων των εξόδων που 
προκύπτουν από τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων να ανατεθεί σε ένα ταμείο που 
θα ελέγχεται από το κράτος, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται ότι αυτά διατίθενται για 
τον σκοπό της μόνιμης και ασφαλούς 
διάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) να λαμβάνονται μέτρα με στόχο την 
κάλυψη των μελλοντικών κινδύνων για 
την υγεία και το περιβάλλον τόσο για τους 



AM\864761EL.doc 73/110 PE462.870v01-00

EL

εκτεθειμένους εργαζόμενους όσο και για 
το ευρύ κοινό.

Or. en

Τροπολογία 182
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) να υφίσταται από κοινού και εις 
ολόκληρον ευθύνη ούτως ώστε να 
προστατεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 
διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων· η πλήρης 
αστική ευθύνη ατυχημάτων και 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης αποβλήτων 
σε σχέση με τυχόν ζημία που προκαλείται 
από τέτοιου είδους δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε 
χερσαίο, υδάτινο και θαλάσσιο 
περιβάλλον, να επιβαρύνει τους φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και τους κατόχους άδειας 
πυρηνικών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 183
Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δδ) τα έξοδα της διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων 
καυσίμων, να βαρύνουν εκείνους που τα 
παράγουν.



PE462.870v01-00 74/110 AM\864761EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 184
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) να συμμετέχουν οι αρμόδιοι εθνικοί 
φορείς ως εποπτικά όργανα για τους 
κατάλληλους οικονομικούς πόρους.

Or. cs

Τροπολογία 185
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 186
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 

(3) Η διάθεση ή η μακροπρόθεσμη 
ασφαλής αποθήκευση των ραδιενεργών 
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μέλη που τα παράγουν, εκτός εάν έχουν 
συναφθεί συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών για χρήση εγκαταστάσεων 
διάθεσης σε κάποιο από αυτά.

αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 
μέλη που τα παράγουν. Σε περίπτωση που
οι ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων τις 
οποίες πρέπει να διαθέσουν τα κράτη 
μέλη είναι πολύ μικρή ή δεν βρίσκονται οι 
κατάλληλες τοποθεσίες για τη διάθεσή 
τους σε γεωλογικούς σχηματισμούς, είναι 
κατ’ εξαίρεση δυνατή η διασυνοριακή 
συνεργασία υπό τον όρο ότι 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με ενιαία 
πρότυπα για τη διάθεση των αποβλήτων
κάτω από ευρωπαϊκό έλεγχο.

Or. de

Τροπολογία 187
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 
μέλη που τα παράγουν, εκτός εάν το 
κράτος μέλος έχει συνάψει συμφωνία με 
άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα για 
χρήση των εγκαταστάσεων διάθεσης 
αυτού/αυτής. Εάν επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με τη διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων με χώρα που δεν είναι κράτος 
μέλος της ΕΕ, το κράτος μέλος που 
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της 
συμφωνίας πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. lv

Τροπολογία 188
Françoise Grossetête
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 189
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωμένων καυσίμων, πραγματοποιείται 
στα κράτη μέλη που τα παράγουν, εκτός 
εάν έχουν συναφθεί συμφωνίες για μικρές 
ποσότητες μεταξύ κρατών μελών που δεν 
έχουν αναπτύξει δραστηριότητες σχετικά 
με τα πυρηνικά καύσιμα για χρήση 
εγκαταστάσεων διάθεσης σε κάποιο από 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 
μέλη που τα παράγουν, εκτός εάν έχουν 
συναφθεί συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών για χρήση εγκαταστάσεων διάθεσης 
ή τελικής αποθήκευσης σε κάποιο από 
αυτά· δεν πρέπει να επιτρέπονται οι 
μεταφορές αποβλήτων εκτός της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να ελέγχει τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων εκτός της 
επικράτειάς της και δεν μπορεί να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υψηλότερων 
περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας.

