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Τροπολογία 23
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 
υπογράμμισε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Το ατύχημα του 
Φουκουσίμα Νταϊτσί το 2011 επιβεβαίωσε 
την ανάγκη να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
πυρηνικής ασφάλειας ώστε να πληροί τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα.
Προκειμένου να δημιουργήσει τους όρους 
ασφαλείας που είναι αναγκαίοι ώστε να 
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για τη ζωή και 
την υγεία των λαών, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής η 
«Κοινότητα») θα πρέπει να είναι ικανή να 
υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια σε 
τρίτες χώρες.

(3) Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 
υπογράμμισε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Το ατύχημα του 
Φουκουσίμα Νταϊτσί το 2011 επιβεβαίωσε 
ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την 
πυρηνική ενέργεια είναι εγγενείς σε κάθε 
αντιδραστήρα και ότι επιπλέον δεν 
μπορούν να προβλεφθούν. Το πυρηνικό 
ατύχημα στη Φουκουσίμα σηματοδοτεί 
το τέλος της «πυρηνικής ασφάλειας». 
Ωστόσο, πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
πυρηνικής ασφάλειας κατά τη λειτουργία, 
αλλά και κατά τον παροπλισμό των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα που 
ανταποκρίνονται στις πλέον εξελιγμένες 
πρακτικές. Προκειμένου να προωθήσει 
αυτή τη νοοτροπία ασφάλειας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι 
ικανή να υποστηρίξει την πυρηνική 
ασφάλεια σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 24
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 
υπογράμμισε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Το ατύχημα του 
Φουκουσίμα Νταϊτσί το 2011 επιβεβαίωσε 
την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας 
ώστε να πληροί τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα. Προκειμένου να δημιουργήσει 
τους όρους ασφαλείας που είναι αναγκαίοι 
ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για τη 
ζωή και την υγεία των λαών, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής η 
«Κοινότητα») θα πρέπει να είναι ικανή να 
υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια σε 
τρίτες χώρες.

(3) Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 
υπογράμμισε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Το ατύχημα του 
Φουκουσίμα Νταϊτσί το 2011 επιβεβαίωσε 
την ανάγκη, εφόσον παραμένουν σε 
λειτουργία πυρηνικοί σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής, να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
πυρηνικής ασφάλειας ώστε να πληροί τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Προκειμένου 
να δημιουργήσει τους όρους ασφαλείας 
που είναι αναγκαίοι ώστε να εξαλειφθούν 
οι κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των 
λαών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (εφεξής η «Κοινότητα») θα 
πρέπει να είναι ικανή να υποστηρίξει την 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 25
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν 
πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
και αναμένεται η κατασκευή νέων, οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην εγγύηση των 
ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας.

Or. de

Τροπολογία 26
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν 
πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
και αναμένεται η κατασκευή νέων, οι 
διαπραγματεύσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στο να τεθεί ως πρώτη 
προτεραιότητα η υποστήριξη από 
ανεξάρτητες εποπτικές αρχές.

Or. de

Τροπολογία 27
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ενεργώντας στο πλαίσιο κοινών 
πολιτικών και στρατηγικών με τα κράτη 
μέλη της, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι η 
μόνη που διαθέτει την «κρίσιμη μάζα» 
ώστε να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και επίσης είναι η πλέον 
κατάλληλη για να συντονίσει τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες.

(4) Ενεργώντας στο πλαίσιο κοινών 
πολιτικών και στρατηγικών με τα κράτη 
μέλη της, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι η 
μόνη που διαθέτει την «κρίσιμη μάζα» 
ώστε να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες 
προκλήσεις και επίσης είναι η πλέον 
κατάλληλη για να συντονίσει τη 
συνεργασία με τρίτες χώρες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ενημερώνεται και θα πρέπει να 
ζητείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η 
γνώμη του σχετικά με τα σχέδια των 
κρατών μελών της Ένωσης και τρίτων 
χωρών στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας. 

Or. de

Τροπολογία 28
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση 
της διαρκούς βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφάλειας και του κανονισμού που την 
διέπει, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ, της 25ης Ιουνίου 2009, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Το Συμβούλιο εξέδωσε 
επίσης την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ, της 
19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει 
κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και 
ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων. Οι οδηγίες 
αυτές και τα υψηλά πρότυπα πυρηνικής
ασφάλειας και διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων 
που εφαρμόζονται στην Ένωση αποτελούν 
παραδείγματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν 
τρίτες χώρες να υιοθετήσουν εξίσου υψηλά
πρότυπα.

(6) Με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση 
της διαρκούς βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφάλειας και του κανονισμού που την 
διέπει, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ, της 25ης Ιουνίου 2009, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Το Συμβούλιο εξέδωσε 
επίσης την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ, της 
19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει 
κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και 
ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων 
και ραδιενεργών αποβλήτων. Όπως 
αναγνώρισε η Επιτροπή μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα, οι οδηγίες αυτές θα 
πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως, 
ούτως ώστε να θεσπιστούν τα υψηλότερα
πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και 
αναλωμένων καυσίμων που εφαρμόζονται 
στην Ένωση, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για να 
ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν 
τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας που 
ανταποκρίνονται στις πλέον εξελιγμένες 
πρακτικές, καθώς και πρότυπα 
προστασίας από τις ακτινοβολίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την πυρηνική ασφάλεια δεν περιέχουν 
τεχνικά πρότυπα ασφαλείας. Για τις υφιστάμενες και τις δυνάμει νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις 
πρέπει να ισχύουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Εν προκειμένω, η Επιτροπή αποφάσισε, 
στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2011, να αναθεωρήσει την πρόσφατη οδηγία 
για την πυρηνική ασφάλεια.

