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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 κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση 
Μηχανισμού Συνεργασίας στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0841),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C7-0014/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2012),

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 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας·

3. καλεί το Συμβούλιο, αν 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 
υπογράμμισε την παγκόσμια σημασία της 
πυρηνικής ασφάλειας. Το ατύχημα του 
Φουκουσίμα Νταϊτσί το 2011 επιβεβαίωσε 

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

την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας 
ώστε να πληροί τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση και τη ρυθμιστική 
ανεξαρτησία. Προκειμένου να 
δημιουργήσει τους όρους ασφαλείας που 
είναι αναγκαίοι ώστε να εξαλειφθούν οι 
κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των 
λαών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (εφεξής η «Κοινότητα») θα 
πρέπει να είναι ικανή να υποστηρίξει την 
πυρηνική ασφάλεια σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι πυρηνικοί σταθμοί εγκαθίστανται 
πολύ κοντά στα σύνορα της Ένωσης, 
γεγονός το οποίο εγείρει σοβαρές 
ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, 
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη η έλλειψη 
πολιτικής συνεργασίας με την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον 
κόσμο εξετάζουν το ενδεχόμενο 
κατασκευής ή σχεδιάζουν την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών, γεγονός το οποίο 
δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων 
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και την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλης 
νοοτροπίας και κατάλληλων συστημάτων 
διακυβέρνησης στον τομέα της
πυρηνικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
παροχή στήριξης στις ρυθμιστικές τους 
αρχές καθώς και σε πολυμερείς 
περιφερειακές και διεθνείς δομές που 
μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη 
και την εφαρμογή προτύπων μέσω 
μηχανισμών αξιολόγησης από ομότιμους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να εστιάζεται στις ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, σε χώρες που 
διαθέτουν περιορισμένο αριθμό πυρηνικών σταθμών και φορέων εκμετάλλευσης, το έργο των 
ρυθμιστικών αρχών εξαρτάται από την ύπαρξη της πυρηνικής εγκατάστασης, γεγονός το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για επιεική αντιμετώπιση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
διατηρείται, ως ένα βαθμό, υπό έλεγχο μέσω περιφερειακών οργανώσεων και αξιολογήσεων 
από ομότιμους.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Ενεργώντας στο πλαίσιο κοινών 
πολιτικών και στρατηγικών με τα κράτη 
μέλη της και συνεργαζόμενη με διεθνείς 
και περιφερειακούς οργανισμούς, η 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι στην κατάλληλη 
θέση ώστε να ανταποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και να συντονίσει 
τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Or. en
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Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση 
της διαρκούς βελτίωσης της πυρηνικής 
ασφάλειας και του κανονισμού που την 
διέπει, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 
2009/71/Ευρατόμ, της 25ης Ιουνίου 2009, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για 
την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2011 
σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για τη 
συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας 
και της ασφάλειας («προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων») των πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση1 υπογραμμίζει την 
ανάγκη ενίσχυσης αυτού του πλαισίου. Το 
Συμβούλιο εξέδωσε επίσης την οδηγία 
2011/70/Ευρατόμ, της 19ης Ιουλίου 2011, 
η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την 
υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών 
αποβλήτων. Οι οδηγίες αυτές και τα υψηλά 
πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και 
αναλωμένων καυσίμων που εφαρμόζονται 
στην Ένωση αποτελούν παραδείγματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν 
εξίσου υψηλά πρότυπα, είναι όμως 
αξιόπιστα μόνον εάν εφαρμόζονται 
δεόντως από όλα τα κράτη μέλη.
1 COM(2011)0784.

Or. en
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Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Κοινότητα επιβάλλεται να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων 
διασφάλισης για τα πυρηνικά υλικά σε 
τρίτες χώρες, με βάση τις δικές της 
δραστηριότητες διασφάλισης στο πλαίσιο 
της Ένωσης.