Τροπολογία 191
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 
μέλη που τα παράγουν, εκτός εάν κατά την 
περίοδο της αποστολής ισχύει συμφωνία
μεταξύ κρατών μελών για χρήση 
εγκαταστάσεων διάθεσης σε κάποιο από 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 192
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Κατά κανόνα, η διάθεση των 
ραδιενεργών αποβλήτων πραγματοποιείται 
στα κράτη μέλη που τα παράγουν, εκτός 
εάν έχουν συναφθεί συμφωνίες αποστολής 
σύμφωνα με την οδηγία 
2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο 
των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων 
και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Or. en

Τροπολογία 193
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – σημείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε περίπτωση εξαγωγής σε τρίτη 
χώρα, το κράτος μέλος εξαγωγής 
λαμβάνει εύλογα μέτρα για να βεβαιωθεί 
ότι η τρίτη χώρα διαθέτει πρόγραμμα 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων που 
περιλαμβάνει ισοδύναμους στόχους 
ασφαλείας με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 194
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – σημείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι συμφωνίες κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή.
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Or. en

Τροπολογία 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, σε 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με 
σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής ή 
περιφερειακής εγκατάστασης οριστικής 
διάθεσης όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο ή 
συνετό λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωλογικές ή τεχνικές συνθήκες. 
Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό 
έχουν οι δραστηριότητες και οι μελέτες 
της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Χώρων 
Οριστικής Εναπόθεσης (ERDO – WG).

Or. en

Τροπολογία 196
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, σε 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με 
σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής ή 
περιφερειακής εγκατάστασης οριστικής 
διάθεσης, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο 
ή συνετό λαμβάνοντας υπόψη υπό τις 
ιδιαίτερες γεωλογικές ή τεχνικές 
συνθήκες. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να 
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ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο ευρύ κοινό 
και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
και να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις.

Or. ro

Τροπολογία 197
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να 
δημιουργήσουν, σε συνεργασία με άλλα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, μια κοινή ή 
περιφερειακή εγκατάσταση οριστικής 
διάθεσης, προκειμένου να αξιοποιήσουν 
τις ευνοϊκές γεωλογικές ή τεχνικές 
συνθήκες μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας 
και να επιμεριστούν το οικονομικό βάρος 
του κοινού σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 198
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, σε 
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με 
σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής ή 
περιφερειακής εγκατάστασης οριστικής 
διάθεσης, εφόσον αυτό έχει κοινωνικά, 
τεχνικά ή οικονομικά οφέλη.
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Or. en

Τροπολογία 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) απαγορεύεται η εξαγωγή 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένου του πλουτωνίου, 
και αναλωμένων καυσίμων σε τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 200
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η μεταφορά ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων 
εκτός της Ένωσης απαγορεύεται.

Or. de

Τροπολογία 201
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων 
σε κράτη εκτός ΕΕ δεν είναι δυνατή σε 
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καμία περίπτωση.

Or. de

Τροπολογία 202
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή 
ραδιενεργών αποβλήτων εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 203
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Ένα τέτοιο έργο θα βασίζεται σε μια 
διακυβερνητική συμφωνία, με την οποία 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
(a) η αποδοχή από το κοινό και η 
υποστήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη θα προωθούνται συνεχώς σε 
όλες τις φάσεις ανάπτυξης του 
προγράμματος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής της εγκατάστασης τελικής διάθεσης 
αποβλήτων μέσα από την οργάνωση της 
πρόσβασης στις πληροφορίες και της 
συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία 
της διαβούλευσης,
(β) θα διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων εποπτικών φορέων και 
των εθνικών αρχών ασφαλείας και η εκ 
μέρους τους εποπτεία· η μελέτη 
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ασφαλείας και οι υποστηρικτικές 
αξιολογήσεις ασφαλείας θα 
συμφωνούνται και θα γίνονται αποδεκτές 
από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
καλύπτοντας τις φάσεις αναζήτησης 
χώρου, επιλογής και υλοποίησης της 
εγκατάστασης·
(γ) θα υπάρχει συμφωνία ως προς τα 
ζητήματα ευθύνης και τη σαφή κατανομή 
ευθυνών, με το κάθε κράτος μέλος να έχει 
την ύστατη ευθύνη για τα δικά του 
ραδιενεργά απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 204
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Απαγορεύεται η ύπαρξη 
εγκαταστάσεων πυρηνικών αποβλήτων 
σε σεισμογενείς ή παράκτιες περιοχές που 
εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας ή πιθανότητα 
εκδήλωσης τσουνάμι.