Τροπολογία 29
Bernd Lange
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα 
πραγματοποιηθούν δοκιμές αντοχής σε 
ακραίες συνθήκες σε όλα τα κράτη μέλη 
της Ένωσης και σε τυχόν τρίτες χώρες 
και ότι θα υπάρξει αντίστοιχα 
απομάκρυνση πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από το δίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 30
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Σε όλες τις περιοχές όπου έχει 
επεκταθεί ο μηχανισμός συνεργασίας από 
το 2007 (π.χ. νότιες χώρες της ΕΠΓ, 
Λατινική Αμερική, Ασία), αρκετά νέα 
έργα του ΜΣΠΑ διακόπηκαν ή 
ακυρώθηκαν, ενώ χώρες στις οποίες 
σημειώνονται σημαντικές πυρηνικές 
εξελίξεις (όπως η Ινδία, η Βραζιλία ή οι 
χώρες του ΣΣΚ) δεν εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο του 
ΜΣΠΑ. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη 
προγενέστερων εμπειριών, αυτός ο νέος 
μηχανισμός συνεργασίας σε επίπεδο 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
θα πρέπει να αφορά κυρίως τις γειτονικές 
χώρες της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 31
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Συνολικός προϋπολογισμός ύψους 
524 εκατομμυρίων ευρώ έχει χορηγηθεί 
για τον ΜΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 
με σκοπό την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ και την 
προώθηση της πυρηνικής ασφάλειας, της 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και των 
αποτελεσματικών πυρηνικών 
διασφαλίσεων παγκοσμίως. Περίπου το 
ήμισυ του εν λόγω ποσού διατέθηκε στα 
ταμεία για το Τσερνομπίλ. Οι τελευταίες 
πληρωμές προς τα εν λόγω ταμεία 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι 
το τέλος του 2013. Ως εκ τούτου, δεν θα 
είναι ανάγκη να προβλεφθούν 
συνεισφορές της ΕΕ προς τα ταμεία για 
το Τσερνομπίλ κατά τις προοπτικές για 
την περίοδο 2014-2020. Κατά συνέπεια, 
κατόπιν ανακατανομής, μέρος του 
προτεινόμενου ποσού ύψους 631,1 
εκατομμυρίων ευρώ για τον νέο ΜΣΠΑ 
για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθεί 
για την αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων του Φουκουσίμα-Νταϊτσί 
και την προστασία από τις ακτινοβολίες.

Or. en

Τροπολογία 32
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία 2014-2020 
(«Ορίζοντας 2020»), καθώς και το 
πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο 
συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020» 
εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στη διεθνή 
συνεργασία και στις σχέσεις της ΕΕ με 
τρίτες χώρες. Εν προκειμένω, θα πρέπει 
να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Or. sl

Τροπολογία 33
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέτρα 
για τη στήριξη της προώθησης υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέτρα 
για τη στήριξη της προώθησης υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η 
συνεργασία στους τομείς της πυρηνικής 
ασφάλειας και των πυρηνικών 
διασφαλίσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού δεν αποσκοπεί στην 
προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος προτεινόμενου κανονισμού είναι να αποσαφηνιστεί ότι πρωταρχικός 
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στόχος είναι η ασφάλεια και όχι η προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. Η παρούσα τροπολογία 
αποσκοπεί στη μεταφορά στο πρώτο άρθρο του εν λόγω στόχου από το Παράρτημα – Κριτήρια 
– τελευταίο σημείο.

Τροπολογία 34
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέτρα 
για τη στήριξη της προώθησης υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέτρα 
για τη στήριξη της προώθησης υψηλού 
επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας, 
προστασίας από τις ακτινοβολίες και 
εφαρμογής αποτελεσματικών και 
ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των 
πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Εν προκειμένω, 
εξασφαλίζεται ότι τα πυρηνικά υλικά 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους 
προβλεπόμενους μη στρατιωτικούς 
σκοπούς τους.

Or. de

Τροπολογία 35
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας 
πυρηνικής ασφάλειας και εφαρμογή των 
υψηλότερων προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας και προστασίας από τις 
ακτινοβολίες,

α) προώθηση αποτελεσματικής νοοτροπίας 
πυρηνικής ασφάλειας και εφαρμογή των 
υψηλότερων προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας και προστασίας από τις 
ακτινοβολίες, ιδίως στις γειτονικές χώρες 
της ΕΕ και στις υποψήφιες για ένταξη 
χώρες, στις οποίες θα λειτουργούν 
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πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις περιοχές όπου έχει επεκταθεί ο μηχανισμός συνεργασίας από το 2007 (π.χ. νότιες 
χώρες της ΕΠΓ, Λατινική Αμερική, Ασία), αρκετά νέα έργα του ΜΣΠΑ διακόπηκαν ή 
ακυρώθηκαν, ενώ χώρες στις οποίες σημειώνονται σημαντικές πυρηνικές εξελίξεις (όπως η 
Ινδία, η Βραζιλία ή οι χώρες του ΣΣΚ) δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο 
του ΜΣΠΑ. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη προγενέστερων εμπειριών, αυτός ο νέος 
μηχανισμός συνεργασίας σε επίπεδο πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να 
αφορά τις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Τροπολογία 36
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπεύθυνη και ασφαλής διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, παροπλισμός και 
αποκατάσταση πρώην πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,