(10) Η Κοινότητα επιβάλλεται να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων 
διασφάλισης για τα πυρηνικά υλικά σε 
τρίτες χώρες, με βάση τις δικές της 
δραστηριότητες διασφάλισης στο πλαίσιο 
της Ένωσης. Η αξιοποίηση 
εμπειρογνωμόνων της Ένωσης για την 
παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες στον 
πυρηνικό τομέα είναι επίσης σημαντική 
για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 
εμπειρογνωμοσύνης εντός της Ένωσης, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου 
κλεισίματος διαφόρων πυρηνικών 
σταθμών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) βαθμός στον οποίο οι 
υποβοηθούμενες χώρες αναπτύσσουν 
πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας τα οποία 
είναι παρόμοια με εκείνα που ισχύουν 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στόχος των εγγράφων στρατηγικής είναι 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των 
συγκεκριμένων χωρών-εταίρων ή 
περιφερειών-εταίρων, το οποίο θα συνάδει 
με τον συνολικό σκοπό και το πεδίο 
εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις 
πολιτικές της Ένωσης.

3. Στόχος των εγγράφων στρατηγικής είναι 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των συγκεκριμένων 
χωρών-εταίρων ή περιφερειών-εταίρων, το 
οποίο θα συνάδει με τον συνολικό σκοπό 
και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις 
αρχές και τις πολιτικές της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα 
βασίζονται, καταρχήν, στον διάλογο με τις 
χώρες-εταίρους ή τις περιφέρειες-εταίρους, 
με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής 

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

διασφαλίζεται επαρκής οικειοποίηση της 
διαδικασίας από την ενδιαφερόμενη χώρα 
ή περιφέρεια και να ενθαρρύνεται η 
στήριξη των εθνικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών.

Or. en

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Προώθηση αποτελεσματικής 
νοοτροπίας και διακυβέρνησης στον 
τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και 
εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών 
προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και 
προστασίας από τις ακτινοβολίες σε όλα τα 
επίπεδα, ιδίως μέσω:

Or. en

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της προώθησης αποτελεσματικών 
ρυθμιστικών πλαισίων, διαδικασιών και 
συστημάτων για την εξασφάλιση 
κατάλληλης προστασίας από τις 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες που οφείλονται 
σε ραδιενεργά υλικά, ιδίως από πηγές 
υψηλής ραδιενέργειας, και την ασφαλή 
διάθεσή τους,

– της προώθησης αποτελεσματικών και 
διαφανών ρυθμιστικών πλαισίων, 
διαδικασιών και συστημάτων για την 
εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας από 
τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες που 
οφείλονται σε ραδιενεργά υλικά, ιδίως από 
πηγές υψηλής ραδιενέργειας, και την 
ασφαλή διάθεσή τους,

Or. en
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Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ειδικά μέτρα στήριξης – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της προώθησης αποτελεσματικών 
συστημάτων διακυβέρνησης στον τομέα 
της πυρηνικής ασφάλειας, τα οποία 
εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την 
ευθύνη και το κύρος των ρυθμιστικών 
οργανισμών, καθώς και δομών 
περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας 
μεταξύ αυτών των οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της θέσπισης μέτρων προώθησης της 
διεθνούς συνεργασίας [μεταξύ άλλων και 
στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, και ιδίως του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)] 
στους προαναφερθέντες τομείς, 
περιλαμβανομένης της υλοποίησης και 
παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων 
και συνθηκών, της ανταλλαγής 
πληροφοριών, της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της κατάρτισης στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας και έρευνας.

– της θέσπισης μέτρων προώθησης της 
διεθνούς συνεργασίας [μεταξύ άλλων και 
στο πλαίσιο των αρμόδιων περιφερειακών 
και διεθνών οργανισμών, και ιδίως του 
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ)] στους προαναφερθέντες τομείς, 
περιλαμβανομένης της υλοποίησης και 
παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων 
και συνθηκών, της ανταλλαγής 
πληροφοριών, της δημιουργίας ικανοτήτων 
και της κατάρτισης στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας και έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προτεραιότητα θα δοθεί στις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες και τις χώρες που 
ανήκουν στην περιοχή της ευρωπαϊκής 
γειτονίας. Θα ευνοηθούν οι περιφερειακές 
προσεγγίσεις.

