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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0618),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-
0000/2011),

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 106, εδάφιο α της Συνθήκης Eυρατόμ·

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θεώρησε επίσης πως σε όλα τα κράτη
μέλη όλες οι πυρηνικές εταιρίες θα πρέπει
να έχουν επαρκείς χρηματικούς πόρους
διαθέσιμους όποτε απαιτηθεί να



PE460.863v01-00 6/37 PR\860739EL.doc

EL

καλύψουν το πλήρες κόστος του 
παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να
τηρείται η αρχή του «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και να αποτρέπεται 
οποιαδήποτε προσφυγή σε κρατικές 
ενισχύσεις, ενώ κάλεσε επίσης την 
Επιτροπή να εκπονήσει ακριβείς 
ορισμούς ως προς τη χρήση οικονομικών 
πόρων προοριζόμενων για τον 
παροπλισμό σε καθένα από τα κράτη 
μέλη, ώστε να καλύπτονται ο 
παροπλισμός καθώς και η διαχείριση, 
συσκευασία και τελική διάθεση των 
παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων1.
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τη χρήση οικονομικών πόρων
προοριζόμενων για τον παροπλισμό
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
P6_TA(2005)0432, 16 Νοεμβρίου 2005

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ενώ στα κράτη μέλη εναπόκειται να 
ορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα, όλα 
παράγουν ραδιενεργά απόβλητα, είτε 
διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες 
ηλεκτροπαραγωγής είτε όχι. Τα 
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν κυρίως 
από δραστηριότητες σχετιζόμενες με την 
παραγωγή ηλεκτρισμού, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η λειτουργία πυρηνικών 
σταθμών και η διακοπή λειτουργίας τους, 
καθώς και από άλλες δραστηριότητες, 
όπως οι εφαρμογές των ραδιενεργών 
ισοτόπων στην ιατρική, στην έρευνα και 
στη βιομηχανία.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Αναμένεται ότι με ένα εθνικό 
καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών 
αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω 
ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των 
ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα 
απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη 
κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από την 
ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε 
σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις 
διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές 
διάθεσης. Για να διευκολυνθεί η
επικοινωνία και η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών
και για να υπάρξει διαφάνεια, ένα 
σύστημα ταξινόμησης θα πρέπει να 
περιγράφεται λεπτομερώς στο εθνικό 
πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση των ραδιενεργών αποβλήτων έχει σχέση με την ασφαλή διαχείρισή τους. Σε αυτό
το πλαίσιο, υπάρχει σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και στους στόχους επί 
θεμάτων ασφαλείας που έχουν τεθεί από ένα ρυθμιστικό φορέα ή από τον φορέα που 
διαχειρίζεται μια εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων. Ένα τέτοιο σύστημα ταξινόμησης
χρησιμεύει στο σχεδιασμό στρατηγικών για τη διαχείριση των αποβλήτων και στην εκπόνηση 
εθνικών προγραμμάτων και γι΄αυτό πρέπει να περιγραφεί λεπτομερώς και να δημοσιευθεί μαζί 
με το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων 
αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας 
ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην 
επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, η 
διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους έχει επιστημονικά 
αποδειχθεί ότι είναι εφικτή, 
επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ασφαλή και 
βιώσιμη επιλογή ως τελικό σημείο της 
διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων 
και των αναλωμένων καυσίμων που 
θεωρούνται απόβλητα. Η έρευνα και
επίδειξη μέσω των ευρωπαϊκών
ερευνητικών προγραμμάτων-πλαίσια
συνέβαλε στο να σημειωθεί πρόοδος σε 
αυτό το πεδίο. Επομένως, πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για την
εφαρμογή της διάθεσης , μέσω
ερευνητικών και μελετητικών
προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση
αυτής της δυνατότητας, για την επιλογή
χώρου και για το σχεδιασμό της διάθεσης 
καθώς και μέσω των κατάλληλων 
κανονιστικών ρυθμίσεων για την 
ανάπτυξη τελικών λύσεων. Οι
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της «Τεχνολογικής
Πλατφόρμας για την Εφαρμογή Μεθόδων
Γεωλογικής Διάθεσης των Ραδιενεργών
Αποβλήτων» (IGD-TP) θα μπορούσε να
διευκολύνει την προσφυγή στη σχετική 
πραγματογνωμοσύνη και τεχνολογία.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(35) Η διαφάνεια είναι σημαντική σε
σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων
καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων
και γι΄αυτό έχει ζωτική σημασία το να 
υπάρχει εμπιστοσύνη από το κοινό 
απέναντι στις βασικές αρχές που διέπουν
την ασφάλεια των τόπων εναπόθεσης και 
τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. 
Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
απαιτήσεων για την αποτελεσματική 
πληροφόρηση του κοινού και ευκαιριών 
για τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων, των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και του κοινού,
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν πως η 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων 
διάθεσης, αποτελεί μια πιθανώς επωφελή 
και ασφαλή επιλογή εφόσον βασίζεται σε 
συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
κρατών μελών. Η παρούσα Οδηγία θα
πρέπει να ορίζει σωστά τις αναγκαίες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
για να ξεκινήσουν τέτοια κοινά 
προγράμματα.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή 
προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση 
για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο μιας 
εγκατάστασης διάθεσης. Η μελέτη 
ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ευρήματα της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των πληροφοριών για τη ορθότητα και την 
αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και 
των παραδοχών της. Επομένως πρέπει να 
παρέχει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία 
εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια 
της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας 
που σχετίζεται με τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική αναφορά υπερβολικά εκτενής και αυτοεπεξηγούμενη. Πρέπει να συντομευθεί, λόγω 
της πρότασης της εισηγήτριας να εισαχθεί ένας ορισμός περί «μελέτης ασφαλείας» στο άρθρο 
3(9a), για την κάλυψη των ιδίων προβλημάτων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42a) Επ΄αυτού, η ENSREG θα μπορούσε
να συμβάλει σημαντικά προς την
κατεύθυνση μιας ομοιόμορφης
εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, 
διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις, 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί πλέον των διεθνών αξιολογήσεων μεταξύ ισοτίμων εταίρων, πρέπει να μνημονευθεί ο
ρόλος της ENSREG στην εφαρμογή της Οδηγίας. Βλέπε παρόμοια μνεία στην Οδηγία
2009/71/Ευρατόμ περί Πυρηνικής Ασφαλείας, αιτιολογική σκέψη (16).