β) υπεύθυνη και ασφαλής διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, παροπλισμός και 
αποκατάσταση πρώην πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιθανά έργα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σταθεροποίηση και την 
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στη Φουκουσίμα, την αποκατάσταση παλαιότερων 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη ουρανίου, την ανάκτηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση βυθισμένων στη θάλασσα αντικειμένων (π.χ. πυρηνικών υποβρυχίων) ή την 
αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων σε 
χώρες που επί του παρόντος δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Τροπολογία 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπεύθυνη και ασφαλής διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, παροπλισμός και 
αποκατάσταση πρώην πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,

β) υπεύθυνη και ασφαλής διαχείριση 
πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, παροπλισμός και 
αποκατάσταση πρώην πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,

Or. ro

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προώθηση των πολιτικών 
πληροφόρησης, εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και σε 
σχέση με τον κύκλο του πυρηνικού 
καυσίμου, τη διαχείριση των πυρηνικών 
αποβλήτων και την προστασία από τις 
ακτινοβολίες,

Or. ro

Τροπολογία 39
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) βαθμός στον οποίο οι χώρες που 
λαμβάνουν βοήθεια έχουν αναπτύξει το 
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υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας σε 
πυρηνικές εγκαταστάσεις φτάνοντας σε 
επίπεδο που ανταποκρίνεται στις πλέον 
εξελιγμένες πρακτικές στην ΕΕ από 
τεχνική, ρυθμιστική και λειτουργική 
άποψη,

Or. en

Τροπολογία 40
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πορεία της ανάπτυξης στρατηγικών 
στον τομέα των αναλωμένων καυσίμων, 
των πυρηνικών αποβλήτων και του 
παροπλισμού, του αντίστοιχου 
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου και 
της υλοποίησης των σχεδίων,

β) πορεία της ανάπτυξης στρατηγικών 
στον τομέα των αναλωμένων καυσίμων, 
των πυρηνικών αποβλήτων και του 
παροπλισμού, της αποκατάστασης πρώην 
πυρηνικών εγκαταστάσεων από άποψη 
αριθμού και σημασίας και του 
αντίστοιχου νομοθετικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου και της υλοποίησης των σχεδίων,

Or. en

Τροπολογία 41
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις 
στο περιβάλλον,

Or. sl
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Τροπολογία 42
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επίτευξη υψηλού επιπέδου πυρηνικής 
ασφάλειας σε τρίτες χώρες ομοίως προς 
τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας που 
ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. sl

Τροπολογία 43
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά 
τα ειδικά μέτρα που στηρίζει ο παρών 
κανονισμός και τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται κατά τη συνεργασία στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

4. Θα επιδιωχθεί ο στόχος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 1, ιδίως, μέσω των ακόλουθων 
μέτρων:

α) στήριξη της ενίσχυσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου,
β) στήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής αποτελεσματικών 
συστημάτων αξιολόγησης ασφάλειας 
βάσει της μεθοδολογίας που έχει 
συμφωνήσει η Ομάδα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα 
πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), καθώς 
και του μετέπειτα σταδίου ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις 
συνακόλουθες συστάσεις ασφαλείας,
γ) συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: 
ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και 
δεξιοτήτων, διαχείριση ατυχημάτων και 
ρυθμίσεις με σκοπό την πρόληψη, 
στρατηγικές για την υπεύθυνη και 
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ασφαλή διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
και στρατηγικές για παροπλισμό.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν σε σημαντικό 
βαθμό μεταφορά γνώσης (ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης, στήριξη τόσο 
υπαρχόντων όσο και νέων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας), ούτως ώστε 
να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των 
αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν.
Εφαρμόζονται σε συντονισμό με διεθνείς 
οργανισμούς, ιδίως με τον ΔΟΑΕ, και 
μέσω συνεργασίας με τις αρχές τρίτων 
χωρών, τις ρυθμιστικές αρχές στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας και τους 
οργανισμούς τεχνικής υποστήριξης 
αυτών, καθώς και με τους φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση και 
ιδίως στο πλαίσιο συνολικών 
αξιολογήσεων ασφάλειας και 
κινδύνου(«δοκιμές αντοχής σε ακραίες 
συνθήκες»).
Στο παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά τα 
ειδικά μέτρα που στηρίζει ο παρών 
κανονισμός και τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται κατά τη συνεργασία στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 44
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά 
τα ειδικά μέτρα που στηρίζει ο παρών 
κανονισμός και τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται κατά τη συνεργασία στον 

4. Οι στόχοι που καθορίζονται στο σημείο 
1 ανωτέρω θα επιτευχθούν κυρίως μέσω 
των ακόλουθων μέτρων:
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τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

α) στήριξη των ρυθμιστικών αρχών 
προκειμένου να εξασφαλισθούν η 
ανεξαρτησία, οι ικανότητες και η 
ανάπτυξή τους, καθώς και στήριξη των 
επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους,
β) στήριξη μέτρων για την ενίσχυση και 
την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου,
γ) στήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής συστημάτων αξιολόγησης της 
ασφάλειας βάσει προτύπων παρόμοιων με 
αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,
δ) συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: 
εμπειρογνωμοσύνη, εμπειρία και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαδικασίες 
διαχείρισης ατυχημάτων και πρόληψη 
ατυχημάτων, στρατηγικές για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και στρατηγικές 
παροπλισμού.
Στο παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά τα 
ειδικά μέτρα που στηρίζει ο παρών 
κανονισμός και τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται κατά τη συνεργασία στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Or. sl

Τροπολογία 45
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η χρηματοδοτική, οικονομική και 
τεχνική συνεργασία που παρέχεται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει 
εκείνη που παρέχεται από την Ένωση στο 
πλαίσιο άλλων μηχανισμών αναπτυξιακής 
συνεργασίας.

