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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν 
το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια 
πυρηνικών εγκαταστάσεων
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0715),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 
106α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2007, για την πυρηνική 
ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση των
αναλωμένων καυσίμων και των 

(7) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2007, για την πυρηνική 
ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 



PE526.123v02-00 6/26 PR\1014996EL.doc

EL

ραδιενεργών αποβλήτων34, επισημαινόταν 
ότι η «πυρηνική ασφάλεια αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα η οποία ασκείται, όπου 
ενδείκνυται, εντός ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Οι αποφάσεις που αφορούν σε 
δράσεις για την ασφάλεια και την εποπτεία 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων επαφίενται 
αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης 
και στις εθνικές αρχές».

ραδιενεργών αποβλήτων34, επισημαινόταν 
ότι η «πυρηνική ασφάλεια αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα η οποία ασκείται, όπου 
ενδείκνυται, εντός ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου. Οι αποφάσεις που αφορούν σε 
δράσεις για την ασφάλεια και την εποπτεία 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων επαφίενται 
αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης 
και στις εθνικές αρχές». Ωστόσο, στο 
ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 
σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των 
κινδύνων και της ασφάλειας 
(προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) 
των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 
δραστηριότητες,34α το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έλαβε υπό σημείωση τη 
διασυνοριακή σημασία της πυρηνικής 
ασφάλειας, συνιστώντας για παράδειγμα 
να βασίζονται οι περιοδικοί έλεγχοι 
ασφάλειας σε κοινά πρότυπα ασφάλειας ή 
να διασφαλισθεί η διασυνοριακή 
ασφάλεια και εποπτεία.

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

34 Εγκρίθηκε από την Coreper την 25η 
Απριλίου 2007 (έγγραφο αρ. 8784/07) και 
από το Συμβούλιο Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 8 Μαΐου 
2007.
34α P7_TA(2013)0089

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Μια ισχυρή και ανεξάρτητη αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Η 
ανεξαρτησία της και η άσκηση των 
εξουσιών της με αμεροληψία και 

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

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 

(24) Οι απαιτήσεις για διαφάνεια της 
παρούσας οδηγίας είναι συμπληρωματικές 
ως προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ευρατόμ. Η απόφαση 
87/600/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τις 
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κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών16 επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών στην επικράτειά τους, ενώ η 
οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198917, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
έγκαιρη και τακτικά επικαιροποιούμενη 
ανακοίνωση πληροφοριών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και το 
ευρύ κοινό ενημερώνονται σε συνεχή βάση 
σχετικά με όλα τα συμβάντα που άπτονται 
της πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
φυσιολογικών συμβάντων ή των 
συνθηκών ατυχήματος. Επιπλέον, θα 
πρέπει να δοθούν στο κοινό ευκαιρίες να 
συμμετάσχει αποτελεσματικά στη 
διαδικασία αδειοδότησης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και θα πρέπει η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή να παρέχει τυχόν 
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση από 
τυχόν άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

κοινοτικές διευθετήσεις για την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών16 επιβάλλει υποχρεώσεις στα 
κράτη μέλη ως προς την ενημέρωση και 
την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή 
και σε άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση 
ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών στην επικράτειά τους, ενώ η 
οδηγία 89/618 Ευρατόμ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 198917, απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα 
προστασίας της υγείας και την 
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης λόγω 
ακτινοβολιών, καθώς και να παρέχουν εκ 
των προτέρων και σε συνεχή βάση 
πληροφορίες στον πληθυσμό που ενδέχεται 
να επηρεαστεί σε περίπτωση παρόμοιας 
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, επιπλέον των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σε 
ένα παρόμοιο περιστατικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, βάσει της παρούσας οδηγίας, να 
μεριμνούν για κατάλληλες διατάξεις περί 
διαφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
έγκαιρη και τακτικά επικαιροποιούμενη 
ανακοίνωση πληροφοριών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και το 
ευρύ κοινό ενημερώνονται σε συνεχή βάση 
σχετικά με όλα τα συμβάντα που άπτονται 
της πυρηνικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών
ή των συνθηκών ατυχήματος. Επιπλέον, θα 
πρέπει να δοθούν στο κοινό ευκαιρίες να 
συμμετάσχει αποτελεσματικά στη 
διαδικασία αδειοδότησης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και θα πρέπει η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή να παρέχει τυχόν 
πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση από 
τυχόν άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

__________________ __________________
16 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76. 16 ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 76.



