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Τροπολογία 1
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις διερευνητικές 
επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης 
που οργανώθηκαν από την ομάδα 
ENSREG, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, 
με στόχο να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή 
πληροφοριών όσον αφορά τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί, προγραμματιστεί ή 
εξεταστεί σε επίπεδο εγκαταστάσεων για 
τη βελτίωση της ασφάλειας ως 
αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων, και να προσδιοριστούν οι 
βέλτιστες πρακτικές, οι αξιοσημείωτες 
επιτυχίες, καθώς και τυχόν διδάγματα 
που αντλήθηκαν ή δυσκολίες που 
αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή 
των μέτρων αυτών,

Or. en

Τροπολογία 2
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης 
Μαρτίου 2011, ιδίως το αίτημά του προς 
τις ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εθνικές 
αρχές να πραγματοποιήσουν συνολική και 
διαφανή αξιολόγηση των κινδύνων και 
της ασφάλειας για όλους τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην ΕΕ, 
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με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από το ατύχημα στον πυρηνοηλεκτρικό 
σταθμό Φουκουσίμα-Νταϊτσί, στην 
Ιαπωνία,

Or. en

Τροπολογία 3
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης 
της ομάδας ENSREG εγκρίθηκε την 1η 
Αυγούστου 2012, γεγονός που εξασφαλίζει 
ότι οι συστάσεις και προτάσεις που 
προκύπτουν από τις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων θα αντιμετωπιστούν από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την 
ομάδα ENSREG κατά συνεπή τρόπο,

Or. en

Τροπολογία 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, η 
οποία υπογραμμίζει ότι η εθνική ευθύνη 
των κρατών μελών για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι 
θεμελιώδης αρχή και ότι η πρωταρχική 
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ευθύνη για την εποπτεία της ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί 
αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών,

Or. en

Τροπολογία 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως 
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, η 
οποία υπογραμμίζει ότι η εθνική ευθύνη 
των κρατών μελών για την ασφάλεια των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι 
θεμελιώδης αρχή και ότι η πρωταρχική 
ευθύνη για την εποπτεία της ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί 
αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών,

Or. en

Τροπολογία 6
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενεργείας και ιδίως τα άρθρα 2 
και 30,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 153 (κοινωνική 
προστασία), 168 (υγεία), 192 (περιβάλλον) 



PE500.594v01-00 6/102 AM\919991EL.doc

EL

και 194 (ενέργεια),

Or. en

Τροπολογία 7
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας 
ENSREG σχετικά με την αξιολόγηση της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
που εγκρίθηκε από την ομάδα ENSREG 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη 
σχετική κοινή δήλωση που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 
ENSREG και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 26 Απριλίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 8
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 9
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την καταστροφή του 
2011 στο πυρηνικό εργοστάσιο 
Φουκουσίμα-Νταϊτσί, στην Ιαπωνία,

Or. en

Τροπολογία 10
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης 
Ιουνίου 2012, ιδίως την έκκληση προς τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη 
και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων 
που παρουσιάζονται στην έκθεση της 
ομάδας ENSREG έπειτα από την 
ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων για την πυρηνική ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης 
Μαρτίου 2011, ιδίως το αίτημά του προς 
τις ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εθνικές 



PE500.594v01-00 8/102 AM\919991EL.doc

EL

αρχές να πραγματοποιήσουν συνολική και 
διαφανή αξιολόγηση των κινδύνων και 
της ασφάλειας για όλους τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς στην ΕΕ, 
με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από το ατύχημα στον πυρηνοηλεκτρικό 
σταθμό Φουκουσίμα-Νταϊτσί, στην 
Ιαπωνία,

Or. en

Τροπολογία 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας 
ENSREG σχετικά με την αξιολόγηση της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
που εγκρίθηκε από την ομάδα ENSREG 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τη 
σχετική κοινή δήλωση που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 
ENSREG και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 26 Απριλίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης 
Ιουνίου 2012, ιδίως την έκκληση προς τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη 
και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων 



AM\919991EL.doc 9/102 PE500.594v01-00

EL

που παρουσιάζονται στην έκθεση της 
ομάδας ENSREG έπειτα από την 
ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων για την πυρηνική ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 14
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της 
επιτροπής ITRE σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας ζητεί η 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες να 
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφάλειας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά 
γεγονότα στη Φουκουσίμα δείχνουν για 
μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει 
«μηδενικός κίνδυνος» για την πυρηνική 
βιομηχανία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας ζητεί η 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες να 
ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες 
πρακτικές ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 15
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της 
επιτροπής ITRE σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας ζητεί η 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες να 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της 
επιτροπής ITRE σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση Μηχανισμού Συνεργασίας στον 
τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας ζητεί η 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες να 
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ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας·

ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας για όσο υπάρχουν ακόμη 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί·

Or. de

Τροπολογία 16
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πραγματοποιήθηκαν «συνολική 
αξιολόγηση των κινδύνων και της 
ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συναφείς δραστηριότητες», προκειμένου 
να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών να 
αντιμετωπίσουν ακραίες συνθήκες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πραγματοποιήθηκαν «συνολική 
αξιολόγηση των κινδύνων και της 
ασφάλειας («προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων») των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συναφείς δραστηριότητες», προκειμένου 
να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών να 
αντιμετωπίσουν διάφορες ακραίες 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 17
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο 
ΔΟΑΕ όσο και η Ευρατόμ είναι 
δεσμευμένοι στην προώθηση των 
πυρηνικών βιομηχανιών ενώ ταυτόχρονα 
έχουν τον ανταγωνιστικό ρόλο να είναι 
υπεύθυνοι για τη χάραξη των προτύπων 
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πυρηνικής ασφάλειας, αντιστοίχως σε 
παγκόσμια κλίμακα και στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή 
και η ομάδα ENSREG μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα, προκειμένου να 
υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ 
και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο·
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η 
Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο·

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν, μετά το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα, η Επιτροπή 
και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μέσω 
της ομάδας ENSREG, προκειμένου να 
υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ 
και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο·
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η 
Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει την 
προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια της 
διαδικασίας αυτής μέσω της 
δημοσίευσης όλων των εκθέσεων και της 
διοργάνωσης δύο συναντήσεων στις 
Βρυξέλλες, στις 17 Ιανουαρίου και στις 8 
Μαΐου 2012, στις οποίες θα 
συμμετάσχουν σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη (εκπρόσωποι ΜΚΟ, της ευρωπαϊκής 
πυρηνικής βιομηχανίας, ρυθμιστικών 
αρχών, κυβερνήσεων κ.λπ.), καθώς και 
μέσω παρεμβάσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·
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Or. en

Τροπολογία 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή 
και η ομάδα ENSREG μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα, προκειμένου να 
υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ 
και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο·
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η 
Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο·

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν, μετά το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα, οι ρυθμιστικές 
αρχές των 27 κρατών μελών και η 
Επιτροπή μέσω της ομάδας ENSREG, 
καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές τρίτων 
χωρών, προκειμένου να υποβληθούν 145 
αντιδραστήρες στην ΕΕ και 20 
αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ αντίστοιχα σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο·
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η 
Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο· εξαίρει την προσπάθεια 
να καταστεί η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων όσο το δυνατόν πιο 
διαφανής·

Or. en

Τροπολογία 20
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή 
και η ομάδα ENSREG μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα, προκειμένου να 
υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ 
και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο· 
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας, προκειμένου η 
Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα σε 
διεθνές επίπεδο·

1. σημειώνει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων και τα 
αποτελέσματά της· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή 
και η ομάδα ENSREG μετά το ατύχημα 
στη Φουκουσίμα, προκειμένου να 
υποβληθούν 145 αντιδραστήρες στην ΕΕ 
και 20 αντιδραστήρες εκτός της ΕΕ σε 
διαδικασία προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· τονίζει τη χρησιμότητα της 
διαδικασίας αυτής και ότι η άσκηση αυτή 
ήταν πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο· 
εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας, 
προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει 
παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει τα κύρια συμπεράσματα 
της έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους, 
η οποία επισημαίνει 4 κύριους τομείς 
βελτίωσης στην Ευρώπη: (1) έκδοση 
οδηγιών της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης 
Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά 
(WENRA) σχετικά με την αξιολόγηση 
των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και 
των σχετικών περιθωρίων λαμβάνοντας 
υπόψη τις υφιστάμενες κατευθυντήριες 
γραμμές του ΔΟΑΕ, (2) υπογράμμιση της 
σημασίας των περιοδικών ελέγχων 
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ασφάλειας (3) εφαρμογή αναγνωρισμένων 
μέτρων για την προστασία των 
προστατευτικών περιβλημάτων και (4) 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων που 
οφείλονται σε κινδύνους από φυσικά 
φαινόμενα και περιορισμός των 
επιπτώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 22
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
να παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση 
αυτή, συμπεριλαμβανομένων 
προσδιορισμένων βέλτιστων πρακτικών·

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση, 
αναθεωρημένη από τους ομοτίμους,
ανέδειξε επίσης μέτρα που μπορούν να 
εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· επομένως, 
συνιστά να επιβεβαιωθεί ο πρωταρχικός 
ρόλος της ENSREG στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής ως 
αποτέλεσμα των συστάσεων που 
διατύπωσαν οι ομότιμοι κριτές επί τη 
βάσει των εθνικών σχεδίων δράσης· ζητεί 
η ENSREG να ενημερώνει σε τακτική 
βάση την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα 
πρόοδο·