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42β) Η παρούσα Οδηγία θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα χρήσιμο κείμενο που θα
λαμβάνεται υπόψη για να επαληθεύεται
πως τα προγράμματα που λαμβάνουν
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο
της οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας της
Ευρατόμ προς εγκαταστάσεις ή 
δραστηριότητες διαχείρισης αναλωμένων 
καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων 
όντως προβλέπουν τα αναγκαία μέτρα για 
την ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων 
καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε πρώην άρθρο 15(4) που θα ήταν καλύτερο να αναδιατυπωθεί ως αιτιολογική σκέψη αντί
για νομική διάταξη: (i) ο βαθμός συμμόρφωσης προς την παρούσα Οδηγία αποτελεί μέρος της
γενικής αξιολόγησης της Επιτροπής όταν αποφασίζει για την παροχή τεχνική ή οικονομικής
βοήθειας, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της, ούτε στη Συνθήκη ούτε στα σχετικά βασικά κείμενα, 
προϋπόθεση για την παροχή της βοήθειας, (ii) η μνεία που το άρθρο 15(4) κάνει περί του 
άρθρου 43 της Συνθήκης Ευρατόμ βάσει του οποίου η Επιτροπή διαθέτει μόνο την εξουσία να 
«κοινοποιεί τις απόψεις της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη» χωρίς καμία επιχειρησιακή 
συνέπεια, έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης 
αναλωμένων καυσίμων όταν το αναλωμένο 
καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία μη 
στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή 
όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο
μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων 
καυσίμων που προέρχονται από 
στρατιωτικά αμυντικά προγράμματα εάν 
και εφόσον έχουν μεταφερθεί μονίμως και 
έχουν τεθεί υπό διαχείριση σε 
αποκλειστικά πολιτικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων
συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών 
αποβλήτων που προέρχονται από 
στρατιωτικά αμυντικά προγράμματα εάν 
και εφόσον έχουν μεταφερθεί μονίμως και 
έχουν τεθεί υπό διαχείριση σε 
αποκλειστικά πολιτικές εγκαταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) ως 'επιτρεπόμενες εκπομπές' 
νοούνται οι σχεδιασμένες και ελεγχόμενες
εκπομπές αερίου ή υγρού ραδιενεργού
υλικού στο περιβάλλον, οι προερχόμενες
από ρυθμισμένες πυρηνικές
εγκαταστάσεις ή από δραστηριότητες
φυσιολογικής λειτουργίας, εντός ορίων
επιτρεπόμενων από την αρμόδια
ρυθμιστική αρχή και σε συμφωνία προς
τις αρχές και τα όρια της από 13 Μαΐου 
1996 Οδηγίας 96/29 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού των βασικών προδιαγραφών 
ασφαλείας για την προστασία της υγείας 
των εργαζομένων και του ευρύτερου 
κοινού έναντι των κινδύνων που 
προκύπτουν από τις ιονίζουσες 
ακτινοβολίες1,
1 ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «διάθεση» νοείται η τοποθέτηση 
αναλωμένου καυσίμου ή ραδιενεργών 
αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη 
εγκατάσταση χωρίς πρόθεση 
επανάκτησης.