5. Η χρηματοδοτική, οικονομική και 
τεχνική συνεργασία που παρέχεται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει 
εκείνη που παρέχεται από την Ένωση στο 
πλαίσιο άλλων μηχανισμών αναπτυξιακής 
συνεργασίας, καθώς και από το 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 



AM\904980EL.doc 17/35 PE491.225v01-00

EL

την καινοτομία 2014-2020 («Ορίζοντας 
2020») και το πρόγραμμα έρευνας και 
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-
2018) με το οποίο συμπληρώνεται το 
«Ορίζοντας 2020».

Or. sl

Τροπολογία 46
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται και ζητείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα η γνώμη του σχετικά 
με τα σχέδια των κρατών μελών της ΕΕ 
και τρίτων χωρών στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας. 

Or. de

Τροπολογία 47
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 3 του 
κοινού εκτελεστικού κανονισμού. Τα 
στρατηγικά έγγραφα μπορούν να 
επανεξετάζονται μεσοπρόθεσμα ή όποτε 
κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι, 
ωστόσο, υποχρεωτική για τις 
επικαιροποιήσεις της στρατηγικής οι 

5. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο 
στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 15 παράγραφος 3 του 
κοινού εκτελεστικού κανονισμού. Τα 
στρατηγικά έγγραφα πρέπει να 
επανεξετάζονται μεσοπρόθεσμα ή όποτε 
κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι, 
ωστόσο, υποχρεωτική για τις 
επικαιροποιήσεις της στρατηγικής οι 



PE491.225v01-00 18/35 AM\904980EL.doc

EL

οποίες δεν επηρεάζουν τους αρχικούς 
τομείς και στόχους προτεραιότητας που 
εκτίθενται στο έγγραφο.

οποίες δεν επηρεάζουν τους αρχικούς 
τομείς και στόχους προτεραιότητας που 
εκτίθενται στο έγγραφο.

Το έγγραφο στρατηγικής πρέπει να 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προς αξιολόγηση στο πλαίσιο της 
μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης.

Or. sl

Τροπολογία 48
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τους δείκτες επίδοσης και 
την ενδεικτική κατανομή κεφαλαίων, τόσο 
συνολικά όσο και ανά τομέα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ευλόγου αποθέματος μη 
αναληφθέντων κεφαλαίων· η κατανομή 
αυτή μπορεί, κατά περίπτωση, να έχει τη 
μορφή ψαλίδας ή ελάχιστης 
χρηματοδότησης.

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
καθορίζουν τους τομείς προτεραιότητας 
που επιλέγονται για χρηματοδότηση, τους 
ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τους δείκτες επίδοσης και 
την ενδεικτική κατανομή κεφαλαίων, τόσο 
συνολικά όσο και ανά τομέα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ευλόγου αποθέματος μη 
αναληφθέντων κεφαλαίων· η κατανομή 
αυτή μπορεί, κατά περίπτωση, να έχει τη 
μορφή ψαλίδας ή ελάχιστης 
χρηματοδότησης. Τα πολυετή ενδεικτικά 
προγράμματα καθορίζουν κανόνες για 
την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων και 
για να εξασφαλισθεί η ορθή χρήση των 
διαθέσιμων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 49
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
βασίζονται, καταρχήν, στον διάλογο με τις 
χώρες-εταίρους ή τις περιφέρειες-εταίρους, 
με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 
οικειοποίηση της διαδικασίας από την 
ενδιαφερόμενη χώρα ή περιφέρεια και να 
ενθαρρύνεται η στήριξη των εθνικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών.

3. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
βασίζονται, καταρχήν, στον διάλογο με τις 
χώρες-εταίρους ή τις περιφέρειες-εταίρους, 
με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 
οικειοποίηση της διαδικασίας από την 
ενδιαφερόμενη χώρα ή περιφέρεια και να 
ενθαρρύνεται η στήριξη των εθνικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών. Τα εν λόγω 
πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
λαμβάνουν υπόψη το πρόγραμμα 
εργασίας του ΔΟΑΕ στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας και της διαχείρισης 
αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 50
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Υποβολή εκθέσεων

1. Η Επιτροπή εξετάζει την επιτευχθείσα 
πρόοδο κατά την εφαρμογή των μέτρων 
που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εξαμηνιαία έκθεση για την 
εφαρμογή της βοήθειας στον τομέα της 
συνεργασίας.
2. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τα προηγούμενα δύο έτη για 
τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, 
πληροφορίες για τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
και την εκτέλεση των δημοσιονομικών 
δεσμεύσεων και πληρωμών, 
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κατανεμημένων ανά χώρα, περιφέρεια 
και τύπο συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 51
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται 
σε 631 100 000 EUR.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
κατά την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται 
σε [316 000 000 - 631 100 000 EUR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το προτεινόμενο ποσό των 631 εκατομμυρίων ευρώ αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός 
για τον υφιστάμενο ΜΣΠΑ, παρόλο που ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν θα περιλαμβάνει 
καμία συνεισφορά προς το ταμείο για το Τσερνομπίλ, που αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των 
χρηματοδοτούμενων μέτρων βάσει του υφιστάμενου ΜΣΠΑ. Με την παρούσα τροπολογία 
συνιστάται η μείωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού και η διαμόρφωση ενός περισσότερο 
ρεαλιστικού ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων στη Φουκουσίμα. Στην τελευταία περίπτωση, εξακολουθεί να ισχύει το 
προτεινόμενο ποσό των 631 εκατομμυρίων ευρώ.