PE526.123v02-00 10/26 PR\1014996EL.doc

EL

17 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31. 17 ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Η ισχύουσα Συνθήκη Ευρατόμ θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση την 
εξέλιξη του κεκτημένου ώστε η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας να 
καταστεί περισσότερο διαφανής και 
δημοκρατική και να είναι συγκρίσιμη με 
εκείνη που εφαρμόζεται για άλλες πηγές 
ενέργειας, των οποίων οι σχετικές 
διατάξεις διέπονται από τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42β) Η ENSREG, η οποία διαθέτει 
εμπειρία σχετικά με τη διενέργεια των 
ευρωπαϊκών προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων και απαρτίζεται από όλες 
τις ρυθμιστικές αρχές της Ένωσης σε 
θέματα πυρηνικής ασφάλειας και την 
Επιτροπή, θα πρέπει να συμμετέχει
ενεργά στην επιλογή των θεμάτων που 
υποβάλλονται σε τακτικές αξιολογήσεις 
από ομοτίμους, στη διοργάνωση αυτών 
των θεματικών αξιολογήσεων από 
ομοτίμους και στη διασφάλιση της 
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συνέχειας που θα δίνεται σε αυτές, ιδίως 
σε σχέση με την εφαρμογή των 
συστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 6. ως «εις βάθος άμυνα» νοείται μια 
ιεραρχική ανάπτυξη σε διαφορετικά 
επίπεδα διαφόρων στοιχείων εξοπλισμού 
και διαδικασιών για την πρόληψη της 
κλιμάκωσης αναμενόμενων λειτουργικών 
συμβάντων και για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας των φυσικών 

6. ως «εις βάθος άμυνα» νοείται μια 
ιεραρχική ανάπτυξη σε διαφορετικά 
επίπεδα διαφόρων στοιχείων εξοπλισμού 
και διαδικασιών για την πρόληψη της 
κλιμάκωσης αναμενόμενων λειτουργικών 
συμβάντων και για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας των φυσικών 
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φραγμάτων προστασίας που είναι 
εγκατεστημένα μεταξύ μιας πηγής 
ακτινοβολίας ή ραδιενεργού υλικού και 
εργαζομένων, μελών του κοινού ή του 
αέρα, του νερού και του εδάφους σε 
καταστάσεις λειτουργίας και, για ορισμένα 
φράγματα προστασίας, σε συνθήκες 
ατυχήματος·

φραγμάτων προστασίας που είναι 
εγκατεστημένα μεταξύ μιας πηγής 
ακτινοβολίας ή ραδιενεργού υλικού και 
εργαζομένων, μελών του κοινού ή του 
περιβάλλοντος σε καταστάσεις 
λειτουργίας και, για ορισμένα φράγματα 
προστασίας, σε συνθήκες ατυχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τους ορισμούς του ΔΟΑΕ.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται η συνοχή με τους ορισμούς του ΔΟΑΕ, ο παραπάνω ορισμός διαγράφεται 
και αντικαθίσταται από τον ορισμό της έννοιας «περιστατικό».