(3) ως «διάθεση» νοείται η κατά τρόπον 
πιθανώς οριστικό τοποθέτηση 
αναλωμένου καυσίμου ή ραδιενεργών 
αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη 
εγκατάσταση με τη δέουσα προσοχή ως 
προς την αρχή της αναστρεψιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε διάθεση αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίζει την αφαίρεση της συσκευασίας των 
αποβλήτων ή την πρόσβαση σε εναποθέσεις ευρισκόμενες σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους. Η αρχή της αναστρεψιμότητας αποτελεί μέρος του κοινωνικά αποδεκτού 
χαρακτήρα αυτών των τρόπων διάθεσης και σχετίζεται με την μακροπρόθεσμη επίβλεψη του 
τόπου εναπόθεσης και τη διατήρηση της γνώσης της ύπαρξής του.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) ως 'τόπος' νοοείται μια γεωγραφική
περιοχή που περιέχει μια εγκεκριμένη
εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε εγκατάστασης διάθεσης 
αναλωμένων καυσίμων ή ραδιενεργών 
υλικών, ή μια εγκεκριμένη 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) ως 'αξιολόγηση ασφαλείας' νοείται η
συστηματική διεργασία που λαμβάνει
χώρα με τη διεργασία σχεδιασμού
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι με τον 
προτεινόμενο σχεδιασμό τηρούνται όλες
οι σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας και που 
περιλαμβάνει αλλά όχι μόνο την τυπική 
ανάλυση ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9γ) ως 'μελέτη ασφαλείας' νοείται μια
συλλογή στοιχείων και αποδείξεων για
την τεκμηρίωση της ασφάλειας μιας
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εγκατάστασης ή δραστηριότητας, όπου
περιλαμβάνονται τα ευρήματα μιας
αξιολόγησηςς ασφαλείας και μια δήλωση 
εμπιστοσύνης προς αυτά τα ευρήματα. 
Για μια εγκατάσταση οριστικής 
διάθεσης, η μελέτη ασφαλείας μπορεί να
αφορά μια συγκεκριμένη φάση
ανάπτυξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η
μελέτη ασφαλείας οφείλει να αναγνωρίζει
την ύπαρξη πεδίων αβεβαιότητας ή μη
επιλυθέντων ζητημάτων και να παρέχει
κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση
αυτών των ζητημάτων σε μεταγενέστερες 
φάσεις ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε το Γλωσσάριο Ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA): 
'Terminology used in nuclear safety and radiation protection' - έκδοση 2007.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) ως «αποθήκευση» νοείται η 
προσωρινή διατήρηση αναλωμένων 
καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε 
μια εγκεκριμένη εγκατάσταση εν αναμονή 
της επανάκτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση αντιστοιχεί στην προσωρινή κράτηση αποβλήτων, μια αναγκαία φάση στην
ασφαλή διαχείριση των περισσότερων τύπων ραδιενεργών αποβλήτων.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ως 'κοινό'  νοούνται ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 
πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και
οι ομάδες αυτών·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση 
των αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων, ακόμη και 
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μακροπρόθεσμα. μακροπρόθεσμα, με τη δέουσα προσοχή 
για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να συμμετέχουν τα εθνικά
κοινοβούλια ως εποπτικά όργανα για τους 
κατάλληλους οικονομικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η διάθεση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πραγματοποιείται στα κράτη 
μέλη που τα παράγουν, εκτός εάν τα 
απόβλητα σταλούν αλλού σύμφωνα με 
την Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου σχετικά με την επιτήρηση 
και τον έλεγχο των αποστολών 
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου 
πυρηνικού καυσίμου.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, σε
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με
σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής ή
περιφερειακής εγκατάστασης οριστικής 
διάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη όπου 
τούτο είναι αναγκαίο ή συνετό υπό τις 
ιδιαίτερες γεωλογικές ή τεχνικές 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Προτού εκκινήσουν ένα τέτοιο
πρόγραμμα μέσω κάποιας
διακυβερνητικής συμφωνίας, τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη οφείλουν να 
μεριμνούν ότι η πρωτοβουλία θα τηρεί τις 
αναγκαίες απαιτήσεις, καλύπτοντας 
τουλάχιστον τα εξής:
(a) η αποδοχή από το κοινό και η
υποστήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη θα προωθούνται συνεχώς σε
όλες τις φάσεις ανάπτυξης του
προγράμματος και καθ΄όλη τη διάρκεια
ζωής της εγκατάστασης τελικής διάθεσης 
αποβλήτων μέσα από την οργάνωση της 
πρόσβασης στις πληροφορίες και της 
συμμετοχής του κοινού στη διεργασία 
διαβούλευσης,
(β) θα διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ
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των αρμοδίων εποπτικών φορέων και
των αθνικών αρχών ασφαλείας και η εκ
μέρους τους εποπτεία· η μελέτη
ασφαλείας και οι υποστηρικτικές 
αξιολογήσεις ασφαλείας θα διενεργούνται 
σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
καλύπτοντας τις φάσεις αναζήτησης 
χώρου, επιλογής και υλοποίησης της 
εγκατάστασης·
(γ) θα υπάρχει συμφωνία ως προς τα
ζητήματα ευθύνης και τη σαφή κατανομή
ευθυνών, με το κάθε κράτος μέλος να έχει 
την ύστατη ευθύνη για τα δικά του 
ραδιενεργά απόβλητα·
(δ) θα εγκρίνονται οικονομικές
διευθετήσεις που θα εγγυώνται την
ύπαρξη χρημάτων καθ΄όλη τη διάρκεια
ζωής καθώς και μετά το κλείσιμο της 
εγκατάστασης τελικής διάθεσης καθώς 
και την ύπαρξη των κατάλληλων 
ανθρώπινων πόρων που θα προσφέρουν 
επαρκή αριθμό σωστά εκπαιδευμένου 
προσωπικού·
(ε) θα δημοσιεύεται στα εθνικά
προγράμματα των ενδιαφερομένων
κρατών μελών προηγούμενη κοινοποίηση
του νομικού πλαισίου, της οργανωτικής
δομής και των τεχνικών συστημάτων και
διευθετήσεων που θα αποδεικνύουν ότι, 
εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, η σχεδιαζόμενη 
εγκατάσταση τελικής διάθεσης πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων που θα 
διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί 
ραδιενεργών αποβλήτων θα έχουν 
πρόσβαση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις 
τελικής διάθεσης αποβλήτων επί ίσοις 
όροις·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διατήρηση και βελτίωση του εθνικού 
πλαισίου κατά περίπτωση, λαμβάνοντας 
υπόψη την επιχειρησιακή πείρα, τα 
διδάγματα που αποκτώνται από τις μελέτες 
ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 7(1α), την τεχνολογική ανάπτυξη 
και τα αποτελέσματα της σχετικής 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν ώστε
μια μελέτη ασφαλείας και η
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας να
καταρτίζονται ως μέρος της αίτησης
αδειοδότησης μιας δραστηριότητας
διαχειριστού ραδιενεργών αποβλήτων ή
μιας εγκατάστασης τελικής διάθεσης και 
να επικαιροποιούνται όποτε τούτο 
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καταστεί αναγκαίο από την εξέλιξη της 
δραστηριότητας ή της εγκατάστασης. Η
μελέτη ασφαλείας και η σχετική δήλωση
ασφαλείας θα καλύπτουν την τοποθεσία, 
το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη
λειτουργία ή το κλείσιμο μιας
εγκατάστασης τελικής διάθεσης καθώς
και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια μετά
το κλείσιμο, συμπεριλαμβανομένων των 
παθητικών μέσων,  και θα περιγράφουν 
κάθε σχετικό με την ασφάλεια στοιχείο 
του χώρου, το σχεδιασμό της 
εγκατάστασης , και τα διαχειριστικά 
μέτρα ελέγχου και τους ρυθμιστικούς 
ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις διατάξεις του πρώην άρθρου 8, που τώρα ενσωματώνονται στο άρθρο 7 και στους 
ορισμούς.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα κράτη μέλη θα μεριμνούν ώστε οι
κάτοχοι αδείας να υποβάλλουν εκθέσεις
στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και
στους άλλους αρμόδιους οργανισμούς κι
ότι θα παρέχουν στο ευρύ κοινό 
πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν 
σχέση με τις δραστηριότητες ή τις 
εγκαταστάσεις τους.