Τροπολογία 52
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον 315 100 000 ευρώ 
προορίζονται για τη σταθεροποίηση και 
την αποκατάσταση των πυρηνικών 
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εγκαταστάσεων του Φουκουσίμα-
Νταϊτσί, την προστασία από τις 
ακτινοβολίες και την επισιτιστική 
ασφάλεια στην Ιαπωνία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Φουκουσίμα-Νταϊτσί, μια 
συνεργασία με την Ιαπωνία στο πλαίσιο του ΜΣΠΑ θα αποτελούσε μια ρεαλιστική και 
συγκεκριμένη πρόταση σε συνέχεια της πολιτικής δέσμευσης για ενέργειες με σκοπό την 
πυρηνική ασφάλεια, όπως προβλέπεται στη δήλωση/παράρτημα της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-
Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2011. Παρόλο που την κύρια ευθύνη για την 
αποκατάσταση φέρει ο ιδιοκτήτης-φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού και οι αρμόδιες δημόσιες 
αρχές της Ιαπωνίας, η παροχή εντατικής και οργανωμένης διεθνούς βοήθειας καθώς και 
συμβουλευτικών υπηρεσίων θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Τροπολογία 53
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προώθηση αποτελεσματικής 
νοοτροπίας για την πυρηνική ασφάλεια και 
εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και 
προστασίας από τις ακτινοβολίες σε όλα τα 
επίπεδα, ιδίως μέσω:

α) Καθιέρωση και προώθηση
αποτελεσματικής νοοτροπίας για την 
πυρηνική ασφάλεια και εφαρμογή των 
υψηλότερων δυνατών προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας που ανταποκρίνονται στις
πλέον εξελιγμένες πρακτικές και 
προτύπων προστασίας από τις 
ακτινοβολίες σε όλα τα επίπεδα, ιδίως 
μέσω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την πυρηνική ασφάλεια, σε αντίθεση με 
την εντύπωση που μπορεί να δίδεται στον προτεινόμενο κανονισμό, δεν περιέχουν τεχνικά 
πρότυπα ασφαλείας. Για τις υφιστάμενες και τις δυνάμει νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει 
να ισχύουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα πρέπει να φτάσουν σε 
τέτοιο επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, ρυθμιστικές και λειτουργικές 
εξελίξεις παγκοσμίως και πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς.
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Τροπολογία 54
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της συνεχούς στήριξης των ρυθμιστικών 
αρχών και των οργανισμών τεχνικής 
υποστήριξης, και μέσω της ενίσχυσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά 
τις δραστηριότητες αδειοδότησης, 
περιλαμβανομένης της επανεξέτασης και 
παρακολούθησης αποτελεσματικών και 
συνολικών αξιολογήσεων κινδύνου και
ασφάλειας («δοκιμές αντοχής σε ακραίες 
συνθήκες»),

– της συνεχούς στήριξης των ρυθμιστικών 
αρχών και των οργανισμών τεχνικής 
υποστήριξης, και μέσω της ενίσχυσης του 
ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά 
τις δραστηριότητες αδειοδότησης, 
περιλαμβανομένης της επανεξέτασης και
της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων 
για τη διασφάλιση του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου ασφάλειας σε 
πυρηνικές εγκαταστάσεις σε βαθμό που 
θα αντικατοπτρίζει τις πλέον εξελιγμένες 
πρακτικές στην ΕΕ από τεχνική, 
ρυθμιστική και λειτουργική άποψη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις υφιστάμενες και τις δυνάμει νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις πρέπει να ισχύουν τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα πρέπει να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, ρυθμιστικές και λειτουργικές εξελίξεις παγκοσμίως 
και πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς.

Τροπολογία 55
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της στήριξης φορέων εκμετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, σε 

διαγράφεται
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συγκεκριμένες και δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις στο πλαίσιο 
μέτρων που λαμβάνονται σε συνέχεια των 
συνολικών αξιολογήσεων κινδύνου και 
ασφάλειας («δοκιμές αντοχής σε ακραίες 
συνθήκες»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρήματα που προέρχονται από τη φορολόγηση των πολιτών της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
διατίθενται για τη χρηματοδότηση ιδιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 56
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της στήριξης φορέων εκμετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, σε συγκεκριμένες και 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις στο 
πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται σε 
συνέχεια των συνολικών αξιολογήσεων 
κινδύνου και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής 
σε ακραίες συνθήκες»).

– της συνεργασίας με φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά περίπτωση και ιδίως
στο πλαίσιο των συνολικών αξιολογήσεων 
κινδύνου και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής 
σε ακραίες συνθήκες»).