Or. fr

Τροπολογία 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για την αύξηση των 
περιθωρίων ασφάλειας των 
εγκαταστάσεών τους, χαιρετίζει το 
γεγονός ότι συμφωνήθηκε σχέδιο δράσης 
μεταξύ της ομάδας ENSREG και της 
Επιτροπής, για την εφαρμογή των 
συστάσεων, και ότι όλες οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται για τη βελτίωση των 
περιθωρίων ασφάλειας μετά την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων θα 
κοινοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
κυρίως μέσω ενός σεμιναρίου που θα 
διοργανώσει η ομάδα ENSREG στις 
αρχές του 2013· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να παράσχουν
έγκαιρα κατάλληλες συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα ευρήματα 
και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 24
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους·
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους·
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
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ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
χαιρετίζει το σχέδιο δράσης που 
συμφωνήθηκε μεταξύ της ομάδας 
ENSREG και της Επιτροπής, για την 
εφαρμογή των συστάσεων αυτών· 
συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την 
επιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της 
ομάδας ENSREG στην παρακολούθηση 
της εφαρμογής των συστάσεων και στην 
ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν έγκαιρα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης·

Or. en

Τροπολογία 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους·
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα που θα βελτιώσουν την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους·
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν έγκαιρα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών· συνιστά, στο 
πλαίσιο αυτό, την επιβεβαίωση του 
ηγετικού ρόλου της ομάδας ENSREG 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
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συστάσεων της αξιολόγησης από 
ομοτίμους βάσει εθνικών σχεδίων 
δράσης· καλεί την ομάδα ENSREG να 
ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πρόοδο που πραγματοποιείται·

Or. en

Τροπολογία 26
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· 
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· 
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών· ζητεί να 
ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και να ζητείται η γνώμη του σε ετήσια 
βάση σχετικά με αποτελέσματα, μέτρα 
και σχέδια στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας·

Or. de

Τροπολογία 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους·
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα που θα ενισχύσουν την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους με 
βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από 
τη Φουκουσίμα· επισημαίνει ότι βάσει της 
αξιολόγησης από ομοτίμους η Επιτροπή
ανέδειξε επίσης μέτρα που μπορούν να 
εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· καλεί όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς να παράσχουν 
άμεσα κατάλληλες συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα ευρήματα 
και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται
στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους· 
επισημαίνει ότι η αξιολόγηση από 
ομοτίμους ανέδειξε επίσης μέτρα που 
μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ· 
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
παράσχουν άμεσα κατάλληλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα ευρήματα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση αυτή, 

2. αναγνωρίζει ότι μετά την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων διάφορες χώρες 
έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή να 
σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και προστασίας των 
εγκαταστάσεών τους· επισημαίνει ότι η 
αξιολόγηση από ομοτίμους ανέδειξε 
επίσης μέτρα που μπορούν να εξεταστούν 
σε επίπεδο ΕΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να παράσχουν 
άμεσα κατάλληλες συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα ευρήματα 
και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται 
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συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

στην αξιολόγηση αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων προσδιορισμένων 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. ro

Τροπολογία 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG αποσκοπούσε κυρίως 
στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ιδιαίτερα ακραία 
εξωτερικά συμβάντα τύπου Φουκουσίμα·
κατά συνέπεια, η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται ήδη από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, για την αξιολόγηση της πυρηνικής 
ασφάλειας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών·

Or. en

Τροπολογία 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG αποσκοπούσε κυρίως 
στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ιδιαίτερα ακραία 
εξωτερικά συμβάντα· κατά συνέπεια, η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
μπορεί και δεν προορίζεται να 
αντικαταστήσει τους λεπτομερείς ελέγχους 
ασφάλειας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών που πραγματοποιούνται ήδη από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
αντίστοιχων κρατών μελών, για την
αξιολόγηση της πυρηνικής ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών απέναντι σε 
ακραία εξωτερικά συμβάντα·

Or. en

Τροπολογία 31
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
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πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, για την αξιολόγηση της πυρηνικής 
ασφάλειας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών·

Or. en

Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG αποσκοπούσε κυρίως 
στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία συμβάντα· 
κατά συνέπεια, η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία συμβάντα·

Or. fr

Τροπολογία 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά
συμβάντα· κατά συνέπεια, η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

3. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που 
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή και 
την ομάδα ENSREG είχε περιορισμένο 
εύρος και αποσκοπούσε κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε συμβάντα που
υπερβαίνουν τη σχεδιαστική πρόβλεψη·
κατά συνέπεια, η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων δεν μπορεί και δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τους 
λεπτομερείς ελέγχους ασφάλειας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών που 
πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των αντίστοιχων κρατών 
μελών, και αποσκοπεί κυρίως στην 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και 
ετοιμότητας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών απέναντι σε ακραία εξωτερικά 
συμβάντα·

Or. en

Τροπολογία 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων καλύπτει μόνο την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων κινδύνων που 
έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων και 
ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κίνδυνοι όπως 
δευτερογενή συμβάντα, φθορά υλικού, 
ανθρώπινα σφάλματα, ειδικά 
ελαττώματα εντός των δοχείων 
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αντιδραστήρα κ.λπ.· κατά συνέπεια, 
υπογραμμίζει ότι ακόμη και η επιτυχής 
ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων δεν εγγυάται την ασφάλεια 
ενός πυρηνοηλεκτρικού σταθμού·

Or. en

Τροπολογία 35
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί επομένως την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη συνολική ανθεκτικότητα 
των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών (ιδίως 
όσον αφορά τυχόν ρωγμές στα δοχεία 
πίεσης) ως ειδικό κριτήριο σε 
μελλοντικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι άλλοι έλεγχοι ασφάλειας 
εκτός αυτού που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων οδήγησαν στο 
κλείσιμο πυρηνοηλεκτρικών σταθμών 
(π.χ. στο Βέλγιο)·

Or. en
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Τροπολογία 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι μέρος των πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις 
σχετικά με την προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων βασίζονται σε πληροφορίες 
από προηγούμενους περιοδικούς ελέγχους 
ασφάλειας που διεξήχθησαν από τους 
κατόχους άδειας, οι οποίοι ενδέχεται να 
είναι παρωχημένοι ή τουλάχιστον να μην 
έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
πλέον σύγχρονες και βέλτιστες διαθέσιμες 
μεθόδους·

Or. en

Τροπολογία 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι δεν υπάρχουν 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί μηδενικού 
κινδύνου· κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
τρόπος να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρών 
ατυχημάτων στο μέλλον εντός ή εκτός 
των συνόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει 
κάποια μέθοδο για συγκρίσεις ασφάλειας 
μεταξύ διαφορετικών σταθμών και δεν 
απαντά στο ερώτημα πόσο ασφαλείς είναι 
πραγματικά οι ευρωπαϊκοί σταθμοί, ούτε 
παρέχει ρητά εθνικά ή ευρωπαϊκά 
κριτήρια τα οποία θα επέτρεπαν την 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών, δηλ. της «ανθεκτικότητάς» 
τους·

Or. en

Τροπολογία 40
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν ζητήθηκε το κλείσιμο των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών για την 
ασφάλεια των οποίων εκφράστηκαν οι 
πλέον σοβαρές ανησυχίες στη διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. αναγνωρίζει ότι, όσο εξακολουθούν να 
λειτουργούν πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί 
και εγκαταστάσεις, θα υπάρχει πάντοτε 
ένας, έστω μικρός, υπολειπόμενος 
κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, 
ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 42
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν ζητήθηκε το κλείσιμο των 
πιο επικίνδυνων πυρηνικών 
αντιδραστήρων που εντοπίστηκαν στη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 43
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. αναγνωρίζει ότι η πρόληψη των 
πυρηνικών ατυχημάτων –η οποία 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο των 
διατάξεων σχετικά με την πυρηνική 
ασφάλεια– πρακτικά αποκλείεται από την 
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προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 
αναγνωρίζει ότι τα σενάρια που 
εξετάζονται στην προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων είναι ελλιπή, καθώς στο 
πεδίο εφαρμογής της δοκιμής δεν 
περιλαμβάνονται σενάρια πυρκαγιάς, 
ηλεκτρικές υπερτάσεις, διαρροή 
σωλήνων, δυσλειτουργία βαλβίδων, 
ανθρώπινα λάθη και συνδυασμοί των 
συμβάντων αυτών· υπογραμμίζει 
περαιτέρω ότι εξαιρούνται δευτερογενή 
συμβάντα (όπως τοπικές πυρκαγιές, 
εκρήξεις κ.λπ.) τα οποία ενδέχεται να 
συμβούν κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού 
ατυχήματος και να δυσχεράνουν τη 
διαχείριση του ατυχήματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 44
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. υπογραμμίζει ότι η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων δεν λαμβάνει 
υπόψη τις συνέπειες της φθοράς, ιδίως 
αυτές που οφείλονται στη γήρανση των 
μονάδων ή την καταπόνηση των υλικών, 
αλλά βασίζεται στους φακέλους 
ασφαλείας που συνοδεύουν τις άδειες των 
μεμονωμένων μονάδων, οι οποίοι σε 
πολλές περιπτώσεις είναι παρωχημένοι·

Or. en

Τροπολογία 45
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ε. αναγνωρίζει ότι όσο εξακολουθούν να 
λειτουργούν πυρηνικές μονάδες 
παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεις 
θα υπάρχει πάντοτε ένας υπολειμματικός 
κίνδυνος· δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν 
να αποκλειστεί εντελώς η δυνατότητα 
μελλοντικού σοβαρού ατυχήματος, 
αναγνωρίζει περαιτέρω ότι είναι ασύνετο 
να απορριφθεί η δυνατότητα να συμβεί 
οποιοδήποτε μη επιθυμητό ατύχημα με 
επιχείρημα μόνο την «πολύ μικρή» 
πιθανότητά του ή με βάση τα 
αποτελέσματα οποιασδήποτε 
«προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων»·

