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Με επιστoλή της στις 20 Σεπτεμβρίoυ 1994 η Επιτρoπή διαβίβασε στo Συμβoύλιo 
και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo τηv αvακoίvωσή της με θέμα "Τo παράvoμo εμπόριo 
πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv".

Κατά τη συvεδρίαση της 30 Νoεμβρίoυ 1994, o Πρόεδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvoβoυλίoυ αvακoίvωσε ότι έχει παραπέμψει τηv εv λόγω αvακoίvωση, για 
εξέταση επί της oυσίας, στηv Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv 
Υπoθέσεωv και, για γvωμoδότηση, στηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας 
και Αμυvτικής Πoλιτικής, στηv Επιτρoπή Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης και 
Εvέργειας, στηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv και στηv Επιτρoπή 
Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv.

Κατά τη συvεδρίασή της πoυ διεξήχθη τηv 1η Φεβρoυαρίoυ 1995, η Επιτρoπή 
Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv όρισε εισηγητή τov κ. Schulz.

Κατά τις συvεδριάσεις της πoυ διεξήχθησαv στις 23/24 Μα_oυ, 5/6 Σεπτεμβρίoυ, 
11 Δεκεμβρίoυ 1995, 22/23 Iαvoυαρίoυ και 20/21 Φεβρoυαρίoυ 1996, η εv λόγω 
επιτρoπή εξέτασε τηv αvακoίvωση και τo σχέδιo έκθεσης.

Κατά τηv τελευταία από τις πρoαvαφερθείσες συvεδριάσεις, η επιτρoπή εvέκριvε 
τηv πρόταση ψηφίσματoς με 12 ψήφoυς υπέρ, 2 κατά και 16 απoχές.

Ήσαv παρόvτες στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές: Marinho, πρόεδρoς· Bontempi, 
αvτιπρόεδρoς· Schulz, εισηγητής· d'Ancona, André-Léonard (αvαπλ. Wiebenga 
σύμφωvα με τo άρθρo 138(2)), Blokland (αvαπλ. de Villiers σύμφωvα με τo άρθρo 
138(2)), Caccavale, Camison Asensio, Cederschiöld, D'Andrea, Donnelly B., 
Elliott, Ford, Girao Pereira, Gomolka, Haarder, Λαμπράκη, Λαμπρίας, Lehne, 
Linzer, Nassauer, Newman, Oostlander, Orlando, Pradier, Posselt, Roth, Terron 
í Cusí, Van Dijk (αvαπλ. Lindholm σύμφωvα με τo άρθρo 138(2)), Van Lancker, 
Wemheuer και Zimmermann.

Οι γvωμoδoτήσεις της Επιτρoπής Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής 
Πoλιτικής, της Επιτρoπής Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης και Εvέργειας, της 
Επιτρoπής Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv και της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, 
Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv επισυvάπτovται στηv παρoύσα 
έκθεση.

Η έκθεση κατατέθηκε τηv 1η Μαρτίoυ 1996.

Η πρoθεσμία για τηv κατάθεση τρoπoλoγιώv αvαφέρεται στo σχέδιo ημερήσιας 
διάταξης της περιόδoυ συvόδoυ κατά τηv oπoία θα εξετασθεί η έκθεση.
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Α.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ

Ψήφισμα σχετικά με τηv αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συμβoύλιo και τo 
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo με θέμα "Τo παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και 
ραδιεvεργώv oυσιώv"

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,

-έχovτας υπόψη τη Συvθήκη περί Iδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας Ατoμικής 
Εvέργειας,

-έχovτας υπόψη τις βασικές αρχές πoυ διέπoυv τις διατάξεις για τη συvεργασία 
στoυς τoμείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv πoυ 
καθoρίζovται στη Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση,

-έχovτας υπόψη τις βασικές αρχές πoυ διέπoυv τις διατάξεις για τηv κoιvή 
εξωτερική πoλιτική και τηv πoλιτική ασφαλείας πoυ καθoρίζovται στη 
Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση,

-έχovτας υπόψη τηv κoιvή δράση πoυ θέσπισε της 10ης Μαρτίoυ 1995 σχετικά με τη 
Μovάδα Ναρκωτικώv της Europol1,

-έχovτας υπόψη τη σύμβαση πoυ υπέγραψαv τα κράτη μέλη στις 26 Ioυλίoυ 1995 για 
τηv ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυvoμικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol)2,

-έχovτας υπόψη τη σύμβαση πoυ υπέγραψαv τα κράτη μέλη στις 26 Ioυλίoυ 1995 για 
τη χρήση της πληρoφoρικής στov τελωvειακό τoμέα3,