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Μελέτη ασφαλείας

(1) Εκπονείται μια μελέτη ασφαλείας και 
μια υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης 
για μια εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Η 
μελέτη και η αξιολόγηση 
επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, 
κατά την εξέλιξη της εγκατάστασης ή της 
δραστηριότητας. Το εύρος και ο βαθμός 
λεπτομέρειας της μελέτης ασφαλείας και 
της αξιολόγησης ασφαλείας είναι 
ανάλογος της περιπλοκότητας των 
εργασιών και του μεγέθους των κινδύνων 
που σχετίζονται με την εν λόγω 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα.
(2) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, 
την κατασκευή, τη λειτουργία και τον 
παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή το 
κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης· 
στη μελέτη ασφαλείας ορίζονται τα 
πρότυπα που εφαρμόσθηκαν για την εν 
λόγω αξιολόγηση. Εξετάζεται η 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια μετά το 
κλείσιμο, ιδίως δε ο τρόπος διασφάλισής 
της με παθητικά μέσα στον υψηλότερο 
δυνατό βαθμό. 
(3) Η μελέτη ασφαλείας μιας 
εγκατάστασης περιγράφει όλες τις πτυχές 
του χώρου που σχετίζονται με την 
ασφάλεια, τη μελέτη της εγκατάστασης, 
καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα 
ελέγχου και τους ρυθμιστικούς ελέγχους. 
Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική 
αξιολόγηση ασφαλείας καταδεικνύουν το 
επίπεδο προστασίας που παρέχεται και 
διαβεβαιώνουν την αρμόδια ρυθμιστική 
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αρχή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
(4) Η μελέτη ασφαλείας και η 
υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας 
υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε νέο άρθρο 7 (1a) και ορισμούς στο άρθρο 3, νέα εδάφια 9a και 9β.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό 
πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί 
απαιτούνται για τη διαχείριση των 

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

διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και 
των ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευθύνη των παραγωγών 
ραδιενεργών αποβλήτων.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα κράτη μέλη οφείλουν να
μεριμνούν ώστε, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που θα αποφασισθούν σε 
εθνικό επίπεδο:
(a) να διενεργείται σωστά  μια
αξιολόγηση του κόστους που έχει σχέση
με τις στρατηγικές διαχείρισης
αποβλήτων, και ειδικότερα μια
αξιολόγηση του κόστους που έχει σχέση
με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων 
διαχειριστικών λύσεων για μακράς 
διάρκειας ζωής ραδιενεργά υλικά 
χαμηλού, μέσου και υψηλού επιπέδου, 
αναλόγως της φύσης τους. Να
περιλαμβάνεται ειδικότερα το κόστος του 
παροπλισμού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων και, για τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών 
αποβλήτων, το κόστος του οριστικού 
κελισίματός τους, της συντήρησης και 
της επίβλεψής τους·
(β) να έχουν δημιουργηθεί αποθεματικά
για να καλύψουν το κόστος που
αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο (α) και 
να έχουν κρατηθεί τα αναγκαία στοιχεία 
ενεεργητικού αποκλειστικά για την 
κάλυψη αυτών των αποθεματικών·
(γ) να υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη για
το κατά πόσον τα αποθεματικά και η
διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού
είναι τα ενδεδειγμένα για το κόστος που 
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προβλέπει το ανωτέρω στοιχείο (α) ώστε 
να γίνεται κατά περιόδους μια 
αναπροσαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ή
θα διορίσουν έναν εθνικό φορέα που θα
είναι ικανός να παρέχει εκτιμήσεις
εμπειρογνώμονα για θέματα διαχείρισης 
κονδυλίων και κόστους παροπλισμού, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Ο
φορέας αυτός θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητος έναντι των χορηγών των 
κονδυλίων.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Τα κράτη μέλη οφείλουν να
υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην
Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα 
των ενεργειών των αρμοδίων εθνικών 
φορέων, υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 16.