Or. en

Τροπολογία 46
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4στ. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ να 
εγκαταλείψουν τη δέσμευσή τους στην 
υψηλού κινδύνου τεχνολογία της 
πυρηνικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 47
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να 
εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 
να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, 
ιδίως τις γειτονικές χώρες, να εφαρμόσουν 
την εν λόγω διαδικασία προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων και να 
κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· προτρέπει την ΕΕ να 
συνεχίσει τη συνεργασία σε διεθνές 
επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

Or. en

Τροπολογία 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να 
εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 
να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, 
ιδίως τις γειτονικές χώρες, να εφαρμόσουν 
την εν λόγω διαδικασία προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων και να 
κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της σε 
διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ)·
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Or. en

Τροπολογία 49
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να 
εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 
να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ)·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, 
ιδίως τις γειτονικές χώρες, να εφαρμόσουν 
την εν λόγω διαδικασία προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων και να 
κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους·
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(ΔΟΑΕ)·

Or. en

Τροπολογία 50
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να 
εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 
να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους· 
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να ενθαρρύνουν τις χώρες εκτός ΕΕ που 
διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρηνικής 
ενέργειας, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να 
εφαρμόσουν την εν λόγω διαδικασία 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και 
να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους· 
επισημαίνει τη σημασία που έχει η 
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ενίσχυση των διεθνών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας και η κατάλληλη 
εφαρμογή αυτών· πιστεύει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ)·

ενίσχυση των διεθνών προτύπων
πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας και 
η κατάλληλη εφαρμογή αυτών· πιστεύει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη στενή 
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)·

Or. ro

Τροπολογία 51
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη και τις χώρες 
εκτός ΕΕ που διαθέτουν εγκαταστάσεις 
πυρηνικής ενέργειας να κλείσουν άμεσα 
αρχικά τους πυρηνικούς αντιδραστήρες 
και άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που 
παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους 
λόγω της γεωγραφικής θέσης τους και/ή 
των αδυναμιών στον σχεδιασμό τους, π.χ. 
σε σεισμογενείς περιοχές ή παράκτιες 
περιοχές με σημαντικό κίνδυνο ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας ή με 
πιθανότητες για τσουνάμι, όλους τους 
αντιδραστήρες χωρίς δευτερεύον ή 
πλήρες περίβλημα πίεσης, όλους τους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες ζέοντος 
ύδατος (BWR) με μονό σύστημα ψύξης 
και με αποθήκευση του αναλωμένου 
καυσίμου εκτός του περιβλήματος, και 
όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
μεγάλης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Catherine Trautmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο
παροχής κινήτρων και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για «αξιολόγηση από 
ομοτίμους» σε συνόδους των 
συμβαλλόμενων μερών που θα
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΟΑΕ·

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί νομικό μέσο
το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση 
υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας 
σε παγκόσμιο επίπεδο και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη
(συμπεριλαμβανομένης της Ευρατόμ) να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, για
«αξιολόγηση από ομοτίμους», σε τακτικές
συνόδους των συμβαλλόμενων μερών που 
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του
ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο
παροχής κινήτρων και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους για «αξιολόγηση από 
ομοτίμους» σε συνόδους των 
συμβαλλόμενων μερών που θα 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΟΑΕ·

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια (ΣΠΑ) αποτελεί
νομικό μέσο και υποχρεώνει όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη
(συμπεριλαμβανομένης της Ευρατόμ) να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους για
«αξιολόγηση από ομοτίμους» σε συνόδους 
των συμβαλλόμενων μερών που θα 
πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της
ΔΟΑΕ·

Or. en
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Τροπολογία 54
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο 
παροχής κινήτρων και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για «αξιολόγηση από 
ομοτίμους» σε συνόδους των 
συμβαλλόμενων μερών που θα 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΟΑΕ·

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο 
παροχής κινήτρων και καλεί τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για «αξιολόγηση από 
ομοτίμους» σε συνόδους των 
συμβαλλόμενων μερών που θα 
διοργανώνονται από τον ΔΟΑΕ·

Or. ro

Τροπολογία 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο 
παροχής κινήτρων και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους για «αξιολόγηση από 
ομοτίμους» σε συνόδους των 
συμβαλλόμενων μερών που θα 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΟΑΕ·

6. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την 
πυρηνική ασφάλεια αποτελεί μέσο 
παροχής κινήτρων και υποχρεώνει τα 
συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν 
εκθέσεις ανά τρία έτη σχετικά με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για
«αξιολόγηση από ομοτίμους» σε συνόδους 
των συμβαλλόμενων μερών που θα 
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Hans-Peter Martin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της 
χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
επίπεδο σεισμικού και παλιρροϊκού 
κινδύνου, όπως π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· 
η Ένωση θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

7. επισημαίνει ότι το πυρηνικό ατύχημα 
στη Φουκουσίμα κατέστησε σαφείς τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων· επισημαίνει
περαιτέρω ότι οι χώροι εναπόθεσης των 
ραδιενεργών αποβλήτων χαρακτηρίζονται 
από υψηλό επίπεδο σεισμικού και 
παλιρροϊκού κινδύνου· ζητεί, ως εκ 
τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει 
και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου στην Ένωση· το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί τις γειτονικές και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες να 
συμμετάσχουν στη Συμφωνία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

Or. de

Τροπολογία 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα 
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 

7. πιστεύει ότι, παράλληλα προς τα μέτρα 
που θα εφαρμοστούν για τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, θα πρέπει 
να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
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βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της 
χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
επίπεδο σεισμικού και παλιρροϊκού 
κινδύνου, όπως π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· 
η Ένωση θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

Or. en

Τροπολογία 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα 
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της 
χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
επίπεδο σεισμικού και παλιρροϊκού 
κινδύνου, όπως π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· 
η Ένωση θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η 
διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 

7. πιστεύει ότι, παράλληλα προς τα μέτρα 
που θα εφαρμοστούν για τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, θα πρέπει 
να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·
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την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

Or. en

Τροπολογία 59
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της χωρών 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου, όπως 
π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

7. παρότι στη Φουκουσίμα δεν υπήρξε σε 
τελική ανάλυση τέτοιο ζήτημα, οι 
κίνδυνοι που συνεπάγεται η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων ήρθαν ωστόσο 
στο προσκήνιο έπειτα από το ατύχημα· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι 
ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται τέτοιες 
εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να συμβούν 
σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται υπό 
κατασκευή, σε περιοχές της Ένωσης και 
των γειτονικών της χωρών που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου, όπως 
π.χ. το Akkuyu (Τουρκία). πιστεύει ότι, 
παράλληλα προς τα μέτρα που θα 
εφαρμοστούν για τους 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, θα πρέπει 
να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

Or. en
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Τροπολογία 60
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα 
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της χωρών 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου, όπως 
π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· η Ένωση θα 
πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση 
ραδιενεργών αποβλήτων σε 
αναγνωρισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλεί τις γειτονικές και τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να συμμετάσχουν στη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
την ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)·

7. το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα 
ανέδειξε ξανά τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επισημαίνει ότι παρόμοια ατυχήματα θα 
μπορούσαν να συμβούν σε πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη ή 
βρίσκονται υπό κατασκευή, σε περιοχές 
της Ένωσης και των γειτονικών της χωρών 
που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο 
σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου, όπως 
π.χ. το Akkuyu (Τουρκία)· ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει τον αντικειμενικό 
και αμερόληπτο προσδιορισμό των 
καλύτερων χώρων εναπόθεσης έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η τήρηση των 
υψηλότερων δυνατών προτύπων όσον 
αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα· είναι της 
άποψης ότι η Ένωση θα πρέπει να λάβει 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
αποτραπεί η διάθεση ραδιενεργών 
αποβλήτων σε αναγνωρισμένες περιοχές 
υψηλού κινδύνου· το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλεί τις γειτονικές και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες να 
συμμετάσχουν στη Συμφωνία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
ανταλλαγή επειγουσών ραδιολογικών 
πληροφοριών (ECURIE)· ζητεί να 
απαγορευτεί η εξαγωγή ραδιενεργών 
αποβλήτων·

Or. de

Τροπολογία 61
Hans-Peter Martin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι ορισμένες πυρηνικές 
εγκαταστάσεις της Ένωσης, όπως η
Vandellós στην Ισπανία και οι 
Flamanville, Paluel, Penly, Fessenheim 
και Gravelines στη Γαλλία βρίσκονται 
επίσης σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό 
σεισμικό και παλιρροιακό κίνδυνο, όπως 
συμβαίνει και με πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό 
κατασκευή σε γειτονικές χώρες, όπως στο 
Akkuyu της Τουρκίας· εκφράζει την 
ανησυχία ότι σε αυτές τις περιοχές θα 
μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να 
σημειωθούν ατυχήματα παρόμοια με 
εκείνο της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία· 
θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να λάβει 
κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του 
κινδύνου που αφορά τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 
περιοχές υψηλού κινδύνου·