Or. en

Τροπολογία 57
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και 
εμπειρογνωμοσύνης των ρυθμιστικών 
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αρχών, των οργανισμών τεχνικής 
υποστήριξης και των φορέων 
εκμετάλλευσης στους τομείς που 
καλύπτονται από τον μηχανισμό, ιδίως 
μέσω:
- της συνεχούς στήριξης της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης του προσωπικού 
ρυθμιστικών φορέων, οργανισμών 
τεχνικής υποστήριξης και φορέων 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,
- της προώθησης της ανάπτυξης 
επαρκών εγκαταστάσεων κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 58
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παροχή βοήθειας με σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων 
και γνώσεων των ρυθμιστικών αρχών, 
των οργανισμών τεχνικής υποστήριξης 
και των φορέων εκμετάλλευσης στους 
τομείς που καλύπτονται από τον 
συγκεκριμένο μηχανισμό, ιδίως μέσω:
-της συνεχούς στήριξης της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης των υπαλλήλων των 
ρυθμιστικών αρχών, των οργανισμών 
τεχνικής υποστήριξης και των φορέων 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων,
-της προώθησης της ανάπτυξης 
κατάλληλων υποδομών κατάρτισης.

Or. sl
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Τροπολογία 59
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν 
σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε 
να ενισχύεται η βιωσιμότητα των 
επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων. Πρέπει 
να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις 
αρχές τρίτων χωρών, τις ρυθμιστικές αρχές 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και 
τους επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης και, σε ειδικές περιπτώσεις, 
με τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Τα μέτρα θα πρέπει 
επίσης να στηριχθούν με την αξιοποίηση 
περαιτέρω συνεργειών με τις άμεσες και 
έμμεσες δράσεις των προγραμμάτων-
πλαισίων της Ευρατόμ στον τομέα της 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν 
σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε 
να ενισχύεται η βιωσιμότητα των 
επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων. Πρέπει 
να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις 
αρχές τρίτων χωρών, τις ρυθμιστικές αρχές 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και 
τους επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης και, κατά περίπτωση, με 
τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Τα μέτρα θα πρέπει 
επίσης να στηριχθούν με την αξιοποίηση 
περαιτέρω συνεργειών με τις άμεσες και 
έμμεσες δράσεις των προγραμμάτων-
πλαισίων της Ευρατόμ στον τομέα της 
πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 60
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η συνεργασία μπορεί να καλύπτει όλες 
τις «τρίτες χώρες» (κράτη που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ) παγκοσμίως.

– Η συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει τις 
«τρίτες χώρες» (κράτη που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ) σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ειδική γεωγραφική κάλυψη του εν λόγω μηχανισμού θα πρέπει να συνάδει με τους ειδικούς 
τομείς πυρηνικής ασφάλειας που απαριθμούνται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 61
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι χώρες υψηλού εισοδήματος θα πρέπει 
να περιληφθούν μόνο με σκοπό να 
επιτρέψουν τη λήψη έκτακτων μέτρων, 
παραδείγματος χάρη κατόπιν σοβαρού 
πυρηνικού ατυχήματος, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο και σκόπιμο

– Οι χώρες υψηλού εισοδήματος θα πρέπει 
να περιληφθούν μόνο με σκοπό να 
επιτρέψουν τη λήψη έκτακτων μέτρων, 
παραδείγματος χάρη κατόπιν σοβαρού 
πυρηνικού ατυχήματος, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο και σκόπιμο. Για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, με τον όρο 
«χώρες υψηλού εισοδήματος» νοούνται οι 
χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη 
θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη 
συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και 
τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και 
εδάφη, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με άλλες δραστηριότητες πλην 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

Or. sl

Τροπολογία 62
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια – περίπτωση 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να 
συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να προσυπογράψουν 
ανεπιφύλακτα τις αρχές της μη διάδοσης. 
Θα πρέπει επίσης να έχουν ήδη 
προσχωρήσει στις σχετικές συμβάσεις, στο 
πλαίσιο του ΔΟΑΕ, για την πυρηνική 
ασφάλεια και προστασία ή να έχουν λάβει 
μέτρα που να φανερώνουν τη σταθερή 
τους δέσμευση να προσχωρήσουν στις εν 
λόγω συμβάσεις. Η συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει 
ως γνώμονα την προσχώρηση ή τα 
διαβήματα με στόχο την προσχώρηση
στις σχετικές συμβάσεις. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις, η εφαρμογή της ανωτέρω 
αρχής θα πρέπει, κατ’εξαίρεση, να 
αντιμετωπίζεται με ευελιξία·

– Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να 
συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να προσυπογράψουν 
ανεπιφύλακτα τις αρχές της μη διάδοσης. 
Θα πρέπει επίσης να έχουν ήδη 
προσχωρήσει στις σχετικές συμβάσεις, στο 
πλαίσιο του ΔΟΑΕ, για την πυρηνική 
ασφάλεια και προστασία και να 
διαχειρίζονται τα ραδιενεργά απόβλητα 
με ασφαλή τρόπο. Η συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την προσχώρηση στις σχετικές 
συμβάσεις και την εφαρμογή τους. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις, η εφαρμογή της 
ανωτέρω αρχής θα πρέπει, κατ’εξαίρεση, 
να αντιμετωπίζεται με ευελιξία·

Or. lt

Τροπολογία 63
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η συνεργασία στους τομείς της 
πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών 
διασφαλίσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού δεν αποσκοπεί στην 
προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

– Η συνεργασία στους τομείς της 
πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών 
διασφαλίσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού δεν αποσκοπεί στην 
προώθηση της πυρηνικής ενέργειας ούτε 
στην παράταση της λειτουργίας των 
υφιστάμενων πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 64
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 2. Χώρες που έχουν ήδη εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση χωρών που έχουν ήδη 
λάβει χρηματοδότηση από την Κοινότητα, 
η περαιτέρω συνεργασία θα εξαρτηθεί από 
την αξιολόγηση των δράσεων που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό της Κοινότητας και από 
την κατάλληλη αιτιολόγηση των νέων 
αναγκών. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
επιτρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια η φύση της συνεργασίας και τα 
ποσά που θα χορηγηθούν μελλοντικά στις 
χώρες αυτές.