Or. en

Τροπολογία 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της 
πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 

(α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της 
πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων που θα 
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ραδιενεργών αποβλήτων· διασφαλίζει ότι όλοι οι παραγωγοί 
ραδιενεργών αποβλήτων είναι σε θέση να 
εξασφαλίσουν τη διάθεση ή τελική 
αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων 
σύμφωνα με τα ίδια υψηλά πρότυπα 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 206
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της 
πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων·

(α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της 
πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, με σεβασμό 
προς την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 207
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια 
της διαχείρισης των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων· ο καθορισμός του τρόπου 
έγκρισής τους και του μέσου με το οποίο 
εφαρμόζονται παραμένει αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 208
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένα σύστημα αδειοδότησης για τις 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο 
περιλαμβάνει και την απαγόρευση της 
λειτουργίας μιας εγκατάστασης 
διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων η οποία δεν 
διαθέτει σχετική άδεια·

(γ) ένα σύστημα αδειοδότησης για τις 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο 
περιλαμβάνει και την απαγόρευση της 
λειτουργίας μιας εγκατάστασης 
διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων η οποία δεν 
διαθέτει σχετική άδεια και εξασφαλίζει τη 
διάθεση όλων των ραδιενεργών 
αποβλήτων από οποιονδήποτε και αν 
παράγονται χωρίς διακρίσεις·

Or. de

Τροπολογία 209
Edit Herczog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) υποχρεώσεις των κατόχων άδειας να 
καθιστούν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 
ραδιενεργών αποβλήτων διαθέσιμες για 
όλους τους παράγοντες της αγοράς επί 
ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 210
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 211
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) διατάξεις για τη μακροπρόθεσμη 
διασφάλιση των κατάλληλων 
οικονομικών πόρων προκειμένου για 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που 
σχετίζονται με τη διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων·

Or. ro

Τροπολογία 212
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) διατάξεις με στόχο να 
διασφαλίζεται ότι το ύψος των 
οικονομικών πόρων για τη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων και για την 
εφαρμογή της διάθεσης θα ορίζεται από 
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την αρμόδια ρυθμιστική αρχή με διαφανή 
διαδικασία που θα αναθεωρείται τακτικά 
και με τη συνεχή συμμετοχή του κατόχου 
της άδειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως στόχο τη θέσπιση διατάξεων για να καθοριστεί τόσο το 
κονδύλι διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων όσο και το 
κονδύλι για την αποθήκευση, μέσω ενός διαφανούς και αποτελεσματικού μηχανισμού, στον 
οποίο θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των κατόχων της άδειας.

Τροπολογία 213
Hannes Swoboda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) υπολογισμό όλων των εξόδων που 
προκύπτουν από τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων. Τα στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν τους οργανισμούς που 
επωμίζονται τα έξοδα.

Or. en

Τροπολογία 214
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διατήρηση και βελτίωση του εθνικού 
πλαισίου κατά περίπτωση, λαμβάνοντας 
υπόψη την επιχειρησιακή πείρα, τα 
διδάγματα που αποκτώνται από τις μελέτες 
ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο 

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

άρθρο 8, την τεχνολογική ανάπτυξη, τα 
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και τα 
αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 215
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή να είναι 
επιχειρησιακά ξεχωριστή από 
οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό 
που σχετίζεται με την προαγωγή ή την 
εκμετάλλευση πυρηνικής ενέργειας ή 
ραδιενεργών υλικών, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής 
ηλεκτρισμού και των εφαρμογών 
ραδιοϊσοτόπων, ή με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται αποτελεσματικά η 
ανεξαρτησία από αθέμιτη επιρροή στις 
ρυθμιστικές εργασίες της.

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή να είναι 
επιχειρησιακά ξεχωριστή από 
οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό 
που σχετίζεται με την προαγωγή ή την 
αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας ή 
ραδιενεργών υλικών, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής 
ηλεκτρισμού και των εφαρμογών 
ραδιοϊσοτόπων, ή με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται αποτελεσματικά η 
ανεξαρτησία από αθέμιτη επιρροή στις 
ρυθμιστικές εργασίες της.