Or. de

Τροπολογία 62
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη που διαθέτουν εγκαταστάσεις 
πυρηνικής ενέργειας να αναπτύξουν πριν 
από το τέλος του 2013 στρατηγική για τη 
μεταφορά όλων των αναλωμένων 
καυσίμων από δεξαμενές αποθήκευσης σε 
εγκαταστάσεις εν ξηρώ αποθήκευσης, 
αμέσως μόλις το επίπεδο υπολειπόμενης 
θερμότητας επιτρέψει κάτι τέτοιο, και να 
απαγορεύσουν την παραγωγή καυσίμου 
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μέσω επανεπεξεργασίας αναλωμένου 
καυσίμου, καθώς και τη χρήση καυσίμου 
από μικτά οξείδια (MOX), το οποίο 
απαιτεί μεταξύ άλλων μεγάλης κλίμακας 
αποθήκευση αναλωμένου καυσίμου σε 
δεξαμενές, αυξάνοντας τον κίνδυνο και 
τη σοβαρότητα τυχόν πυρηνικού 
ατυχήματος·

Or. en

Τροπολογία 63
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι, όπως είναι γνωστό, 
το σύστημα προειδοποίησης 
παλιρροιακών κυμάτων στη Μεσόγειο δεν 
έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς καθώς 
δεν διαθέτει ακόμα επαρκείς ανιχνευτές
πίεσης βαθέων υδάτων ή δέκτες GPS που 
να μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο· ζητεί ως εκ τούτου 
από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την 
εγκατάσταση επιπλέον μετρητών 
παλίρροιας στη Μεσόγειο, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της 
περιοχής·

Or. de

Τροπολογία 64
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 8. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 
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εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εντάξουν 
στη νομοθεσία τους τις προσδιορισμένες 
βέλτιστες πρακτικές·λ

εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν 
τις συστάσεις και τις προτάσεις της 
έκθεσης αξιολόγησης από ομοτίμους της 
ομάδας ENSREG, συμπεριλαμβανομένων 
των προσδιορισμένων βέλτιστων 
πρακτικών, και, όπου αυτό απαιτείται, να 
προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα-Νταϊτσί·

Or. en

Τροπολογία 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εντάξουν 
στη νομοθεσία τους τις προσδιορισμένες 
βέλτιστες πρακτικές·

καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν τις 
συστάσεις και τις προτάσεις της έκθεσης 
αξιολόγησης από ομοτίμους της ομάδας 
ENSREG και, όπου αυτό απαιτείται, να 
προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα-Νταϊτσί·

Or. en

Τροπολογία 66
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τον ορισμό των 
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αρχών που θα διέπουν την κανονιστική 
ρύθμιση της πυρηνικής ασφάλειας όσον 
αφορά τους πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθμούς στην ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται 
σε λειτουργία, σε διαδικασία 
παροπλισμού ή έχουν ήδη παροπλιστεί, με 
σκοπό τη σύσταση, σε επίπεδο ΕΕ, 
μηχανισμού εποπτείας της πυρηνικής 
ασφάλειας, στον οποίο θα ανατεθεί η 
αρμοδιότητα να εξασφαλίζει την 
πυρηνική ασφάλεια·

Or. lt

Τροπολογία 67
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί, για όσο διάστημα παραμένουν 
σε λειτουργία οι πυρηνοηλεκτρικοί 
σταθμοί, να δίνεται ύψιστη 
προτεραιότητα στην ανεξαρτησία και τη 
διαφάνεια των εποπτικών αρχών·

Or. de

Τροπολογία 68
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· ότι ο 
κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής 
ασφάλειας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
των κρατών μελών· σημειώνει, ωστόσο, 
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επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει 
των προδιαγραφών της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να 
συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων 
αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

ότι στις προδιαγραφές της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων αναφέρεται ότι «η 
εκτίμηση των συνεπειών της απώλειας 
των λειτουργιών ασφαλείας είναι σκόπιμη 
ακόμα και όταν η κατάσταση έχει 
προκληθεί από συμβάντα που έχουν 
έμμεση μόνο σχέση, όπως π.χ. (...) 
αεροπορικό δυστύχημα", αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί 
ζήτημα εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. 
Υπενθυμίζει ότι συγκροτήθηκε εντός του 
Συμβουλίου ομάδα εργασίας ad-hoc 
προκειμένου να εξετάσει χωριστά τα 
ζητήματα που συνδέονται με την 
ασφάλεια, μεταξύ των οποίων τα 
αεροπορικά ατυχήματα, όπως είχε 
ζητηθεί με εντολή του Συμβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει 
των προδιαγραφών της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι στις προδιαγραφές της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
αναφέρεται ότι «η αξιολόγηση των 
συνεπειών τυχόν απώλειας λειτουργιών 
ασφάλειας είναι επίσης σχετική εφόσον η 
κατάσταση προκαλείται από έμμεσα 
γενεσιουργά αίτια, για παράδειγμα (...) 
μια πτώση αεροσκάφους»· σημειώνει ότι, 
καθώς ο κίνδυνος αυτός αποτελεί κατά 
κύριο λόγο ζήτημα εθνικής ασφάλειας που 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών 
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καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να 
συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων 
αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

μελών, η επεξεργασία του ανατέθηκε σε 
μια ομάδα ad hoc για την πυρηνική 
ασφάλεια (AHGNS), η οποία στη 
συνέχεια δημοσιοποίησε τα 
συμπεράσματά της· σημειώνει ότι έχουν 
προγραμματιστεί για το θέμα αυτό 
περαιτέρω ανταλλαγές μεταξύ των 
κρατών μελών στο πλαίσιο κατάλληλων 
φόρουμ, όπως η ENSRA (Ένωση των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών 
πυρηνικής ασφάλειας)· σημειώνει ότι, στο 
σχέδιο δράσης της, η ομάδα ENSREG 
συμφώνησε ότι, «αν πραγματοποιηθούν 
πρόσθετες συμπληρωματικές 
δραστηριότητες αυτού του είδους», θα 
τις υποστηρίξει στα πεδία αρμοδιότητάς 
της·

Or. en

Τροπολογία 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει 
των προδιαγραφών της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· αναγνωρίζει
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·
υπενθυμίζει ότι συστάθηκε στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου ομάδα ad hoc για την 
πυρηνική ασφάλεια (AHGNS), για τη 
χωριστή αντιμετώπιση των ζητημάτων 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
πτώσεων αεροσκαφών, όπως ζητήθηκε 
βάσει της εντολής του Συμβουλίου, η 
οποία στη συνέχεια δημοσιοποίησε τα 
συμπεράσματά της· ζητεί από την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το έργο 



PE500.594v01-00 44/102 AM\919991EL.doc

EL

τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να 
συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων 
αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

της ομάδας AHGNS· σημειώνει ότι έχουν 
προγραμματιστεί για το θέμα αυτό 
περαιτέρω ανταλλαγές μεταξύ των 
κρατών μελών, για παράδειγμα στο 
πλαίσιο της Ένωσης των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας 
(ENSRA)·

Or. en

Τροπολογία 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει 
των προδιαγραφών της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να 
συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων 
αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· αναγνωρίζει
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·
υπενθυμίζει ότι συστάθηκε στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου ομάδα ad hoc για την 
πυρηνική ασφάλεια (AHGNS), για τη 
χωριστή αντιμετώπιση των ζητημάτων 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
πτώσεων αεροσκαφών, όπως ζητήθηκε 
βάσει της εντολής του Συμβουλίου, η 
οποία στη συνέχεια δημοσιοποίησε τα 
συμπεράσματά της· σημειώνει ότι έχουν 
προγραμματιστεί για το θέμα αυτό 
περαιτέρω ανταλλαγές μεταξύ των 
κρατών μελών, για παράδειγμα στο 
πλαίσιο της Ένωσης των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας 
(ENSRA)·
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εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει 
των προδιαγραφών της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο 
τέσσερα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
προκειμένου να υπάρξει πρόνοια και να 
συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου των πτώσεων 
αεροσκαφών, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι ο κίνδυνος αυτός αποτελεί ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

9. σημειώνει ότι, παράλληλα προς την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, τα 
κράτη μέλη συζήτησαν στο πλαίσιο της 
ομάδας ad hoc ζητήματα που σχετίζονται 
με την πυρηνική ασφάλεια και τη 
διασύνδεση ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των πτώσεων 
αεροσκαφών· αναγνωρίζει ότι, όσον 
αφορά την ασφάλεια, οι πτώσεις 
αεροσκαφών αποτελούν ζήτημα εθνικής 
ασφάλειας που εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
των κρατών μελών· σημειώνει ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κατανοούν 
πλήρως τις δυνητικές συνέπειες μιας 
σκόπιμης πτώσης αεροσκάφους σε 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό· συνιστά την 
εξέταση μέτρων και διαδικασιών σε 
εθνικό επίπεδο για την έγκαιρη 
προειδοποίηση των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών σε περίπτωση εντοπισμού 
αεροσκάφους εκτός σχεδίου πτήσης το 
οποίο ενδέχεται να τους θέσει σε κίνδυνο·

Or. en
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Τροπολογία 73
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει των 
προδιαγραφών της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη του, 
ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο τέσσερα 
κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων·
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
την ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και 
τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, προκειμένου 
να υπάρξει πρόνοια και να συμφωνηθεί μια 
κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου των πτώσεων αεροσκαφών, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος 
αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας 
που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών·

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι
έχουν προσδιοριστεί μόνο οι επιπτώσεις 
τους βάσει των προδιαγραφών της 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη 
έχουν συμπεριλάβει αξιολογήσεις αυτού 
του είδους στις εκθέσεις τους σχετικά με 
την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων·
σημειώνει, ωστόσο, ότι στις 
προδιαγραφές της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων αναφέρεται ότι «η 
αξιολόγηση των συνεπειών τυχόν 
απώλειας λειτουργιών ασφάλειας είναι 
επίσης σχετική εφόσον η κατάσταση 
προκαλείται από έμμεσα γενεσιουργά 
αίτια, για παράδειγμα (...) μια πτώση 
αεροσκάφους»· σημειώνει ότι, καθώς ο 
κίνδυνος αυτός αποτελεί κατά κύριο λόγο 
ζήτημα εθνικής ασφάλειας που εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, η 
επεξεργασία του ανατέθηκε σε μια ομάδα 
ad hoc για την πυρηνική ασφάλεια 
(AHGNS), η οποία στη συνέχεια 
δημοσιοποίησε τα συμπεράσματά της· 
σημειώνει ότι έχουν προγραμματιστεί για 
το θέμα αυτό περαιτέρω ανταλλαγές 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο 
κατάλληλων φόρουμ, όπως η ENSRA 
(Ένωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
αρχών πυρηνικής ασφάλειας)· σημειώνει 
ότι, στο σχέδιο δράσης της, η ομάδα
ENSREG συμφώνησε ότι, «αν 



