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B7-xxxx/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη συνολική αξιολόγηση των 
κινδύνων και της ασφάλειας (προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες
(2012/2830(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της επιτροπής COM(2012)0571 τελικό, της 4ης 
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας
(προσομοίωση ακραίων καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις συναφείς δραστηριότητες,

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

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 η 
οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων 
καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων,

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

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, της xxx (O-xxxx/2012 – B7-xxxx/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

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

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

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

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

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

4. επισημαίνει ότι, βάσει των παρόντων αποτελεσμάτων, συμμετείχαν αρκετές χώρες εκτός 
ΕΕ, αν και η συμμετοχή αυτή υπόκειται ενίοτε σε διαφορετικές μεθοδολογίες και 
χρονοδιαγράμματα·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