Or. en

Τροπολογία 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή διαθέτει 
τις εξουσίες και τους πόρους για την 
τακτική διεξαγωγή αξιολογήσεων 
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πυρηνικής ασφάλειας, ερευνών και 
ελέγχων, και όπου κρίνεται σκόπιμο για 
τη λήψη μέτρων επιβολής στις 
εγκαταστάσεις ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του παροπλισμού. Η υγεία και η 
ασφάλεια των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
υπεργολάβων, καθώς και ο αριθμός των 
υπαλλήλων και η κατάρτιση πρέπει να 
αποτελούν μέρος αυτών των 
αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 217
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή να ενημερώνει 
τακτικά την κοινή γνώμη για τη 
δραστηριότητά της, για τη 
δραστηριότητα των κατόχων της άδειας, 
για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και εναπόθεσης και για 
τους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία 218
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ανταλλάσσουν τακτικά τις 
εμπειρίες τους και συντονίζουν τις 
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πολιτικές τους, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ασκεί συντονιστικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή να έχει την 
εξουσία να διατάξει την αναστολή των 
εργασιών στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχουν εχέγγυα ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή 
υποβάλλει έκθεση στα κράτη μέλη και 
στις αντίστοιχες αρμόδιες οργανώσεις, 
στους κατόχους αδειών, στους 
εκπροσώπους εργαζομένων του κατόχου 
της άδειας, στους υπεργολάβους και στο 
ευρύ κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα 
των αξιολογήσεών της.

Or. en

Τροπολογία 221
Vladimir Urutchev
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων να 
βαρύνει τον κάτοχο της άδειας. Η ευθύνη 
αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της 
διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων να 
βαρύνει τους κατόχους της άδειας στους 
οποίους έχουν ανατεθεί οι συνολικές 
ευθύνες για τα αναλωμένα καύσιμα και 
ραδιενεργά απόβλητα από τη ρυθμιστική 
αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 222
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη στιγμή 
κατά την οποία η ευθύνη για τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων 
μεταβιβάζεται από τον κάτοχο της άδειας 
στον αρμόδιο οργανισμό διαχείρισης 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποβλέπει στον σαφή προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την 
οποία η ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
μεταβιβάζεται από τον κάτοχο της άδειας στον αρμόδιο φορέα για τη μακροπρόθεσμη 
διαχείριση. Πράγματι, το ραδιενεργό υλικό μπορεί να μεταβιβάζεται πριν το τέλος του κύκλου 
ζωής μιας εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν μπορεί να θεωρείται 
υπεύθυνος για το υλικό που δεν φυλάσσεται πλέον στην πυρηνική εγκατάσταση.
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Τροπολογία 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας υποβάλλουν εκθέσεις στην 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή και σε άλλες 
αντίστοιχες αρμόδιες οργανώσεις.

Or. en

Τροπολογία 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους 
κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να 
προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και 
επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή 
βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να απαιτεί από τους κατόχους 
άδειας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας 
ρυθμιστικής αρχής, να προβαίνουν σε 
τακτικές αξιολογήσεις και επαληθεύσεις, 
καθώς και σε συνεχή βελτίωση, στον 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, της 
ασφάλειας των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων και των 
υπεργολάβων και της ασφάλειας των 
εγκαταστάσεών τους με συστηματικό και 
ελεγχόμενο τρόπο. Οι κάτοχοι άδειας 
υποβάλλουν εκθέσεις στην αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή και σε άλλες αντίστοιχες 
αρμόδιες οργανώσεις, στους 
εκπροσώπους των εργαζομένων τους, 
στους υπεργολάβους καθώς και στο ευρύ 
κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεών τους.

Or. en
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Τροπολογία 225
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους 
κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να 
προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και 
επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή 
βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους 
κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να 
προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και 
επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή 
βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο. Το 
εύρος των δράσεων αυτών είναι ανάλογο 
της περιπλοκότητας και του μεγέθους 
των κινδύνων που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση ή τη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 226
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους 
κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να 
προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και 
επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή 
βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι 
εφικτό, της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους 
κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να 
προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και 
επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή 
βελτίωση της ασφάλειας των 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους 
με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο
σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία (ΒΔΤ).
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Or. en

Τροπολογία 227
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 απαιτούν επίσημη υποβολή 
στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή στο 
πλαίσιο της αίτησης έκδοσης άδειας, η 
οποία παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις 
ασφάλειας της δραστηριότητας, και 
περιλαμβάνουν την επαλήθευση της 
εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη 
ατυχημάτων και την άμβλυνση των 
συνεπειών των ατυχημάτων, με παράλληλη 
επαλήθευση των φυσικών φραγμάτων 
προστασίας και των διοικητικών 
διαδικασιών του κατόχου της άδειας, των 
οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική έκθεση των εργαζομένων και 
του ευρέος κοινού σε ιονίζουσες 
ακτινοβολίες.