AM\919991EL.doc 47/102 PE500.594v01-00

EL

πραγματοποιηθούν πρόσθετες 
συμπληρωματικές δραστηριότητες αυτού 
του είδους», θα τις υποστηρίξει στα πεδία 
αρμοδιότητάς της· καλεί συνεπώς όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών, της Επιτροπής, της ομάδας 
ENSREG, της ENSRA και των φορέων
εκμετάλλευσης των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών, να συνεργαστούν προκειμένου 
να υπάρξει πρόνοια και να συμφωνηθεί μια 
κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου των πτώσεων αεροσκαφών, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος 
αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας 
που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 74
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει των 
προδιαγραφών της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη του, 
ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο τέσσερα 
κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων·
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 

9. θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των συνεπειών των πτώσεων 
αεροσκαφών στην ασφάλεια των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· επισημαίνει 
ότι «οι πτώσεις αεροσκαφών δεν έχουν 
ληφθεί ρητά υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο 
στις αξιολογήσεις ασφάλειας» και ότι οι 
επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί βάσει των 
προδιαγραφών της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων· εκφράζει τη λύπη του, 
ωστόσο, για το γεγονός ότι μόνο τέσσερα 
κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει 
αξιολογήσεις αυτού του είδους στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων·
εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
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ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και τους 
φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, προκειμένου 
να υπάρξει πρόνοια και να συμφωνηθεί μια 
κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου των πτώσεων αεροσκαφών, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος 
αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας 
που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών·

γεγονός ότι κανένας πυρηνικός 
αντιδραστήρας δεν μπορεί να αντέξει την 
πτώση μεγάλου φορτηγού αεροσκάφους 
(π.χ. Airbus A380 ή Boeing 747-400)· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την
ομάδα ENSREG, τα κράτη μέλη και τους 
φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, προκειμένου 
να υπάρξει πρόνοια και να συμφωνηθεί μια 
κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου των πτώσεων αεροσκαφών, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος
αυτός αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας 
που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 75
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει περαιτέρω ότι η απειλή 
τρομοκρατικών επιθέσεων δεν ελήφθη 
υπόψη στις αξιολογήσεις ασφάλειας· είναι 
της άποψης ότι η απειλή τρομοκρατικών 
επιθέσεων θα πρέπει να λαμβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη, ιδίως μετά από 
επιθέσεις όπως αυτές που έγιναν στη 
Μαδρίτη το 2004 και στο Λονδίνο το 
2005· ζητεί, ως εκ τούτου, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την ENSREG, τα κράτη 
μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, να 
περιλαμβάνει την πιθανότητα 
τρομοκρατικών επιθέσεων στις 
αξιολογήσεις ασφάλειας, να διενεργεί 
τους κατάλληλους ελέγχους και να 
χαράξει μια κοινή στρατηγική για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου 
τρομοκρατικών επιθέσεων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο τομέας 
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της εθνικής ασφάλειας υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 76
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρά τη 
σημασία της για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων των πυρηνικών ατυχημάτων 
στον πληθυσμό, όπως αποδείχθηκε ξανά 
έπειτα από την καταστροφή στη 
Φουκουσίμα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής να εκπονήσει, με την 
υποστήριξη της ομάδας ENSREG, μελέτη 
σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς 
εστιάζοντας στις διασυνοριακές 
περιφέρειες της ΕΕ, και να υποβάλει 
συστάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει τις απαραίτητες συστάσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
επίπεδα ραδιενέργειας, τα χρονικά σημεία 
των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
(ημέρες, εβδομάδες, μήνες) και τις 
γεωγραφικές περιοχές των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (ακτίνα 5, 10, 20, 30, 
30+ km) που πρέπει να καλυφθούν για την 
αποτελεσματική ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, μέχρι το 
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τέλος του 2013 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 77
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη 
του, ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να εκπονήσει, με την υποστήριξη της 
ομάδας ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να ξεκινήσει, με την 
υποστήριξη της ομάδας ENSREG, μελέτη
που θα περιγράφει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την προετοιμασία σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης εκτός πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, δίδοντας έμφαση στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων, για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

Or. fr

Τροπολογία 78
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εκπονήσει, με την 
υποστήριξη της ομάδας ENSREG, μελέτη 
σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς 
εστιάζοντας στις διασυνοριακές 
περιφέρειες της ΕΕ, και να υποβάλει 
συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
προληπτικών μέτρων για την ετοιμότητα 
εκτός των πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες· χαιρετίζει τις 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής και της 
ομάδας ENSREG για τη βελτίωση της 
καθοδήγησης σχετικά με την αμοιβαία 
συνδρομή μεταξύ των ρυθμιστικών 
αρχών όσον αφορά το καθεστώς 
ετοιμότητας εκτός των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και για την εκπόνηση 
μελέτης που θα εστιάζει στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ και θα 
αποσκοπεί στην υποβολή συστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

Or. en

Τροπολογία 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη 
του, ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να εκπονήσει, με την 
υποστήριξη της ομάδας ENSREG, μελέτη 
σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς όσον 
αφορά την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας 
στις διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, 
και να υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
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καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να εκπονήσει, με την υποστήριξη της 
ομάδας ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

Or. en

Τροπολογία 80
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·



AM\919991EL.doc 53/102 PE500.594v01-00

EL

αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών οι οποίες 
συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο 
και να ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις τους 
σχετικά με σχέδια δράσης για την 
ασφάλεια και οι εμπειρίες τους όσον 
αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης και 
επικοινωνίας σε περιπτώσεις στις οποίες 
οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση από εθνικά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 81
Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, με τον πυρηνοηλεκτρικό 
σταθμό του Doel στο Βέλγιο να βρίσκεται 
στην πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή 
στην Ευρώπη με 9 000 000 κατοίκους σε 
ακτίνα 75 km, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
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τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

Or. en

Τροπολογία 82
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, με την υποστήριξη της ομάδας 
ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

10. υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 
100.000 άτομα κατοικούν σε απόσταση 
μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από 47 
πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς με 111 
αντιδραστήρες, και εκφράζει τη λύπη του, 
ως εκ τούτου, για το γεγονός ότι η 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων δεν 
συμπεριέλαβε την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε 
συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να εκπονήσει, με την υποστήριξη της 
ομάδας ENSREG, μελέτη σχετικά με το 
υφιστάμενο καθεστώς εστιάζοντας στις 
διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ, και να 
υποβάλει συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών 
μέτρων για την ετοιμότητα εκτός των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί συγκεκριμένα 
αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2014·

Or. ro

Τροπολογία 83
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να ενημερώνονται πλήρως οι 
πολίτες της ΕΕ και να ζητείται η γνώμη 
τους σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, 
διαχείρισης αποβλήτων, 
ακτινοπροστασίας και ετοιμότητας για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί 
την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία 85
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, 
διαχείρισης αποβλήτων, 
ακτινοπροστασίας και ετοιμότητας για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί 
την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 86
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
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πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 87
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση υψηλών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων· καλεί την 
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ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. ro

Τροπολογία 88
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας· ζητεί 
από την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε 
να διασφαλιστεί ότι δίνεται η
απαιτούμενη προσοχή στην κατάρτιση σε 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία 89
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων 
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως 
είναι η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

11. υπογραμμίζει ότι βασικός παράγοντας 
για την ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας 
πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών 
μελών για την προώθηση και τη διατήρηση 
επαρκών επιπέδων δεξιοτήτων σε θέματα 
πυρηνικής ασφάλειας, όπως είναι η 
κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειρογνωμόνων και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. nl

Τροπολογία 90
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι βασικός 
παράγοντας για την ύπαρξη ισχυρής 
κουλτούρας πυρηνικής ασφάλειας είναι η 
διαθεσιμότητα ειδικευμένου και έμπειρου 
εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από το 
αν ένα κράτος μέλος πρόκειται να θέσει 
σταδιακά εκτός λειτουργίας τους 
πυρηνοηλεκτρικούς του σταθμούς, να 
συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ή να 
κατασκευάσει νέους· επιμένει συνεπώς 
στην υλοποίηση όλων των κατάλληλων 
μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και μεμονωμένων 
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κρατών μελών για την προώθηση και τη 
διατήρηση επαρκών επιπέδων 
δεξιοτήτων σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας, όπως είναι η κατάρτιση σε 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα 
έρευνας και εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (20142018) με το οποίο 
συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 -
Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία»

Or. fr

Τροπολογία 91
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς αριθμού ειδικευμένων 
επαγγελματιών με υψηλή κατάρτιση και 
εμπειρία στον κλάδο, καθώς και τη 
σημασία της εξασφάλισης κατάλληλων 
εργασιακών συνθηκών, ιδίως όσον αφορά 
τον χρόνο εργασίας, ώστε να μην τίθεται 
σε κίνδυνο η πυρηνική ασφάλεια·