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στο κοινό ευκαιρίες για 
ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τη 
διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων 
και των ραδιενεργών αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

(βλέπε επόμενη τροπολογία, δεδομένου ότι μέρος του κειμένου της Επιτροπής ενσωματώνεται 
στο νέο άρθρο 12 α στοιχείο 1)

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Συμμετοχή του κοινού

(1)Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
παρέχονται στο κοινό εγκαίρως ευκαιρίες
για ουσιαστική συμμετοχή στην
προπαρασκευή ή αναθεώρηση των
εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών
υλικών τα οποία οφείλουν να εκπονηθούν
δυνάμει του άρθρου 13, κι ότι θα έχει 
πρόσβαση σε αυτά αφ ης στιγμής 
εκπονηθούν. Τα κράτη μέλη τοποθετούν 
τα σχέδια και τα προγράμματα σε 
ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το 
κοινό.
(2) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε:
(a) το κοινό να ενημερώνεται, είτε με 
ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα 
μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα, όπου 
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αυτά είναι διαθέσιμα, για κάθε πρόταση 
που αφορά τέτοια σχέδια ή προγράμματα 
ή την τροποποίηση ή αναθεώρησή τους 
και για να τίθενται οι πληροφορίες για τις 
εν λόγω προτάσεις στη διάθεση του 
κοινού, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα 
συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και σχετικά με την αρμόδια 
αρχή στην οποία πρέπει να υποβάλλονται 
οι τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις·
(β) το κοινό να έχει το δικαίωμα να 
εκφέρει σχόλια και απόψεις όσο όλες οι 
επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από 
τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων 
και προγραμμάτων·
(γ) να λαμβάνονται κατά τη λήψη των 
αποφάσεων δεόντως υπόψη τα 
αποτελέσματα της συμμετοχής του 
κοινού·
(δ) να καταβάλλει η αρμόδια αρχή, αφού 
έχει πρώτα εξετάσει τα σχόλια και τις 
απόψεις του κοινού, εύλογες προσπάθειες 
για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις 
ληφθείσες αποφάσεις και τους λόγους και 
τα σκεπτικά επί των οποίων βασίζονται, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης 
για τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού.
(3) Τα κράτη μέλη οφείλουν να
προσδιορίζουν το κοινό που δικαιούται να 
συμμετάσχει για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις 
για τη συμμετοχή του κοινού δυνάμει του 
παρόντος άρθρου καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη ώστε το κοινό να 
προπαρασκευάζεται και να συμμετέχει 
ουσιαστικά. Θα προβλέπονται εύλογα 
χρονικά πλαίσια που να παρέχουν επαρκή 
χρόνο για καθένα από τα διαφορετικά 
στάδια συμμετοχής του κοινού τα οποία 
απαιτούνται από το παρόν άρθρο.

Or. en

(βλέπε προηγούμενη τροπολογία, μέρος του κειμένου του σημείου 1 ήταν αρχικά στο σημείο 2 
του άρθρου 12)
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα εθνικά προγράμματα συνάδουν με 
τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 12.

(2) Τα εθνικά προγράμματα συνάδουν με 
τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 12α.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους 
προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, κατά 
περίπτωση.

(3) Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους 
προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, κατά 
περίπτωση, καθώς και τα αποτελέσματα 
των διεθνών αξιολογήσεων από 
ομοτίμους.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) ένα ενιαίο, λεπτομερές σύστημα
ταξινόμησης των ραδιενεργών υλικών
που να καλύπτει όλες τις φάσεις
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, από 
την παραγωγή ενός ραδιενεργού 
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αποβλήτου μέχρι την τελική διάθεσή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1999 για ένα σύστημα ταξινόμησης 
στερεών ραδιενεργών αποβλήτων, ΕΕ L 265 της 13.10.1999, σ. 37.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) έναν κατάλογο όλων των αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, 
καθώς και προβλέψεις για μελλοντικές 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που προέρχονται από παροπλισμό. 
Ο κατάλογος αναφέρει σαφώς την 
τοποθεσία και την ποσότητα του υλικού 
και, μέσω ενδεδειγμένης κατάταξης, το 
επίπεδο κινδύνου·

(1) βάσει του προβλεπόμενου στο 
ανωτέρω σημείο (-1) συστήματος 
ταξινόμησης, έναν κατάλογο όλων των 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, καθώς και προβλέψεις για 
μελλοντικές ποσότητες, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
προέρχονται από παροπλισμό. Ο 
κατάλογος αναφέρει σαφώς την τοποθεσία 
και την ποσότητα του υλικού και το 
επίπεδο κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ιδέες και σχέδια για την περίοδο μετά 
το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης, 
που περιλαμβάνουν και τον χρόνο κατά 
τον οποίον ασκούνται οι θεσμικοί έλεγχοι, 
καθώς και τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση της 
γνώσης της εγκατάστασης 
μακροπρόθεσμα·

(3) ιδέες και σχέδια για την περίοδο μετά 
το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης, 
που περιλαμβάνουν και τον χρόνο κατά 
τον οποίον ασκούνται οι θεσμικοί έλεγχοι, 
καθώς και τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της 
επίβλεψης και της συντήρησης και για τη 
διατήρηση της γνώσης της εγκατάστασης 



PR\860739EL.doc 31/37 PE460.863v01-00

EL

μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) περιγραφή της αξιολόγησης του
κόστους που προβλέπει το άρθρο
10(1a)(a) και των μεθόδων που 
εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων αποθεματικών·

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) περιγραφή του σχεδίου(ων) 
χρηματοδότησης που ισχύει(ουν) 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη 
όλων των δαπανών του προγράμματος 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.