Or. en

Τροπολογία 228
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν την 
επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων για την 
πρόληψη ατυχημάτων και την άμβλυνση 
των συνεπειών των ατυχημάτων, με 
παράλληλη επαλήθευση των φυσικών 
φραγμάτων προστασίας και των 

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

επαλήθευση των φυσικών φραγμάτων 
προστασίας και των διοικητικών 
διαδικασιών του κατόχου της άδειας, των 
οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική έκθεση των εργαζομένων και 
του ευρέος κοινού σε ιονίζουσες 
ακτινοβολίες.

Or. en

Τροπολογία 229
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 230
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνουν την 

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

επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων για την 
πρόληψη ατυχημάτων και την άμβλυνση 
των συνεπειών των ατυχημάτων, με 
παράλληλη επαλήθευση των φυσικών 
φραγμάτων προστασίας και των 
διοικητικών διαδικασιών του κατόχου της 
άδειας, των οποίων η αστοχία μπορεί να 
οδηγήσει σε έκθεση των εργαζομένων και 
του ευρέος κοινού σε ιονίζουσες 
ακτινοβολίες.

Or. ro

Τροπολογία 231
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 232
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους 
κατόχους άδειας να προβλέπουν και να 
διατηρούν επαρκείς οικονομικούς και 

(5) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους 
κατόχους άδειας να προβλέπουν και να 
διατηρούν, και σε μακροπρόθεσμο 
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ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την 
ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένου 
καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων, 
όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 
έως 4.

ορίζοντα, επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την 
ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένου 
καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων, 
όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 
έως 4.

Or. ro

Τροπολογία 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας ενημερώνουν το νωρίτερο 
δυνατό τις διασυνοριακές περιφερειακές 
και τοπικές αρχές για τα σχέδιά τους να 
δημιουργήσουν εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αποβλήτων εάν οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε τέτοια 
απόσταση από τα εθνικά σύνορα που 
είναι πιθανόν να έχουν διασυνοριακή 
επιρροή κατά τη διάρκεια της ανέγερσης 
ή της λειτουργίας τους, ή μετά την 
εγκατάλειψή τους, ή σε περίπτωση που 
σημειωθεί κάποιο ατύχημα ή συμβάν σε 
σχέση με τις εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 234
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
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ανάκληση ή λήξη της εγκυρότητας της 
άδειας δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της 
άδειας από τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας για τη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και 
ραδιενεργών αποβλήτων εκτός εάν η 
ρυθμιστική αρχή αποφασίσει να προβεί 
σε μεταβίβαση ή παύση των ευθυνών.

Or. en

Τροπολογία 235
Ivailo Kalfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εκπονείται μια μελέτη ασφαλείας και 
μια υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης για 
μια εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Η 
μελέτη και η αξιολόγηση 
επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, κατά 
την εξέλιξη της εγκατάστασης ή της 
δραστηριότητας. Το εύρος και ο βαθμός 
λεπτομέρειας της μελέτης ασφαλείας και 
της αξιολόγησης ασφαλείας είναι ανάλογος 
της περιπλοκότητας των εργασιών και του 
μεγέθους των κινδύνων που σχετίζονται με 
την εν λόγω εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα.

(1) Εκπονείται μια μελέτη ασφαλείας και 
μια υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης για 
μια εγκατάσταση ή δραστηριότητα που 
βρίσκεται στην επικράτεια της ΕΕ. Η 
μελέτη και η αξιολόγηση 
επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, κατά 
την εξέλιξη της εγκατάστασης ή της 
δραστηριότητας. Το εύρος και ο βαθμός 
λεπτομέρειας της μελέτης ασφαλείας και 
της αξιολόγησης ασφαλείας είναι ανάλογος 
της περιπλοκότητας των εργασιών και του 
μεγέθους των κινδύνων που σχετίζονται με 
την εν λόγω εγκατάσταση ή 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή το 
κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης· στη 
μελέτη ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα 
που εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια μετά το κλείσιμο, ιδίως δε ο 
τρόπος διασφάλισής της με παθητικά μέσα 
στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

(2) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή 
επιχείρησης δεξαμενών αναλωμένων 
καυσίμων, μια εγκατάσταση ή επιχείρηση 
τελικής αποθήκευσης και το κλείσιμο 
μιας εγκατάστασης διάθεσης· στη μελέτη 
ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα που 
εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια και η ασφάλεια μετά το 
κλείσιμο, ιδίως δε ο τρόπος διασφάλισής 
της με παθητικά μέσα στον υψηλότερο 
δυνατό βαθμό. Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση των κινδύνων 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων των υπεργολάβων, και των 
απαραίτητων επιπέδων δεξιοτήτων και 
προσωπικού που απαιτείται για την 
ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης 
ανά πάσα στιγμή, ακόμη και στις 
περιπτώσεις ατυχήματος.