Or. ro

Τροπολογία 92
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη
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υψηλότερων προτύπων ασφάλειας· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας, 
που θα εφαρμόζονται αυστηρά και των 
οποίων η εξέλιξη πρέπει να προβλεφτεί σε 
συνάρτηση με της προόδους της 
επιστήμης και τις εύλογες ανησυχίες των 
πολιτών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
τον ρόλο της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας 
ως μέσο για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 93
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για τη συνεργασία στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να αναλάβουν κοινή 
ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των 
διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας 
και την ορθή εφαρμογή τους, σε στενή 
συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία 
της Σύμβασης Espoo και άλλους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει το σχέδιο δράσης 
του ΔΟΑΕ που εκπονήθηκε μετά τη 
Φουκουσίμα και να υποβάλει, κατά 
περίπτωση, πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν διαφανή
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester
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Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για τη συνεργασία στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να αναλάβουν κοινή 
ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των 
διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας 
και την ορθή εφαρμογή τους, σε στενή 
συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία 
της Σύμβασης Espoo και άλλους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει το σχέδιο δράσης
του ΔΟΑΕ που εκπονήθηκε μετά τη 
Φουκουσίμα με συγκεκριμένες ενέργειες 
για την υλοποίησή του· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, να 
συνεργαστούν εποικοδομητικά με χώρες 
που δεν πραγματοποίησαν προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων για την πυρηνική 
ασφάλεια, όπως η Λευκορωσία και η 
Ρωσία, και να τις καλέσουν να τηρούν τα 
διεθνή πρότυπα ασφάλειας και να 
συνεργάζονται με διεθνείς 
εμπειρογνώμονες σε όλα τα στάδια 
προετοιμασίας, κατασκευής, λειτουργίας 
και παροπλισμού των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών· πιστεύει ότι επ’ αυτού η ΕΕ 
πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της 
εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από 
διεθνείς οργανισμούς και φορείς·
προτρέπει τον Μηχανισμό Συνεργασίας 
στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας 
(INSC) να προωθήσει σε διεθνές επίπεδο 
την εφαρμογή της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων, βάσει της 
ευρωπαϊκής εμπειρίας·

Or. en
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Τροπολογία 95
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι
επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη 
χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που 
παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς·

12. συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει τις 
διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη 
υψηλότερων προτύπων ασφάλειας·
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο 
της ΕΕ στην Πολιτική Γειτονίας ως μέσο 
για την ενίσχυση της πυρηνικής 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη 
όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την 
ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία 
με τον ΔΟΑΕ, τη γραμματεία της 
Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει πλήρες σχέδιο δράσης με 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
υλοποίησή του· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, 
να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
χώρες που δεν πραγματοποίησαν 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για 
την πυρηνική ασφάλεια, όπως η 
Λευκορωσία και η Ρωσία, και να τις 
καλέσουν να τηρούν τα διεθνή πρότυπα
ασφάλειας και να συνεργάζονται με 
διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα 
στάδια προετοιμασίας, κατασκευής, 
λειτουργίας και παροπλισμού των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· πιστεύει ότι 
η ΕΕ οφείλει να κάνει πλήρη χρήση της 
εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από 
διεθνείς οργανισμούς και φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 96
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει 
στενή συνεργασία, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη Ευρατόμ, με τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·

13. η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει 
στενή συνεργασία, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη Ευρατόμ, με τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·
υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού 
συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
παρέχει συνδρομή στην Ιαπωνία για τη 
σταθεροποίηση και την αποκατάσταση 
της πυρηνικής εγκατάστασης 
Φουκουσίμα-Νταϊτσί, καθώς και για την 
ακτινοπροστασία και την ασφάλεια των 
τροφίμων στην Ιαπωνία·

Or. en

Τροπολογία 97
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. η Κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει 
στενή συνεργασία, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη Ευρατόμ, με τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας·

13. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να επιδιώξει στενή συνεργασία, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ, με τον 
Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ) στον τομέα της πυρηνικής 
ασφάλειας·

Or. fr
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Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων 

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων· ζητεί 
από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 
μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν το 
συντομότερο δυνατόν· ζητεί από την 
Επιτροπή να ελέγξει προσεκτικά τη 
βιωσιμότητα των μέτρων αναβάθμισης 
και να εξετάσει τη δυνατότητα της 
παύσης λειτουργίας πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών υπό το πρίσμα των πιθανών 
κινδύνων·

Or. de

Τροπολογία 99
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
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συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα,
ότι σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη 
η υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του· τονίζει, ωστόσο, ότι οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια, εφόσον έχουν 
προσδιοριστεί εκατοντάδες μέτρα 
τεχνικής αναβάθμισης, καθώς και ότι σε 
πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα, 
ότι σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη 
η υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν άμεσοι λόγοι ασφάλειας ή
τεχνικοί λόγοι που να καθιστούν αναγκαία 
την παύση λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να
εφαρμόσουν ορισμένα μέτρα ενίσχυσης 
της ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους 
με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από το ατύχημα της Φουκουσίμα·
επισημαίνει, παράλληλα, ότι εκκρεμεί 
ακόμη η ολοκλήρωση της υλοποίησης
παλαιότερων μέτρων·

Or. en
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Τροπολογία 101
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη 
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 
λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων, και ζητεί 
την επείγουσα εφαρμογή των συστάσεων 
που προκύπτουν από την προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων·

Or. ro

Τροπολογία 102
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στην Ευρώπη
δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που να 
καθιστούν αναγκαία την παύση 

14. επισημαίνει ότι, βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι για κανέναν 
πυρηνοηλεκτρικό σταθμό στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συντρέχουν 
τεχνικοί λόγοι που να καθιστούν αναγκαία 
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λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

την παύση λειτουργίας του, παρόλο που οι 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
κατέδειξαν ότι κατ’ ουσία όλοι οι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε βελτιώσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια· επισημαίνει, παράλληλα, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί ακόμη η 
υλοποίηση παλαιότερων μέτρων·

Or. fr

Τροπολογία 103
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει ότι τα μέτρα που 
αφορούν την πυρηνική προστασία και 
ασφάλεια δεν πρέπει να επηρεαστούν από 
τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται από 
τα κράτη μέλη·

Or. ro

Τροπολογία 104
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που 
συνιστώνται βάσει των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων για τους 132 
αντιδραστήρες που λειτουργούν στην ΕΕ 
(10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 
επόμενα έτη) μέσω μιας αναλυτικότερης 
ανάλυσης κόστους που θα 

διαγράφεται
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πραγματοποιηθεί από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και θα συνδέεται, εάν 
είναι δυνατό, με την επιλογή 
προσδιορισμένων συστάσεων· θεωρεί ότι 
το κόστος για τις βελτιώσεις αυτές θα 
πρέπει να αναλαμβάνεται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 
ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που 
συνιστώνται βάσει των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων για τους 132 
αντιδραστήρες που λειτουργούν στην ΕΕ 
(10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 
επόμενα έτη) μέσω μιας αναλυτικότερης 
ανάλυσης κόστους που θα 
πραγματοποιηθεί από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και θα συνδέεται, εάν 
είναι δυνατό, με την επιλογή 
προσδιορισμένων συστάσεων· θεωρεί ότι 
το κόστος για τις βελτιώσεις αυτές θα 
πρέπει να αναλαμβάνεται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την 

διαγράφεται
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Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 
ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 106
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 
ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

15. για τους σκοπούς της 
αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής και 
της διαφάνειας στον δημόσιο διάλογο,
ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους· θεωρεί ότι, όποιο και αν είναι το 
κόστος για τις βελτιώσεις αυτές, θα πρέπει 
να αναλαμβάνεται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους·

Or. en

Τροπολογία 107
Bernd Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τόσο τη βιωσιμότητα της 
αναβάθμισης των μέτρων υπό το πρίσμα 
των πιθανών κινδύνων όσο και τους 
στόχους της ΕΕ σχετικά με το κλίμα και 
την ενέργεια· θεωρεί ότι οι βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και σε καμία περίπτωση
από τους φορολογούμενους, και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 
ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 108
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
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των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων· 
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων· 
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού· ζητεί οι φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών σταθμών 
να συνυπολογίζουν το κόστος αυτό στην 
τιμή κόστους και να προβλέπουν σχετικές 
διατάξεις στις καταστάσεις προβλέψεών 
τους· ζητεί η πρακτική αυτή να 
ακολουθείται και για το κόστος 
παροπλισμού·

Or. fr

Τροπολογία 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη)

15. σημειώνει το αρχικό εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος των απαραίτητων μέτρων 
που συνιστώνται βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για 
τους 132 αντιδραστήρες που λειτουργούν 
στην ΕΕ (10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για 
τα επόμενα έτη)· θεωρεί ότι το κόστος για 
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μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

τις βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να 
αναλαμβάνεται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 110
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που 
συνιστώνται βάσει των προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων για τους 132 
αντιδραστήρες που λειτουργούν στην ΕΕ
(10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 
επόμενα έτη) μέσω μιας αναλυτικότερης 
ανάλυσης κόστους που θα 
πραγματοποιηθεί από τις εθνικές
ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και θα συνδέεται, εάν 
είναι δυνατό, με την επιλογή 
προσδιορισμένων συστάσεων· θεωρεί ότι 
το κόστος για τις βελτιώσεις αυτές θα 
πρέπει να αναλαμβάνεται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των μοναδικών μέτρων βελτίωσης της 
ασφάλειας που συνιστώνται βάσει των 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για 
τους 132 αντιδραστήρες που λειτουργούν 
στην ΕΕ (10-25 δισεκατομμύρια ευρώ για 
τα επόμενα έτη βάσει των εκτιμήσεων 
δημοσίευσε η γαλλική αρχή πυρηνικής 
ασφάλειας) μέσω μιας αναλυτικότερης 
ανάλυσης κόστους που θα 
πραγματοποιηθεί από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και θα συνδέεται, εάν 
είναι δυνατό, με την επιλογή 
προσδιορισμένων συστάσεων· θεωρεί ότι 
το κόστος για τις βελτιώσεις αυτές θα 
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εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