(8) περιγραφή των επιλογών που έχουν 
σχέση με τη σύνθεση και διαχείριση των 
προσδιορισθέντων δυνάμει του άρθρου 10 
(1α)(β) στοιχείων ενεργητικού και του 
σχεδίου(ων) χρηματοδότησης που 
ισχύει(ουν) προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κάλυψη όλων των δαπανών του 
προγράμματος σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αποφασίζει για την παροχή 
οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας 
Ευρατόμ για εγκαταστάσεις ή 
δραστηριότητες διαχείρισης αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, ή 
όταν διατυπώνει τις απόψεις της για 
επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 
43 της συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή 
θα λαμβάνει υπόψη τις διευκρινίσεις και 
την πρόοδο των κρατών μελών ως προς 
τα εθνικά προγράμματα διαχείρισης 
αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε νέα αιτιολογική σκέψη (42β).

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διενέργεια περιοδικών, τουλάχιστον ανά 
δέκα έτη, αξιολογήσεων του εθνικού 
πλαισίου τους, της αρμόδιας ρυθμιστικής 
αρχής τους, καθώς και του εθνικού 
προγράμματός τους και της υλοποίησής 
του, και ζητούν τη διενέργεια διεθνούς 
αξιολόγησης από ομοτίμους του εθνικού 
πλαισίου, της αρχής ή/και του 
προγράμματός τους με σκοπό την επίτευξη 
υψηλών κανόνων κατά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Υποβάλλονται 
εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα 

(3) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διενέργεια περιοδικών, τουλάχιστον ανά 
δέκα έτη, αξιολογήσεων του εθνικού 
πλαισίου τους, της αρμόδιας ρυθμιστικής 
αρχής τους, καθώς και του εθνικού 
προγράμματός τους και της υλοποίησής 
του, και ζητούν τη διενέργεια διεθνούς 
αξιολόγησης από ομοτίμους του εθνικού 
πλαισίου, της αρχής ή/και του 
προγράμματός τους με σκοπό την επίτευξη 
υψηλών κανόνων κατά τη διαχείριση των 
αναλωμένων καυσίμων και των 
ραδιενεργών αποβλήτων. Υποβάλλονται
εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα
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οποιασδήποτε αξιολόγησης από ομοτίμους 
προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

οποιασδήποτε αξιολόγησης από ομοτίμους
προς την Επιτροπή η οποία οφείλει να
υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο όπου θα καλύπτονται 
συνολικά τα πορίσματα των 
αξιολογήσεων από ομοτίμους.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 3 Νοεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας ορίζει ένα νομικό πλαίσιο σε 
επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών 
αποβλήτων (COM(2010)618). Η πρόταση ορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις ώστε τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα εθνικό κανονιστικό και οργανωτικό πλαίσιο και να εκπονήσουν τα 
κατάλληλα εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων, από τη στιγμή της παραγωγής τους μέχρι την τελική διάθεσή τους.

1. Η Εισηγήτρια επικροτεί και στηρίζει το γενικό πνεύμα της πρότασης:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε εναρμονισμένες προδιαγραφές και αυστηρή 
νομοθεσία για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, και κυρίως με το ψήφισμά του 
'Αξιολόγηση της Ευρατόμ -50 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ατομικής 
ενέργειας'1.

Προς το σκοπό αυτό, μετά την έγκριση της Οδηγίας περί Πυρηνικής Ασφάλειας τον Ιούνιο
2009, που κάλυψε μόνο τις εγκαταστάσεις διάθεσης αναλωμένων καυσίμων που σχετίζονται
άμεσα με πυρηνικές εγκαταστάσεις, η σημερινή πρόταση συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός
στέρεου νομοθετικού corpus για την ασφαλή μακροπρόθεσμη διαχείριση των υπαρχόντων 
και μελλοντικών ραδιενεργών αποβλήτων, ανεξάρτητα από τις προοπτικές 
ηλεκτροπαραγωγικών ή μη ηλεκτροπαραγωγικών εφαρμογών.
Η Εισηγήτρια επικροτεί τη δομή της πρότασης η οποία, σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες σε
διεθνές επίπεδο βασικές αρχές2, συνεχίζει βάσει της αντίληψης που έχει υιοθετηθεί στα πιο 
προηγμένα κράτη μέλη και προβλέπει ένα πλαίσιο για μια πιο υπεύθυνη διαχείριση μέσω (i) 
ενός εθνικού πλαισίου στηριζόμενου σε σαφή καθήκοντα και ευθύνες για κάθε εμπλεκόμενο, 
(ii) ενός εθνικού προγράμματος που θα ποροβλέπει φάσεις, προθεσμίες, και σαφήνεια στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ραδιενεργά απόβλητα, (iii) ισορροπημένων 
κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση, την εποπτεία και τον έλεγχο.

2. Η Εισηγήτρια εκτιμά πως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις για μια υπεύθυνη
και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων 
χωρίς να καθυστερήσουν οι αποφάσεις που πρέπει τώρα να ληφθούν.