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 3 – σημείο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. ως «περιστατικό» νοείται κάθε 
ακούσιο συμβάν, συμπεριλαμβανομένων 
των σφαλμάτων στον χειρισμό, των 
αστοχιών εξοπλισμού, των γενεσιουργών 
αιτίων, των προδρόμων ατυχημάτων, των 
παρ’ ολίγον ατυχημάτων ή άλλων ατυχών 
περιστατικών ή μη εγκεκριμένων 
πράξεων, κακόβουλων ή μη, του οποίου 
οι συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες δεν 
είναι αμελητέες από την άποψη της 
προστασίας ή της ασφάλειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον ορισμό του ΔΟΑΕ.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον ορισμό του ΔΟΑΕ.
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Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. ως «σοβαρό ατύχημα» νοούνται οι 
συνθήκες ατυχήματος που είναι πιο 
σοβαρές από τα ατυχήματα σχεδιαστικής 
βάσης και οι οποίες συνεπάγονται 
σημαντική αλλοίωση του πυρήνα του 
αντιδραστήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον ορισμό του ΔΟΑΕ.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις
που βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ασφάλεια·

γ) να καθιερώσει μια διαφανή διαδικασία 
λήψης ρυθμιστικών αποφάσεων που 
βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια που σχετίζονται με 
την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να απαιτεί οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται, 
χωροθετούνται, κατασκευάζονται, τίθενται 
σε λειτουργία, λειτουργούν και 
παροπλίζονται με στόχο την πρόληψη 
ατυχημάτων και, σε περίπτωση 
ατυχήματος, τον μετριασμό των
επιπτώσεών του και την αποφυγή 
ενδεχόμενων εκλύσεων ραδιενεργών 
ουσιών:

Or. en
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Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) μειώνοντας, στο χαμηλότερο επίπεδο 
που είναι λογικά εφικτό, την πιθανότητα 
να συμβούν όλες οι ακολουθίες 
ατυχήματος που θα κατέληγαν σε πρόωρες 
ή μεγάλες εκλύσεις·

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) σε περίπτωση ατυχήματος, 
εφαρμόζοντας σχεδιαστικά μέτρα έτσι, 
ώστε μόνο γεωγραφικά και χρονικά 
περιορισμένα προστατευτικά μέτρα να 
απαιτούνται για το κοινό και να υπάρχει 
επαρκής διαθέσιμος χρόνος για την 
εφαρμογή αυτών των μέτρων και να 
ελαχιστοποιείται η συχνότητα των εν λόγω 
ατυχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
εθνικό πλαίσιο να απαιτεί ο στόχος που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 να ισχύει 
πλήρως για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις 
για τις οποίες χορηγείται άδεια 
κατασκευής για πρώτη φορά μετά την+ ... 
και για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο 
βαθμό που αυτό είναι λογικά εφικτό.

_________________
+Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

(ii) τα μη φυσιολογικά συμβάντα να 
ελαχιστοποιούνται·

(ii) τα περιστατικά να ελαχιστοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ
Άρθρο 8 β - στοιχείο β - σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(v) η συχνότητα των εξωτερικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων να 
ελαχιστοποιείται, όποτε είναι δυνατόν, και 
οι επιπτώσεις τους να διατηρούνται στα 
χαμηλότερα λογικά εφικτά επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να μεριμνά για μέτρα ετοιμότητας για 
τους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις 
αναφορικά με πιθανά μη φυσιολογικά 
συμβάντα και ατυχήματα·

(δ) να μεριμνά για μέτρα ετοιμότητας για 
τους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις 
αναφορικά με πιθανά περιστατικά και 
ατυχήματα·

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 29

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

2α. Το θέμα της πρώτης αξιολόγησης από 
ομοτίμους του τομέα αποφασίζεται το 
αργότερο τρία έτη από την ...+.
_________________
+Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με βάση τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
8ε παράγραφος 2 και τις επακόλουθες 
τεχνικές συστάσεις σύμφωνα με τις αρχές 
της διαφάνειας και της συνεχούς 
βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας, τα 
κράτη μέλη, με την υποστήριξη των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, 
καταρτίζουν από κοινού και θεσπίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 8ε παράγραφος 2 σημείο α).
Τα αποτελέσματα των θεματικών 
αξιολογήσεων από ομοτίμους 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση 
συζητήσεων στο πλαίσιο της πυρηνικής 
κοινότητας οι οποίες θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη σειράς εναρμονισμένων 
μελλοντικών κοινοτικών κριτηρίων για 
την πυρηνική ασφάλεια. 