πρέπει να αναλαμβάνεται αποκλειστικά
από τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και όχι από 
τους φορολογούμενους, και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 
ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται από 
τους φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

15. ζητεί την περαιτέρω τεκμηρίωση του 
αρχικού εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
των απαραίτητων μέτρων που συνιστώνται 
βάσει των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων για τους 132 αντιδραστήρες 
που λειτουργούν στην ΕΕ (10-25 
δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα έτη) 
μέσω μιας αναλυτικότερης ανάλυσης 
κόστους που θα πραγματοποιηθεί από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε συνεργασία 
με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, και θα 
συνδέεται, εάν είναι δυνατό, με την 
επιλογή προσδιορισμένων συστάσεων·
θεωρεί ότι το κόστος για τις βελτιώσεις 
αυτές θα πρέπει να αναλαμβάνεται εξ 
ολοκλήρου από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων, και όχι από τους 
φορολογούμενους, και καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της στην πολιτική 
ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 112
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση χρηματοδοτεί τη λήψη μέτρων 
για την βελτίωση της πυρηνικής 
ασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι, με τον τρόπο αυτό, 
παρέχεται στήριξη μόνο σε βελτιώσεις 
στον τομέα της ασφάλειας και όχι στην 
αναβάθμιση παλαιών πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών με στόχο την παράταση της 
διάρκειας λειτουργίας τους·

Or. de

Τροπολογία 113
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η μια συνολική 
πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και την 
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

16. επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική 
για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να 
αφορά όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
την ασφάλεια των καυσίμων και των 
αντιδραστήρων, τη διαχείριση αποβλήτων 
και τον παροπλισμό, τη λειτουργική 
ασφάλεια, την ύπαρξη επαρκούς 
ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για τα 
άτομα που εργάζονται σε άμεση επαφή με 
πυρηνικά υλικά, και την ετοιμότητα για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης 
για την ετοιμότητα εκτός των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε διασυνοριακό επίπεδο,
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καθώς και να εξασφαλίζει την ύπαρξη 
ανεξάρτητων και ισχυρών ρυθμιστικών 
αρχών οι οποίες θα πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η μια συνολική 
πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται 
σε άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και 
την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

16. επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική 
για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να 
αφορά όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
την ασφάλεια των καυσίμων και των 
αντιδραστήρων, τη διαχείριση αποβλήτων
και τον παροπλισμό, τη λειτουργική 
ασφάλεια, την ύπαρξη επαρκούς 
ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και 
την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

(Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας θα 
πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους, 
και όχι μόνο εκείνους που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά)

Or. en

Τροπολογία 115
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η μια συνολική 
πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται 
σε άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και 
την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

16. επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική 
για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να 
αφορά όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, 
την ασφάλεια των καυσίμων και των 
αντιδραστήρων, τη διαχείριση αποβλήτων 
και τον παροπλισμό, τη λειτουργική 
ασφάλεια, την ύπαρξη επαρκούς 
ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για
όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και 
την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 116
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η μια συνολική 
πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και την 
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

16. επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική 
για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία
θα πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και την 
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·
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Or. en

Τροπολογία 117
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η μια συνολική 
πολιτική για την πυρηνική ασφάλεια θα 
πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού,
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και την 
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

16. επισημαίνει ότι μια συνολική πολιτική 
για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία
θα πρέπει να αφορά όλες τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των 
καυσίμων και των αντιδραστήρων, τη 
διαχείριση αποβλήτων και τον 
παροπλισμό, τη λειτουργική ασφάλεια, την 
ύπαρξη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας για τα άτομα που εργάζονται σε 
άμεση επαφή με πυρηνικά υλικά, και την 
ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και να εξασφαλίζει την 
ύπαρξη ανεξάρτητων και ισχυρών 
ρυθμιστικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 118
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
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λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους· θεωρεί ότι κατά τη 
εξέταση των ζητημάτων που αφορούν την 
ασφάλεια κάποιου πυρηνοηλεκτρικού 
σταθμού θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη πάνω από όλα οι δαπάνες κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του 
(επιλογή της τοποθεσίας, σχεδιασμός, 
κατασκευή, ενεργοποίηση, λειτουργία και 
παύση λειτουργίας), δεδομένου ότι η 
ανάλυση του κόστους και των κινδύνων 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
συνέχιση της λειτουργίας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών·

Or. de

Τροπολογία 119
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι το επίπεδο πυρηνικής 
ασφάλειας στην ΕΕ και τις γειτονικές
τρίτες χώρες θα πρέπει να αντανακλά κατά 
προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε
ολόκληρη τη διάρκεια ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en
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Τροπολογία 120
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα 
επίπεδα ασφάλειας· επιμένει ότι είναι 
αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα 
ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές τρίτες χώρες θα πρέπει να 
αντανακλά κατά προτεραιότητα τις πλέον 
σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 121
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα 
επίπεδα ασφάλειας· επιμένει ότι είναι 
αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα 
ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές τρίτες χώρες θα πρέπει να 
αντανακλά κατά προτεραιότητα τις πλέον 
σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
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παροπλισμού τους· συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 122
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα στον 
κόσμο επίπεδα ασφάλειας που θα 
τυγχάνουν αυστηρής εφαρμογής· επιμένει 
ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη 
τα ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. fr

Τροπολογία 123
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να αντανακλά 
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κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε
ολόκληρη τη διάρκεια ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 125
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. en

Τροπολογία 126
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή εάν παρά 
πάσα προσδοκία κατασκευάζονται νέοι, το 
επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και 
τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να 
αντανακλά κατά προτεραιότητα τα 
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας· επιμένει 
ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη 
τα ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. de

Τροπολογία 127
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται υπόψη τα ζητήματα αυτά σε 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

17. θεωρεί ότι εφόσον συνεχίζουν να 
λειτουργούν οι υφιστάμενοι 
πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί ή 
κατασκευάζονται νέοι, το επίπεδο 
πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και τις 
γειτονικές χώρες θα πρέπει να αντανακλά 
κατά προτεραιότητα τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας και προστασίας· επιμένει ότι 
είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα 
ζητήματα αυτά σε ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
παροπλισμού τους·

Or. ro

Τροπολογία 128
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι η διαχείριση όλων των 
εξωτερικών κινδύνων θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΔΟΑΕ και να μην υποτιμά τις μη 
τεχνικές πτυχές·

18. θεωρεί ότι η διαχείριση όλων των 
εξωτερικών κινδύνων θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης 
σύμφωνα τουλάχιστον με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΑΕ και να 
μην υποτιμά τις μη τεχνικές πτυχές·

Or. fr

Τροπολογία 129
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια·

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών μπορεί να οδηγούν σε 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις όσον αφορά 
τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την 
πυρηνική ασφάλεια, αλλά όλα τα κράτη 
μέλη έχουν προσυπογράψει τα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας του ΔΟΑΕ και 
δεσμεύονται από την υποχρέωση να 
τηρούν και να εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της «οδηγίας για την ασφάλεια» που 
εγκρίθηκε το 2009·

Or. en

Τροπολογία 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια·

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια·
ζητεί ως εκ τούτου μια αποτελεσματική 
και φιλόδοξη οδηγία για την πυρηνική 
ασφάλεια η οποία θα οδηγεί στον ορισμό 
και την εφαρμογή δεσμευτικών, πλέον 
σύγχρονων προτύπων ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια·

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών μπορεί να οδηγούν σε 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις, αλλά όλα τα 
κράτη μέλη εμπνέονται από τα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας του ΔΟΑΕ και 
οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της 
«οδηγίας για την ασφάλεια» που 
εγκρίθηκε το 2009·

Or. en

Τροπολογία 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
προσεγγίσεις όσον αφορά τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις για την πυρηνική 
ασφάλεια·

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών μπορεί να οδηγούν σε 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις, αλλά όλα τα 
κράτη μέλη εμπνέονται από τα πρότυπα 
πυρηνικής ασφάλειας του ΔΟΑΕ και 
οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της 
«οδηγίας για την ασφάλεια» που 
εγκρίθηκε το 2009·

Or. en

Τροπολογία 133
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 

19. σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών οδηγούν σε αποκλίνουσες 
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προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια·

προσεγγίσεις όσον αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις για την πυρηνική ασφάλεια, οι 
οποίες οφείλουν όμως να εξασφαλίζουν 
τα βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 134
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση 
αξιολόγησης από ομοτίμους της ομάδας 
ENSREG, η άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων κατέδειξε τη θετική 
συμβολή των περιοδικών ελέγχων 
ασφάλειας ως αποτελεσματικού μέσου για 
τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· σημειώνει, 
για παράδειγμα, την άποψη της ομάδας 
ENSREG ότι η αξιολόγηση των κινδύνων 
από φυσικά φαινόμενα και των σχετικών 
μέτρων για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 10 
χρόνια· συνιστά η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ασφάλεια να περιλαμβάνει αντίστοιχες 
διατάξεις·

20. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση 
αξιολόγησης από ομοτίμους της ομάδας 
ENSREG, η άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων κατέδειξε τη θετική 
συμβολή των περιοδικών ελέγχων 
ασφάλειας ως αποτελεσματικού μέσου για 
τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών· σημειώνει, 
για παράδειγμα, την άποψη της ομάδας 
ENSREG ότι η αξιολόγηση των κινδύνων 
από φυσικά φαινόμενα και των σχετικών 
μέτρων για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 5 ή 10 
χρόνια· συνιστά οι περιοδικοί έλεγχοι να 
βασίζονται σε κοινά πρότυπα ασφάλειας 
και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου 
για την πυρηνική ασφάλεια να 
περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις·

Or. ro

Τροπολογία 135
Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21



AM\919991EL.doc 89/102 PE500.594v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος· καλεί στο 
πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την 
πυρηνική ενέργεια· υπογραμμίζει ότι η 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την 
πυρηνική ενέργεια θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες 
διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο 
επίπεδο του ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία πρέπει να 
οδηγήσει στον ορισμό και την εφαρμογή 
δεσμευτικών, πλέον σύγχρονων προτύπων 
ασφάλειας και άλλων σημαντικών 
βελτιώσεων σε τομείς όπως οι διαδικασίες 
και τα πλαίσια ασφάλειας και προστασίας, 
ο ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
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νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την
πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της
οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, η 
οποία παρέχει την ευκαιρία για εξέταση 
και, κατά περίπτωση, πραγματοποίηση 
σημαντικών τεκμηριωμένων βελτιώσεων 
σε τομείς όπως οι διαδικασίες και τα 
πλαίσια ασφάλειας, οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητες, η ανεξαρτησία και τα μέσα 
των ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση από 
ομοτίμους· υπογραμμίζει ότι η 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την 
πυρηνική ενέργεια θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες 
διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο 
επίπεδο του ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος, καθώς και 
η ασφάλεια και η εποπτεία σε 
διασυνοριακό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την 
πυρηνική ενέργεια θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες 
διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο 
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επίπεδο του ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις από 
ομοτίμους· υπογραμμίζει ότι η 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την 
πυρηνική ενέργεια θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες 
διεργασίες σε διεθνές επίπεδο, όπως στο 
επίπεδο του ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για 
την πυρηνική ασφάλεια, η οποία παρέχει 
την ευκαιρία για πραγματοποίηση 
σημαντικών βελτιώσεων σε τομείς όπως οι 
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διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας, ο 
ρόλος, η ανεξαρτησία και τα μέσα των 
ρυθμιστικών αρχών για την πυρηνική 
ενέργεια, το άνοιγμα και η διαφάνεια, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος·
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

διαδικασίες και τα πλαίσια ασφάλειας και 
προστασίας, ο ρόλος, η ανεξαρτησία και 
τα μέσα των ρυθμιστικών αρχών για την 
πυρηνική ενέργεια, το άνοιγμα και η 
διαφάνεια, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος· υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση 
του νομικού πλαισίου για την πυρηνική 
ενέργεια θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις συνεχιζόμενες διεργασίες σε 
διεθνές επίπεδο, όπως στο επίπεδο του 
ΔΟΑΕ·

Or. en

Τροπολογία 142
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι η πυρηνική ασφάλεια 
αποτελεί τομέα μεγίστου ενδιαφέροντος 
για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έναν τομέα στον οποίο η αρχή της 
επικουρικότητας έχει μόνο μερική 
εφαρμογή· ζητεί συνεπώς να 
αναθεωρηθεί η Συνθήκη Ευρατόμ 
προκειμένου να ενισχυθούν οι 
αρμοδιότητες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, 
να υπάρξει συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας με στόχο 
μεγαλύτερη διαφάνεια και να ληφθούν 
υπόψη οι στόχοι της κοινής ενεργειακής 
πολιτικής που ορίζονται με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 143
Werner Langen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο πρέπει 
να επεκταθεί το εύρος του περιοδικού 
ελέγχου ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι 
είναι αναγκαία η στενή διασυνοριακή 
συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στα ζητήματα αυτά·

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο πρέπει 
να επεκταθεί το εύρος του περιοδικού 
ελέγχου ασφάλειας· ισχυρίζεται ότι είναι 
αναγκαία η στενή διασυνοριακή 
συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στα ζητήματα αυτά, καθώς και 
όσον αφορά τον συντονισμό της 
πληροφόρησης· παράλληλα, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εγγύηση ασφάλειας και 
εποπτείας σε διασυνοριακό επίπεδο· στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι κάτοικοι περιοχών σε ακτίνα 50 
km από πυρηνοηλεκτρικό σταθμό, ενώ 
στις περιπτώσεις που επηρεάζεται 
μεγάλος αριθμός κατοίκων γειτονικού 
κράτους μέλους, θα πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η αρμόδια αρχή του 
γειτονικού κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 144
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο πρέπει 
να επεκταθεί το εύρος του περιοδικού 
ελέγχου ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι 
είναι αναγκαία η στενή διασυνοριακή 
συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στα ζητήματα αυτά·

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές πυρηνικής 
ασφάλειας, για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο πρέπει να επεκταθεί το 
εύρος του περιοδικού ελέγχου ασφάλειας·
επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η στενή 
διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στα ζητήματα αυτά·
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Or. en

Τροπολογία 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο πρέπει 
να επεκταθεί το εύρος του περιοδικού 
ελέγχου ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι 
είναι αναγκαία η στενή διασυνοριακή 
συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στα ζητήματα αυτά·

22. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
υλοποίηση των συστάσεων σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές πυρηνικής 
ασφάλειας, για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο πρέπει να επεκταθεί το 
εύρος του περιοδικού ελέγχου ασφάλειας·
επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η στενή 
διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στα ζητήματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 146
Ioan Enciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή της 
Κοινότητας, προωθούν την κατάλληλη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες 
σχετικά με την αναγκαιότητα και τα 
οφέλη της προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 147
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει νομοθεσία όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 
ζημιών στον πυρηνικό τομέα· καλεί στο 
πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποβάλει 
σχετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 148
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013, 
προκειμένου να επιβληθεί από τα κράτη 
μέλη και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ η 
πλήρης αστική ευθύνη ατυχημάτων και 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης αποβλήτων 
για τους φορείς εκμετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 
κατόχους άδειας πυρηνικών αποβλήτων, 
σε σχέση με τυχόν ζημία που προκαλείται 
από τέτοιου είδους δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε 
χερσαίο, υδάτινο και θαλάσσιο 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 149
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
πρότασή της την πλήρη 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·

Or. en

Τροπολογία 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· τονίζει ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και οι κάτοχοι άδειας 
πυρηνικών αποβλήτων θα πρέπει να είναι 
πλήρως ασφαλισμένοι και ότι το συνολικό 
κόστος ασφάλισης, καθώς και η ευθύνη 
και το κόστος για τις ζημίες που 
προκαλούνται στους ανθρώπους και το 
περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήματος θα 
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πρέπει να βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τους κάτοχους 
άδειας, και καλεί στο πλαίσιο αυτό την 
Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση 
μέχρι το τέλος του 2013·

Or. en

Τροπολογία 151
Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέσα όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 
ζημιών στον πυρηνικό τομέα· υπενθυμίζει 
ότι η αστική ευθύνη από την πυρηνική 
ενέργεια υπόκειται ήδη σε διεθνείς 
συμβάσεις (των Παρισίων και της 
Βιέννης)·

Or. en

Τροπολογία 152
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· υπενθυμίζει ότι η αστική 
ευθύνη στον πυρηνικό τομέα διέπεται από 
διεθνείς συνθήκες (των Παρισίων και της 
Βιέννης)·
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Or. fr

Τροπολογία 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέσα όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· υπενθυμίζει ότι η αστική 
ευθύνη από την πυρηνική ενέργεια 
υπόκειται σε διεθνείς συμβάσεις (των 
Παρισίων και της Βιέννης) και θα πρέπει 
επομένως να εξεταστεί προσεκτικά η 
δυνητική προστιθέμενη αξία ενός μέσου 
βάσει της Ευρατόμ·

Or. en

Τροπολογία 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέσα όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα μέχρι το τέλος του 2013·

Or. en
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Τροπολογία 155
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει νομοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζημιών στον 
πυρηνικό τομέα· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 
ζημιών στον πυρηνικό τομέα· καλεί στο 
πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να υποβάλει 
σχετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2013·

Or. de

Τροπολογία 156
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. για λόγους δημοκρατικής τάξης, 
συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, διαφάνειας και πλήρους 
πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες,
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την πυρηνική ενέργεια 
όπως κάθε άλλη πηγή ενέργειας σύμφωνα 
με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· κατά συνέπεια, 
ζητεί την κατάργηση της Συνθήκης 
Ευρατόμ·

Or. en

Τροπολογία 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
αποτελεί μια πηγή ενέργειας και καλεί, 
κατά συνέπεια, την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να την αντιμετωπίσουν στην ίδια βάση με 
τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας σύμφωνα 
με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από τα κράτη μέλη να δεχτούν 
την εκ του πλησίον συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πράξεις 
που αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας (συνθήκη EΥΡATOM)·

Or. fr

Τροπολογία 159
Bernd Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί, κατά την επόμενη 
αναθεώρηση της Συνθήκης, να 
ενσωματωθεί η Συνθήκη Ευρατόμ στη 
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Συνθήκη της ΕΕ και να ενταχθεί στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία·

Or. de

Τροπολογία 160
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
ενεργειακής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της πυρηνικής ενέργειας, από τις 
δραστηριότητες ασφάλειας· ζητεί οι 
τελευταίες να υπαχθούν στην ευθύνη των 
γενικών διευθύνσεων που είναι αρμόδιες 
για το περιβάλλον και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 161
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην 
Επιτροπή.

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην 
Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. fr