Στην περίπτωση των υποψηφίων για 
ένταξη χωρών και των χωρών που 
ανήκουν στην περιοχή της ευρωπαϊκής 
γειτονίας που έχουν ήδη λάβει 
χρηματοδότηση από την Κοινότητα, η 
περαιτέρω συνεργασία που δεν αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή στην 
παράταση της λειτουργίας υφιστάμενων 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής,
θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των 
δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τον 
προϋπολογισμό της Κοινότητας και από 
την κατάλληλη αιτιολόγηση των νέων 
αναγκών. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 
επιτρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια η φύση της συνεργασίας και τα 
ποσά που θα χορηγηθούν μελλοντικά στις 
χώρες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 65
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 2. Χώρες που έχουν ήδη εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση όλων των τρίτων χωρών 
στις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας 
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θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον 
παροπλισμό των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, τη σταθεροποίηση ή/και 
αποκατάσταση χώρων στους οποίους 
υπήρχαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
καθώς και παλαιών εγκαταστάσεων που 
συνδέονται με την εξόρυξη ουρανίου, την 
προστασία από τις ακτινοβολίες και την 
επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως έπειτα από 
σοβαρό πυρηνικό ατύχημα, και την 
ανάκτηση και διαχείριση βυθισμένων στη 
θάλασσα ραδιενεργών αντικειμένων και 
υλικών, στην περίπτωση που συνιστούν 
κίνδυνο για το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του προγράμματος δεν είναι να ενθαρρυνθούν οι χώρες να χρησιμοποιούν την πυρηνική 
τεχνολογία. Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει τον παραπάνω στόχο τονίζοντας ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του προγράμματος θα διατεθεί για τον παροπλισμό και την 
αποκατάσταση, ιδίως των εγκαταστάσεων της Φουκουσίμα.

Τροπολογία 66
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 2. Χώρες που έχουν ήδη εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο έκτακτος χαρακτήρας της παρέμβασης 
σε δεδομένη χώρα, λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί στον τομέα της πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας, και

α) ο έκτακτος χαρακτήρας της παρέμβασης 
σε δεδομένη χώρα, λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί στον τομέα της πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας,

Or. en

Τροπολογία 67
Rebecca Harms



PE491.225v01-00 30/35 AM\904980EL.doc

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 2. Χώρες που έχουν ήδη εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε ορισμένες χώρες όπου προβλέπεται 
φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης της 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, η 
σημασία της παρέμβασης την κατάλληλη 
στιγμή, ώστε η κοινή νοοτροπία 
πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας να 
ενισχύεται παράλληλα με τη 
συντελούμενη πρόοδο, ιδίως όσον αφορά 
την ανάπτυξη ή την ενίσχυση των 
ρυθμιστικών αρχών και οργανισμών 
τεχνικής υποστήριξης και την ανάπτυξη 
και εφαρμογή στρατηγικών και πλαισίων 
για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 3. Χώρες που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις χώρες που έχουν στο έδαφός τους 
ερευνητικούς αντιδραστήρες, αλλά δεν 
επιθυμούν να αναπτύξουν παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας, η συνεργασία θα 
εξαρτηθεί από τον έκτακτο χαρακτήρα 
της παρέμβασης λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί στον τομέα της πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας.

Για τις χώρες που δεν θα έχουν στο έδαφός 
τους εγκαταστάσεις παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, τα προγράμματα 
συνεργασίας θα πρέπει να περιορίζονται 
στην προστασία από τις ακτινοβολίες, 
ιδίως έπειτα από σοβαρό πυρηνικό 
ατύχημα, στην αποκατάσταση παλαιών 
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εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
εξόρυξη ουρανίου, καθώς και στην 
ανάκτηση και διαχείριση βυθισμένων στη 
θάλασσα ραδιενεργών αντικειμένων και 
υλικών, στην περίπτωση που συνιστούν 
κίνδυνο για το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν αποσκοπεί στην προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. 
Επομένως, η έμμεση ενθάρρυνση των χωρών να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία δίνοντας στο 
πυρηνικό τους πρόγραμμα μια επίφαση αξιοπιστίας χάρη στη βοήθεια της ΕΕ δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 69
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 3. Χώρες που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις χώρες που επιθυμούν να 
αναπτύξουν την παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας, ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι 
στο έδαφός τους ερευνητικούς 
αντιδραστήρες και για τις οποίες τίθεται 
το ζήτημα παρέμβασης την κατάλληλη 
στιγμή, ώστε η νοοτροπία πυρηνικής 
προστασίας και ασφάλειας να ενισχύεται 
παράλληλα με την ανάπτυξη του 
προγράμματος παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
των ρυθμιστικών αρχών και των 
οργανισμών τεχνικής υποστήριξης, η 
συνεργασία θα λαμβάνει υπόψη την 
αξιοπιστία του προγράμματος ανάπτυξης 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την 
ύπαρξη κυβερνητικής απόφασης σχετικά 
με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας και την 
κατάρτιση προκαταρκτικού χάρτη 