Σε σχέση με τις τροπολογίες που στο σχέδιο έκθεσης προτείνονται υπόψιν των Μελών της
κοινοβουλευτικής επιτροπής μας, η Εισηγήτρια θέλει να τονίσει τα ακόλουθα ζητήματα που 
αποτελούν και τις βασικές προτεραιότητές της:

 Τελική διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων:

(i) Η Εισηγήτρια εκτιμά πως οι ιδέες και οι τεχνικές λύσεις για την τελική διάθεση, και

                                               
1 Έκθεση Maldeikis, 10 Μαΐου 2007
2 IAEA (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας): Κοινή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Διαχείρισης Αναλωμένου Καυσίμου και για την

Ασφάλεια της Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων ('Κοινή Σύμβαση') INFCIRC/546 της 24 Δεκεμβρίου 1997 και οι σχετικές
Προδιαγραφές Ασφαλείας
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ειδικότερα η διάθεση των αναλωμένων καυσίμων και των υψηλού επιπέδου ραδιενεργών 
αποβλήτων σε βαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς θα πρέπει να εξεταστούν με τη δέουσα 
έμφαση στην αρχή της αναστρεψιμότητας. Στόχος είναι να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
καιανάκτησης των αποβλήτων για τεχνικούς λόγους ή εάν η πρόοδος στις έρευνες επιτρέψει
την εμφάνιση νέων τεχνολογικών λύσεων μεταγενέστερα (όπως π.χ. την μεταστοιχείωση). 
Τούτο δεν εμποδίζει το κλείσιμο της εγκατάστασης τελικής διάθεης μετά από μια ορισμένη
περίοδο λειτουργίας και επίβλεψης, εάν έτσι αποφασίσουν οι επόμενες γενεές. Συνεπώς, η
αναστερεψιμότητα αφήνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε προσεκτικά προς ασφαλέστερες
λύσεις χάρη στη βελτίωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φάση της έρευνας, μέσω
της διαρκούς επίβλεψης και απόκτησης εμπειριών. Κατά την άποψη της Εισηγήτριας, η φάση
αυτή της αναστρεψιμότητας, αντί να αποδυναμώνει οποιαδήποτε τελική κυβερνητική λύση
για την τελική διάθεση σε βαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς, θα συμβάλει στην κοινωνική
αποδοχή αυτού του τρόπου εναπόθεσης και συνδέεται με την μακροπρόθεσμη επίβλεψη του 
χώρου διάθεσης και με τη διατήρηση της γνώσης για την ύπαρξή του.

(ii) Επί πλέον, η Εισηγήτρια πρόσθεσε διάσπαρτα στο κείμενο μια σειρά από τροπολογίες
που απηχούν τις απόψεις της, ότι: (a) η διάθεση πρέπει να γίνεται βάσει διεθνώς αποδεκτών 
κριτηρίων, απαιτήσεων και μεθολογιών ασφαλείας, Προς το σκοπό αυτό, μεγάλη σημασία 
έχουν η κατάρτιση, η διάχυση γνώσεων και η διατήρηση των ικανοτήτων, (β) υπάρχει ανάγκη 
οργάνωσης της κατάλληλης διαχείρισης των γνώσεων σε κάθε εναπόθεση για επιχειρήσεις 
που διαρκούν επί δεκαετίες και επίσης να ετοιμάσουμε τη διαφύλαξη της μνήμης. 
Πραγματικά ζωτικής σημασίας είναι η επίβλεψη και η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η
επίβλεψη του περιβάλλοντος μετά το χρονικό διάστημα που ακολουθεί το κλείσιμο, (γ) η 
διεθνής συνεργασία είναι βασική για την ανταλλαγή και διάχυση πραγματογνωμοσύνης, ενώ 
τα κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, 
ο ρόλος των διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
έχέι σημασία από αυτή την άποψη και τα εθνικά προγράματα θα πρέπει να αντλούν από αυτές 
τις εμπειρίες.

 Οικονομικοί πόροι 

Η Εισηγήτρια θα ήθελε να αναφέρει εδώ συγκεκριμένα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τη
χρηματοδότηση των στρατηγικών παροπλισμού1, υπενθυμίζοντας κυρίως ότι το θέμα έχει μια 
διάσταση σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς. Έτσι όπως έχει, η πρόταση της Επιτροπής είναι
μάλλον αδύναμη, χωρίς άλλες δεσμευτικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη σαν τη γενική 
υποχρέωση περί διασφάλισης της ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών πόρων.

Για την Εισηγήτρια, σκοπός της πρότασης θα έπρεπε να είναι να διασφαλίσει την ύπαρξη
οικονομικών πόρων για την τήρηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τον παροπλισμό μιας
πυρηνικής εγκατάστασης καθώς και για τη διαχείριση, συσκευασία και τελική διάθεση των
παραγώμενων ραδιενεργών αποβλήτων και για τη διαθεσιμότητά τους όποτε χρειαστεί και 
για τη διαχείρίσή τους με διαφανή τρόπο.

Αυτός είναι ο σκοπός των τροπολογιών στο άρθρο 10 που ορίζουν δεσμευτικότερες

                                               
1 Έκθεση Harms για το 'Πρόγραμμα Κοζλόντουι', εγκριθείσα από την Ολομέλεια στις 20 Μαΐου 2010
Έκθεση Harms με τίτλο 'Πυρηνική ασφάλεια: οικονομικοί πόροι προοριζόμενοι για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής' - εγκριθείσα τον Νοέμβριο 2005
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υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, εφαρμοστέες βάσει των εθνικών τους διαδικασιών: 
αξιολόγηση του κόστους που σχετίζεται με τη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων, 
δημιουργία αποθεματικών για τη χρηματοδότηση μελλοντικών παροπλισμών ή
δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων και προσδιορισμός των αναγκαίων στοιχείων
ενεργητικού για την κάλυψη αυτών των αποθεματικών· κατάλληλη επίβλεψη των επιπέδων 
των αποθεματικών και της διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού· αξιολογήσεις από 
ανεξάρτητο εθνικό φορέα για να επαληθευθεί ότι τα έσοδα που προκύπτουν από για αυτές τις 
μελλοντικές δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εργασίες παροπλισμού ή 
διαχείρισης αποβλήτων· παράλληλα προβλέπεται η υποβολή τακτικών εκθέσεων από τα
κράτη μέλη στην Επιτροπή. Παράλληλα εισάγονται στο άρθρο 14 περαιτέρω απαιτήσεις για
το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων.