Or. en

Τροπολογία 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή το 
κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης· στη 

(2) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την 
κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή το 
κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης ή 



PE462.870v01-00 100/110 AM\864761EL.doc

EL

μελέτη ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα 
που εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια μετά το κλείσιμο, ιδίως δε ο 
τρόπος διασφάλισής της με παθητικά μέσα 
στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

τελικής αποθήκευσης· στη μελέτη 
ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα που 
εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια μετά το κλείσιμο, ιδίως δε ο 
τρόπος διασφάλισής της με παθητικά μέσα 
στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 238
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η μελέτη ασφαλείας μιας 
εγκατάστασης περιγράφει όλες τις πτυχές 
του χώρου που σχετίζονται με την 
ασφάλεια, τη μελέτη της εγκατάστασης, 
τις δεξαμενές ψύξης ενδιάμεσης 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
τακτικής υποβολής αναφορών σχετικά με 
την ποσότητα των αναλωμένων 
καυσίμων που περιέχονται σε αυτές, 
καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα ελέγχου 
και τους ρυθμιστικούς ελέγχους. Η μελέτη 
ασφαλείας και η υποστηρικτική 
αξιολόγηση ασφαλείας καταδεικνύουν το 
επίπεδο προστασίας που παρέχεται και 
διαβεβαιώνουν την αρμόδια ρυθμιστική 
αρχή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Καταγραφή και εντοπισμός

(1) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα 
σύστημα καταγραφής και εντοπισμού
στον τομέα της διαχείρισης αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το
σύστημα καταγραφής και εντοπισμού να 
μπορεί να προσδιορίζει τον χώρο και την 
κατάσταση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής, χρήσης, 
μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσής 
τους. 

Or. de

Τροπολογία 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8β
Διαδικασίες και κυρώσεις

Σύμφωνα με γενικές αρχές, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση 
παράβασης κάποιας εκ των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται 
διοικητικές ή νομικές διαδικασίες και 
κυρώσεις, οι οποίες είναι 
αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και 
ανάλογες με τη σοβαρότητα της 
παράβασης.

Or. de
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Τροπολογία 241
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι 
ευθύνονται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι 
ευθύνονται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ομοίως ώστε να 
προβλέπονται ρυθμίσεις σε εθνικό 
επίπεδο που θα προωθούν την περαιτέρω 
επιστημονική έρευνα σε σχέση με τα 
υφιστάμενα έργα διάθεσης.

Or. nl

Τροπολογία 242
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι 
ευθύνονται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι 
ευθύνονται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη 
διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εμπειρογνωμοσύνης και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται. Η 
εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζομένων πρέπει να συμμορφώνεται 
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με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 
Το γεγονός αυτό θα ενισχύσει τη συνολική 
ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια 
στην πυρηνική βιομηχανία.

Or. en

Τροπολογία 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για την κάλυψη όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τον 
παροπλισμό και τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ήτοι την 
ευθύνη των παραγωγών ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
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υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων.

υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
διασφαλίζοντας ότι ο πυρηνικός τομέας 
δεν λαμβάνει δημόσιες επιχορηγήσεις..

Or. en

Τροπολογία 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Άννυ 
Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, σεβόμενα έτσι 
απόλυτα την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων και την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en

Τροπολογία 246
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, καθορίζοντας με 
σαφήνεια και αναλυτικά τις αρμοδιότητες
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ραδιενεργών αποβλήτων. των παραγωγών ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. ro

Τροπολογία 247
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en

Τροπολογία 248
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Article 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών
ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων από τους 
παραγωγούς ραδιενεργών καυσίμων όταν 
αυτοί απαιτούνται για τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί 
ραδιενεργών αποβλήτων δημιουργούν
ανάλογα αποθεματικά που διατίθενται για 
τον σκοπό αυτόν.
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Or. de

Τροπολογία 249
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι δαπάνες της διάθεσης 
καθορίζονται δημόσια και με διαφάνεια 
από τα κράτη μέλη και 
επαναξιολογούνται κάθε χρόνο. Οι
υποχρεώσεις των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων προσαρμόζονται
αναλόγως.