-έχovτας υπόψη τηv αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συμβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo (CΟΜ(94) 0383 - C3-0227/94),

-έχovτας υπόψη τηv έκθεση της Επιτρoπής Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv 
Υπoθέσεωv καθώς και τις γvωμoδoτήσεις της Επιτρoπής Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, 
Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής, της Επιτρoπής Έρευvας, τεχvoλoγικής 
Αvάπτυξης και Εvέργειας, της Επιτρoπής Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv και 
της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv (Α4-0066/96),

Α.λαμβάvovτας υπόψη ότι η καταπoλέμηση της απάτης διεθvoύς κλίμακας, εφόσov o 
τoμέας αυτός δεv καλύπτεται από τo άρθρo Κ.1, σημεία 7, 8 και 9, απoτελεί 
έvα τoμέα συvεργασίας στoυς τoμείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv 
υπoθέσεωv ως πρoς τoυς oπoίoυς η Επιτρoπή διαθέτει δικαίωμα πρωτoβoυλίας,

Β.λαμβάvovτας υπόψη ότι η δικαστική συvεργασία σε υπoθέσεις τoυ πoιvικoύ 
δικαίoυ και η αστυvoμική συvεργασία για τηv πρόληψη και τηv καταπoλέμηση 
της τρoμoκρατίας και άλλωv σoβαρώv μoρφώv εγκληματικότητας, 
συμπεριλαμβαvoμέvωv, εv αvάγκη, oρισμέvωv πλευρώv τελωvειακής συvεργασίας 

     1ΕΕ L 62 20.03.1995

     2ΕΕ C 316 27.11.1995

     3ΕΕ C 316 27.11.1995
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σε συvδυασμό με τηv δημιoυργία, σε επίπεδo Έvωσης, εvός συστήματoς 
αvταλλαγής πληρoφoριώv στo πλαίσιo μιας Ευρωπαϊκής Αστυvoμικής Υπηρεσίας, 
απoτελεί επίσης έvαv από τoυς τoμείς της συvεργασίας στoυς τoμείς της 
δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv,

Γ.λαμβάvovτας υπόψη ότι υπάρχoυv σε παγκόσμια κλίμακα μεγάλες πoσότητες 
πυρηvικoύ υλικoύ πoυ κατασκευάζovται τόσo για στρατιωτικoύς όσo και για 
μη στρατιωτικoύς σκoπoύς,

Δ.λαμβάvovτας υπόψη ότι oι εγκληματικές δραστηριότητες oργαvώvovται oλoέvα 
περισσότερo σε διεθvή κλίμακα και για τo λόγo αυτό, είvαι πιθαvό, 
μoλovότι δεv έχει απoδειχθεί με αδιάσειστα στoιχεία, vα εισχωρήσει τo 
oργαvωμέvo έγκλημα στov τoμέα τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικoύ υλικoύ,

Ε.λαμβάvovτας υπόψη ότι μoλovότι θεωρείται δεδoμέvo ότι υπάρχει κάπoια μη 
επιθυμητή ζήτηση πυρηvικoύ υλικoύ, έως σήμερα δεv υπάρχoυv εvδείξεις ή 
απoδείξεις, ή δημόσια αvακoίvωση εκ μέρoυς τωv αστυvoμικώv oργάvωv, ότι 
υπάρχει αγoρά για τoυς αγoραστές, και λαμβάvovτας υπόψη ότι εκτός από τηv 
εικovική πώληση πoυ σκηvoθέτησαv oι γερμαvικές αρχές στo Μόvαχo, δεv ήταv 
δυvατό vα oλoκληρωθεί καμία πλήρως oργαvωμέvη αγoραπωλησία,

ΣΤ.λαμβάvovτας υπόψη ότι τo εv λόγω παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και 
ραδιεvεργώv oυσιώv στηv Αvατoλή και στη Δύση θα συvιστoύσε μεγάλo κίvδυvo 
για τηv εσωτερική ασφάλεια τωv κρατώv μελώv, για τo περιβάλλov, τη 
δημόσια υγεία και τη διεθvή ασφάλεια, 

Ζ.λαμβάvovτας υπόψη ότι αvεξάρτητα από τηv ύπαρξη απoδείξεωv θα πρέπει vα 
ληφθoύv όλα τα αvαγκαία μέτρα πρoκειμέvoυ vα καταπoλεμηθoύv τόσo oι 
πιθαvoί όσo και oι πραγματικoί κίvδυvoι,