διαγράφεται
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πορείας10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν αποσκοπεί στην προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. 
Επομένως, η έμμεση ενθάρρυνση των χωρών να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία δίνοντας στο 
πυρηνικό τους πρόγραμμα μια επίφαση αξιοπιστίας χάρη στη βοήθεια της ΕΕ δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 70
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 3. Χώρες που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις χώρες που υπάγονται σε αυτή την 
κατηγορία, η συνεργασία θα πρέπει να 
αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στην 
ανάπτυξη της απαιτούμενης 
κανονιστικής υποδομής, της τεχνικής 
ικανότητας της ρυθμιστικής αρχής για τα 
πυρηνικά και του/των αντίστοιχου(ων) 
οργανισμού(ών) τεχνικής υποστήριξης. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και, 
κατά περίπτωση, να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη στρατηγικών και πλαισίων για 
την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, μεταξύ άλλων και σε χώρες 
που δεν προτίθενται να αναπτύξουν 
ικανότητα παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας ή έχουν αποφασίσει να μην το 
πράξουν.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 71
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Προτεραιότητες – παράγραφοι 1 και 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες ασφαλείας που είναι αναγκαίες 
ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για τη 
ζωή και την υγεία των λαών, και να 
διασφαλιστεί ότι τα πυρηνικά υλικά δεν 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφόρους 
από εκείνους για τους οποίους 
προορίζονται, η συνεργασία απευθύνεται 
κυρίως στις ρυθμιστικές αρχές στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας (και τους 
επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης). Ο στόχος είναι να 
διασφαλιστεί η τεχνική ικανότητα και 
ανεξαρτησία τους, και να ενισχυθεί το 
ρυθμιστικό πλαίσιο, κυρίως όσον αφορά 
τις δραστηριότητες αδειοδότησης, 
μεταξύ των οποίων η επανεξέταση και 
παρακολούθηση αποτελεσματικών και 
συνολικών αξιολογήσεων του κινδύνου 
και της ασφάλειας («δοκιμές αντοχής σε 
ακραίες συνθήκες»).

Βάσει του εν λόγω μηχανισμού, η 
συνεργασία απευθύνεται κυρίως στις 
ρυθμιστικές αρχές στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας (και τους 
επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης) με στόχο να διασφαλιστεί η 
τεχνική ικανότητα και ανεξαρτησία τους, 
και να ενισχυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
κυρίως όσον αφορά:

Στις λοιπές προτεραιότητες των 
προγραμμάτων συνεργασίας που 
πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού 
περιλαμβάνονται:

– τις δραστηριότητες αδειοδότησης,
– η ανάπτυξη και υλοποίηση υπεύθυνων 
στρατηγικών και πλαισίων για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων,

– την ανάπτυξη και υλοποίηση υπεύθυνων 
στρατηγικών και πλαισίων για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων,

– ο παροπλισμός υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση χώρων 
στους οποίους υπήρχαν πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και παλαιών 
εγκαταστάσεων που συνδέονται με την 

– τον παροπλισμό υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση 
χώρων στους οποίους υπήρχαν πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και παλαιών 
εγκαταστάσεων που συνδέονται με την 
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εξόρυξη ουρανίου, και η ανάκτηση και 
διαχείριση βυθισμένων στη θάλασσα 
ραδιενεργών αντικειμένων και υλικών, 
στην περίπτωση που συνιστούν κίνδυνο 
για το κοινό.

εξόρυξη ουρανίου, και την ανάκτηση και 
διαχείριση βυθισμένων στη θάλασσα 
ραδιενεργών αντικειμένων και υλικών, 
στην περίπτωση που συνιστούν κίνδυνο 
για το κοινό,
– τη διασφάλιση ότι τα πυρηνικά υλικά 
δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
διαφόρους από εκείνους για τους οποίους 
προορίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζει και η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της (23 Μαΐου 2012) «Η πρόταση για τον 
ΜΣΠΝ αναφέρει ότι στόχος του είναι να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο, αλλά πρέπει να 
σημειωθεί ότι, τεχνικώς, όπως ισχύει και για την εξάλειψη του κινδύνου σε οποιαδήποτε 
περίπλοκη βιομηχανική διεργασία, δεν υφίστανται εγγυήσεις ως προς την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου, και ειδικότερα η πρόληψη καταστροφικού πυρηνικού ατυχήματος. […] Θα πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι η πεποίθηση βάσει της οποίας έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος που 
ελλοχεύει σε τέτοιες διαδικασίες δεν ενθαρρύνει την καλλιέργεια υψηλού πνεύματος 
ασφάλειας».

Τροπολογία 72
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Προτεραιότητες – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ανάπτυξη των απαραίτητων 
δεξιοτήτων στον τομέα της λειτουργίας 
και του παροπλισμού πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, της διαχείρισης των 
πυρηνικών αποβλήτων και της 
προστασίας από τις ακτινοβολίες.

Or. ro

Τροπολογία 73
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Προτεραιότητες – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα 
εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με 
φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες, στο 
πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται σε 
συνέχεια των «δοκιμών αντοχής σε 
ακραίες συνθήκες». Η συνεργασία με 
τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων θα αποκλείει την 
προμήθεια εξοπλισμού.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με ιδιοκτήτες 
ή/και φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες 
αποκλείεται από τον εν λόγω μηχανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρήματα που προέρχονται από τη φορολόγηση των πολιτών της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
διατίθενται για την χρηματοδότηση ιδιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων.