Or. de

Τροπολογία 250
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με τις διαδικασίες λήψης 
των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
(α) να υπάρχει αξιολόγηση του κόστους 
των στρατηγικών διαχείρισης των 
αποβλήτων, ιδίως αξιολόγηση του 
κόστους εφαρμογής μακροπρόθεσμων 
λύσεων για τη διαχείριση χαμηλής, μέσης 
και υψηλής ραδιενέργειας αποβλήτων 
ανάλογα με το είδος τους. Αυτό ισχύει 
ιδίως για το κόστος παροπλισμού των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων και το κόστος του οριστικού 
κλεισίματος και της παρακολούθησής 
τους·
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(β) να δημιουργηθούν αποθέματα ώστε 
να καλυφθεί το κόστος που αναφέρεται 
στο σημείο (α) και να διατεθούν τα 
αναγκαία μέσα για την αποκλειστική 
κάλυψη αυτών των αποθεμάτων·
(γ) να ελέγχεται επαρκώς εάν τα 
αποθέματα και η διαχείριση των μέσων 
επαρκούν για την κάλυψη του κόστους 
που αναφέρεται στο σημείο (α), και ότι 
πραγματοποιούνται περιοδικές 
προσαρμογές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τροπολογία στο 1α(α): Η ασφάλεια της διάθεσης σε κλειστούς γεωλογικούς σχηματισμούς δεν 
πρέπει να εξαρτάται από τη συντήρηση. Η συντήρηση έχει νόημα μόνο για μια επιφανειακή 
εγκατάσταση διάθεσης. Για διάθεση σε κλειστούς γεωλογικούς σχηματισμούς κάτι τέτοιο δεν 
φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

Τροπολογία 251
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή διασφαλίζει τη θέσπιση, 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
εναρμονισμένης μεθόδου υπολογισμού 
των εξόδων που σχετίζονται με τον 
παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων 
και τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 252
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με την εναρμονισμένη μέθοδο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1α, τα 
έξοδα θα καλύπτουν τουλάχιστον τον 
παροπλισμό της εγκατάστασης, την 
ασφαλή και μακροπρόθεσμη διαχείριση 
των συμβατικών και ραδιενεργών 
αποβλήτων που προκύπτουν από τον 
παροπλισμό της εγκατάστασης, και την 
ασφαλή και μακροπρόθεσμη διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων που 
προέρχονται από πυρηνικούς σταθμούς 
και των ραδιενεργών αποβλήτων που 
προκύπτουν από δραστηριότητες 
επανεπεξεργασίας και δεν καλύπτονται 
ακόμα πλήρως ως λειτουργικά έξοδα.

Or. en

Τροπολογία 253
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Τα ταμεία παροπλισμού και 
διαχείρισης αποβλήτων θα προέρχονται 
από εισφορές των φορέων εκμετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους, ούτως 
ώστε κατά την οριστική παύση 
λειτουργίας να υπάρχουν επαρκείς πόροι 
για την κάλυψη του συνόλου των 
δαπανών που σχετίζονται με τον 
παροπλισμό και τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β.

Or. en
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Τροπολογία 254
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα στοιχεία ενεργητικού των 
ταμείων πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο για την κάλυψη των εξόδων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1β σύμφωνα 
με τη στρατηγική παροπλισμού και δεν 
δύναται να χρησιμοποιούνται για άλλους 
σκοπούς. Προς τούτο, τα ταμεία 
παροπλισμού θα έχουν αυτόνομη νομική 
προσωπικότητα, χωριστή από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 255
Rebecca Harms

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) Τα ταμεία αυτά πρέπει να 
επιθεωρούνται και να ελέγχονται ετησίως 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υπό 
την εξουσία του αντίστοιχου εθνικού 
κοινοβουλίου προκειμένου να 
εξακριβώνεται ότι τα έσοδα και οι 
συναφείς τόκοι που συγκεντρώνονται για 
τις εν λόγω μελλοντικές δραστηριότητες 
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο για τους σκοπούς αυτούς, ήτοι για 
δραστηριότητες παροπλισμού ή 
διαχείρισης αποβλήτων, και δεν θα 
χρησιμοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, για 
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στην 
αγορά.

Or. en
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