– Προτεραιότητα θα δοθεί στις υποψήφιες 
για ένταξη χώρες και τις χώρες που 
ανήκουν στην περιοχή της ευρωπαϊκής 
γειτονίας, ιδιαίτερα εάν αναπτύσσουν νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας ή ευρίσκονται στη φάση του 
παροπλισμού. Θα ευνοηθούν οι 
περιφερειακές προσεγγίσεις.

Or. en

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια– περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κριτήρια – 1. Γενικά κριτήρια– περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους στόχους της 
συνεργασίας, η δικαιούχος τρίτη χώρα 
πρέπει να αποδεχθεί την αρχή αξιολόγησης 
των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Η 
αξιολόγηση θα καταστήσει δυνατή την 
παρακολούθηση και επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τους συμφωνηθέντες 
στόχους και μπορεί να αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συνέχιση καταβολής 
της συνεισφοράς της Κοινότητας.

– Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους στόχους της 
συνεργασίας, η δικαιούχος τρίτη χώρα 
πρέπει να αποδεχθεί την αρχή αξιολόγησης 
των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Η 
επαληθεύσιμη και συνεχής συμμόρφωση 
με τους συμφωνηθέντες στόχους πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση 
καταβολής της συνεισφοράς της 
Κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Προτεραιότητες – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες ασφαλείας που είναι αναγκαίες 
ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για τη 
ζωή και την υγεία των λαών, και να 
διασφαλιστεί ότι τα πυρηνικά υλικά δεν 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφόρους 
από εκείνους για τους οποίους 

Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, η 
συνεργασία απευθύνεται κυρίως στις 
ρυθμιστικές αρχές στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας (και τους 
επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης) με στόχο να διασφαλιστεί η 
τεχνική ικανότητα και ανεξαρτησία τους, 



PR\896869EL.doc 17/18 PE486.061v01-00

EL

προορίζονται, η συνεργασία απευθύνεται 
κυρίως στις ρυθμιστικές αρχές στον τομέα 
της πυρηνικής ενέργειας (και τους 
επικουρικούς οργανισμούς τεχνικής 
υποστήριξης). Ο στόχος είναι να 
διασφαλιστεί η τεχνική ικανότητα και 
ανεξαρτησία τους, και να ενισχυθεί το 
ρυθμιστικό πλαίσιο, κυρίως όσον αφορά 
τις δραστηριότητες αδειοδότησης, μεταξύ 
των οποίων η επανεξέταση και 
παρακολούθηση αποτελεσματικών και 
συνολικών αξιολογήσεων του κινδύνου και 
της ασφάλειας («δοκιμές αντοχής σε 
ακραίες συνθήκες»).

και να ενισχυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, 
κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
αδειοδότησης, μεταξύ των οποίων η 
επανεξέταση και παρακολούθηση 
αποτελεσματικών και συνολικών 
αξιολογήσεων του κινδύνου και της 
ασφάλειας («δοκιμές αντοχής σε ακραίες 
συνθήκες»). Τούτο θα δημιουργήσει τις 
συνθήκες ασφαλείας που είναι αναγκαίες 
ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για τη 
ζωή και την υγεία του κοινού και να 
διασφαλιστεί ότι τα πυρηνικά υλικά δεν 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
διαφορετικούς από εκείνους για τους 
οποίους προορίζονται.

Or. en

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Προτεραιότητες – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα 
εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με 
φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες, στο 
πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται σε 
συνέχεια των «δοκιμών αντοχής σε 
ακραίες συνθήκες». Η συνεργασία με τους 
φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών 
εγκαταστάσεων θα αποκλείει την 
προμήθεια εξοπλισμού, και άλλες 
δραστηριότητες ή βοήθεια που ο φορέας 
εκμετάλλευσης θα μπορούσε και θα 
έπρεπε να αγοράσει  σε εμπορική βάση 
για την τήρηση των ρυθμιστικών 
προτύπων ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν πρέπει να επιδοτεί φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμών σε τρίτες χώρες.
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