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 22 Ιουλίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων1 με στόχο την έναρξη διαδικασίας 
δημιουργίας κοινού πλαισίου της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια. Στόχος της εν λόγω οδηγίας 
είναι η διατήρηση και η προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης της πυρηνικής ασφάλειας, και η 
πρόβλεψη κατάλληλων εθνικών μέτρων από τα κράτη μέλη εν προκειμένω. Καλύπτει 
ζητήματα που κυμαίνονται από κανόνες για τη θέσπιση του εθνικού νομοθετικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων έως την 
οργάνωση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, τους 
κατόχους αδειών, την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, την ενημέρωση του 
κοινού, καθώς και την απαίτηση για λειτουργικό διαχωρισμό της αρμόδιας ρυθμιστικής 
αρχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που ασχολείται με την προαγωγή ή τη 
χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, θεσπίζει περιοδικές αυτοαξιολογήσεις 
ανά δεκαετία καθώς και διεθνή αξιολόγηση από ομοτίμους των οικείων τμημάτων, των 
οποίων τη διενέργεια θα διοργανώνουν τα κράτη μέλη και των οποίων τα αποτελέσματα θα 
διαβιβάζονται με έκθεση τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον απόηχο, ωστόσο, του ατυχήματος στη Φουκουσίμα, οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων στην ΕΕ ζήτησαν από την Επιτροπή, καθώς και από την Ομάδα Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), τη διεξαγωγή 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Αυτή η διαδικασία βασίστηκε σε κοινή μεθοδολογία 
και κατέδειξε ότι όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ένωση παρουσιάζουν δέοντα 
επίπεδα πυρηνικής ασφάλειας προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία. Ωστόσο, χάρη 
στην ιδιαίτερα ανεπτυγμένη νοοτροπία ασφαλείας στην ΕΕ, οι προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων οδήγησαν επίσης στην υποβολή σειράς συστάσεων, συγκεκριμένα ειδικών 
συστάσεων σχετικά με τους εξωτερικούς κινδύνους, την απώλεια λειτουργιών ασφαλείας, τα 
σοβαρά ατυχήματα και τα αεροσκάφη. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της2 η Επιτροπή πρότεινε 
την αναθεώρηση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια στους ακόλουθους τομείς: 
διαδικασίες και πλαίσια ασφάλειας, ρόλος και μέσα των ρυθμιστικών αρχών για την 
πυρηνική ασφάλεια, άνοιγμα και διαφάνεια, παρακολούθηση και επαλήθευση.

Η Επιτροπή υπέβαλε, τον Ιούνιο του 2013, πρόταση για την τροποποίηση, την ενίσχυση και 
τη συμπλήρωση της οδηγίας περί πυρηνικής ασφάλειας, συνδυάζοντας τις τεχνικές 
βελτιώσεις με ευρύτερες παραμέτρους της ασφάλειας, όπως η διακυβέρνηση, η ασφάλεια και 
η ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών εντός των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, η πρόταση εισάγει απαίτηση για ουσιαστική 
ανεξαρτησία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και καθορισμένα κριτήρια από άποψη 
θεσμικής οργάνωσης των ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ), προϋποθέσεων σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό, ανθρώπινων πόρων και ρυθμιστικών καθηκόντων. Η πρόταση αναφέρεται 