 Ανάπτυξη περιφερειακών εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης

Η τελική ευθύνη για την ασφαλή διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διάθεσης,
των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων ανήκει στα κράτη μέλη. Η
Εισηγήτρια εκτιμά πως η τήρηση αυτής της θεμελιώδους απαίτησης μπορεί να συνδυασθεί με
την αναζήτηση μιας κοινής λύσης μεταξύ κρατών  μελών για τα ραδιενεργά απόβλητα, υπό
τον όρο ότι θα εφαρμόζονται βάσει συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων σωστά 
πλαισιωμένων. Αν και είναι ζωτικής σημασίας το να μπορέσει το κάθε κράτος μέλος να
αναπτύξει το δικό του εθνικό πρόγραμμα και να λάβει τελικές αποφάσεις για τα αναλωμένα
καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα, η Εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η προτεινόμενη 
οδηγία -που ήδη αναγνωρίζει στην αιτιολογική σκέψη 37 το ενδιαφέρουν που παρουσιάζουν 
οι πιθανές κοινές λύσεις- θα πρέπει να ορίζει τις προκαταρκτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται για την εκκίνηση τέτοιων κοινών σχεδίων σε προαιρετική βάση.

Διερευνητικές μελέτες ή σχέδια για πολυεθνική συνεργασία ήδη υπάρχουν, όπως η συνεχής 
δουλειά που γίνεται στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας1 και που έλαβε νέα πνοή για 
το θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών, ή το έργο της Ομάδας Εργασίας της ERDO2 όπου 
μετέχουν αρκετά κράτη μέλη3 για να μελετήσουν το εφικτό της δημιουργίας ενός 
πολυεθνικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανάπτυξης Χώρων Οριστικής Εναπόθεσης. Οι
εργασίες αυτές ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα διαμορφώσει
την έννοια του κοινού χώρου οριστικής διάθεσης σε βαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς, με 
τρόπο ασφαλή, αβλαβή και κοινωνικά αποδεκτό.

Στηριζόμενη σε αυτές τις εργασίες και αναγνωρίζοντας ότι η έννοια αυτή μπορεί να είναι
ενδιαφέρουσα κάτω από ορισμένες περιστάσεις, η Εισηγήτρα εκτιμά εντούτοις ότι η λύση
αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει το μέσον για τα κράτη μέλη για να αποφύγουν τις εθνικές 
ευθύνες τους, όπως αυτές ορίζονται στην υπό εξέταση πρόταση, ή για να καθυστερήσουν την 
έγκριση μιας τελικής απόφασης επί της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων. Συνεπώς, 
όπως και για τις σε εθνικό επίπεδο λύσεις, οποιαδήποτε κοινή ή περιφερειακή πρωτοβουλία
για εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης θα μπορούσε να περιγράφεται στην αντίστοιχη εθνική
στρατηγική, να οδηγεί σε εκτεταμένη γνωμοδότηση του κοινού και να εκκινά μετά την 

                                               
1 'Ανάπτυξη πολυεθνικών χώρων τελικής διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων: υποδομές και διαφορετικές 
περιπτώσεις συνεργασίας ' Οκτώβριος 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Αυστρία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία
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εκπλήρωση των προκαταρκτικών απαιτήσεων που προτείνονται στο άρθρο 4, κυρίως ως προς 
τις προδιαγραφές ασφαλείας, τα συστήματα ευθυνών, και τη διασφάλιση χρηματοδότησης για 
τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης τελικής διάθεσης αλλά και για το διάστημα μετά το 
κλείσιμό της.

Σε σχέση με αυτό το θέμα, πρέπει να αποκατασταθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 η
δυνατότητα διασυνοριακών μεταφορών ραδιενεργών αποβλήτων, δεόντως εγκεκριμένων
δυνάμει της Οδηγίας του 2006.

 Διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού
Η Εισηγήτρια θεωρεί σημαντική την οικοδόμηση συναίνεσης μέσω της συμμετοχής του
κοινού στην επεξεργασία και την αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος, σε συμφωνία με
την Οδηγία  2003/35/ΕΚ1. Η συμμετοχή του κοινού οδηγεί σε έγκριση και ανάμειξη, συνεπώς
και σε κοινωνική νομιμοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων.
Συγκεκριμένες διατάξεις εισάγονται με το νέο άρθρο 12α.

Επί πλέον, προτείνονται και άλλες λεπτομερείς τροπολογίες σε διάφορα σημεία του κειμένου, 
όπως είναι π.χ. οι τροποποιήσεις που αφορούν τη "μελέτη ασφαλείας" η οποία αρχικά υπήρχε 
σε ένα ειδικό άρθρο 8 του οποίου οι διατάξεις μετα΄φερθηκαν τώρα στα οικεία άρθρα-
ορισμούς και στο άρθρο 7 περί "κατόχου αδείας" - και αναδιαμορφώθηκαν σε συνάρτηση με 
το αντικείμενο της Οδηγίας.

*    *

*

                                               
1 Οδηγία 2003/35/EΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον·