                                               
1 Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18-22).
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά τη συνολική 
αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών 
σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες. 4. 10. 2012, COM(2012) 571 τελικό
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επίσης στην κύρια ευθύνη των κατόχων άδειας και υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση ασφαλείας και επαρκείς διατάξεις εις βάθος άμυνας. Η απαίτηση 
για ανθρώπινους πόρους με κατάλληλα προσόντα, εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τους εργαζόμενους με υπεργολαβία. Τέλος, εισάγεται η 
έννοια της στρατηγικής διαφάνειας, η οποία θα πρέπει να καταρτισθεί, να δημοσιευθεί και να 
εφαρμοσθεί από τις ΕΡΑ και τους κατόχους άδειας, και περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με 
τις κυρώσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει επίσης διατάξεις σχετικά με τους στόχους ασφάλειας για 
τις πυρηνικές εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, καθώς και 
απαιτήσεις για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία των εξωτερικών 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων καθώς και της εις βάθος άμυνας. Ακόμα, θεσπίζει
μεθοδολογία για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός πυρηνοηλεκτρικού σταθμού από τη 
χωροθέτηση, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία και την 
εκμετάλλευση ως τον παροπλισμό του. Ειδικότερα, υπογραμμίζεται η σημασία των 
στρατηγικών ετοιμότητας για ατυχήματα και ορίζονται κανόνες για ετοιμότητα για έκτακτα 
περιστατικά εντός των εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων υποχρέωση δημιουργίας κέντρου 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών εντός των εγκαταστάσεων.

Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής ορίζει διαδικασίες για περιοδικές αξιολογήσεις ασφαλείας, 
αξιολογήσεις από ομοτίμους και κατευθυντήριες γραμμές. Σύμφωνα με την πρόταση, τα 
κράτη μέλη προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δέκα χρόνια σε περιοδική αυτοαξιολόγηση του 
εθνικού πλαισίου και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών τους. Στη συνέχεια, απευθύνουν 
πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους των οικείων τμημάτων, 
και τα αποτελέσματα διαβιβάζονται με έκθεση στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ακόμα, η Επιτροπή προτείνει επίσης την καθιέρωση θεματικών αξιολογήσεων από ομοτίμους 
κάθε έξι χρόνια, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη επιλέγουν από κοινού ένα ή 
περισσότερα συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια και διεξάγουν 
από κοινού τις αξιολογήσεις από ομοτίμους. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να συμφωνήσουν σχετικά με ένα θέμα, ο τομέας προς αξιολόγηση θα πρέπει να επιλέγεται 
από την Επιτροπή.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητα. Τονίζει ιδίως τη σημασία της πρόληψης 
περιστατικών και ατυχημάτων καθώς και της αποδοτικής απόκρισης σε περίπτωση που 
σημειωθεί όντως περιστατικό ή ατύχημα. Η ετοιμότητα και ο συντονισμός σε περίπτωση
ατυχήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της πυρηνικής ασφάλειας. 

Όσον αφορά τους ορισμούς, η εισηγήτρια προτείνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ευθυγράμμισή τους με την ορολογία που χρησιμοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέπεια με διεθνώς 
καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες.

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της ύπαρξης σαφών κριτηρίων για την ανεξαρτησία των 
αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη, ιδίως σε σχέση με τα κατάλληλα επίπεδα 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και τη διαφάνειά τους. Ακόμα, η εισηγήτρια θεωρεί ότι 
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η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης για την πυρηνική ενέργεια.

Επιπλέον, η εισηγήτρια στηρίζει τις διατάξεις που αφορούν τις περιοδικές αυτοαξιολογήσεις 
και τις αξιολογήσεις από ομοτίμους καθώς και τις θεματικές αξιολογήσεις από ομοτίμους 
κάθε έξι χρόνια. Προτείνει, ακόμα, να αποφασιστεί το θέμα της πρώτης αξιολόγησης από 
ομοτίμους του τομέα το αργότερο τρία έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Επίσης, η 
εισηγήτρια προτείνει να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των θεματικών αξιολογήσεων 
από ομοτίμους για την προώθηση συζητήσεων στο πλαίσιο της πυρηνικής κοινότητας οι 
οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ανάπτυξη σειράς εναρμονισμένων 
μελλοντικών κοινοτικών κριτηρίων σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια.

Τέλος, η εισηγήτρια ζητεί την έγκαιρη αναθεώρηση της ισχύουσας Συνθήκης Ευρατόμ με 
σκοπό να καταστεί περισσότερο διαφανής και δημοκρατική η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και να είναι συγκρίσιμη με εκείνη που εφαρμόζεται για 
άλλες πηγές ενέργειας, των οποίων οι σχετικές διατάξεις διέπονται από τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