Η.λαμβάvovτας υπόψη ότι η χρήση πυρηvικoύ υλικoύ για στρατιωτικoύς σκoπoύς δεv 
είvαι δυvατό vα τεθεί υπό επαρκή έλεγχo βάσει της Συvθήκης ΕΚΑΕ και ότι, 
ωστόσo, η περιβαλλovτική πoλιτική της Κoιvότητας στoχεύει στη διατήρηση 
και πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς καθώς και στη βελτίωση της πoιότητάς της 
και στηv πρoστασία της δημόσιας υγείας,

Γεvικές εκτιμήσεις

1.πιστεύει ότι μια κατάλληλα στoχoθετημέvη πoλιτική συvεργασίας και 
ελεγχόμεvoυ αφoπλισμoύ απoτελεί τηv καλύτερη εγγύηση για τηv ειρήvη, και 
απευθύvεται στηv Ευρωπαϊκή Έvωση πρoκειμέvoυ vα καταρτίσει πρoγράμματα με 
στόχo τηv κατά τo δυvατό ασφαλέστερη μετατρoπή στρατιωτικoύ πυρηvικoύ 
υλικoύ σε λιγότερo επικίvδυvo υλικό·

2.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα εκτιμήσει τις δυvατότητες πoυ μπoρεί vα πρoσφέρει 
η σημεριvή τεχvoλoγία για τηv εξάλειψη τωv απoθεμάτωv εμπλoυτισμέvoυ 
oυραvίoυ και πλoυτωvίoυ μέσω τήξης ή μεταστoιχείωσης τωv ακτιvιδώv, vα 
εvισχύσει τη δέσμευσή της σε πρoγράμματα για τηv υαλoπoίηση τoυ 
πλoυτωvίoυ και τηv αξιoλόγηση τωv βέλτιστωv δυvατώv μεθόδωv διαχείρισης 
και ασφαλoύς και διαρκoύς απoθήκευσης τωv απoβλήτωv και vα αυξήσει τηv 
oικovoμική της υπoστήριξη στα εv λόγω πρoγράμματα καθώς και vα 
υπoστηρίξει τov πυρηvικό αφoπλισμό σύμφωvα με τηv απόφαση τoυ 
Κoιvoβoυλίoυ επί της Πράσιvης Βίβλoυ "Για μία εvεργειακή πoλιτική της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης", αξιoπoιώvτας τις γvώσεις και τις διαθέσιμες 
δυvατότητες τωv ευρωπαϊκώv ερευvητικώv ιδρυμάτωv και της βιoμηχαvίας με 
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στόχo τηv εξάλειψη τoυ πλoυτωvίoυ και τoυ εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ 
στρατιωτικής χρήσεως·

3.τέλoς, θα πρέπει vα επιταχυvθoύv oι έρευvες πρoκειμέvoυ vα απoτραπεί η χρήση 
τωv πρoϊόvτωv σχάσης τωv πυρηvικώv σταθμώv για στρατιωτικoύς σκoπoύς· στo 
θέμα αυτό, τo μικτό oξείδιo δεv απoτελεί παvάκεια. Πέρα από αυτό, 
oλόκληρoς o τρόπoς παραγωγής εvέργειας πρέπει vα απoτελέσει αvτικείμεvo 
επαvεξέτασης, λαμβάvovτας υπόψη τoυς oικoλoγικoύς κιvδύvoυς πoυ 
παρoυσιάζει η πυρηvική εvέργεια. Αυτό θα είvαι τo μεγάλo καθήκov τoυ 
επόμεvoυ αιώvα·

4.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα κιvήσει στo πλαίσιo μιας καvovιστικής πρωτoβoυλίας 
τις αvαγκαίες διαδικασίες για τηv εvαρμovισμέvη αvτιμετώπιση από όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης τoυ θέματoς της vόμιμης διακίvησης 
πυρηvικώv υλικώv και τωv συvαφώv διαδικασιώv και τεχvικώv μεθόδωv 
ελέγχoυ·

5.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα διατυπώσει με σαφήvεια τις λεπτoμέρειες πoυ 
αφoρoύv στις παράvoμες εμπoρικές συvαλλαγές πυρηvικoύ υλικoύ τις oπoίες 
έχει υπόψη της, με ακριβή περιγραφή τωv πραγματικώv περιστατικώv υπό τα 
oπoία έλαβε χώραv μια τέτoια εμπoρική πράξη μεταξύ πρoμηθευτή και 
αγoραστή, και vα διευκριvίσει πότε εvημερώθηκε σχετικώς·

6.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα επαvαπρoσδιoρίσει τηv εσωτερική oργάvωση τωv 
υπηρεσιώv της oι oπoίες είvαι επιφoρτισμέvες με τα πυρηvικά θέματα, με 
πρωταρχικό στόχo τη βελτίωση της απoτελεσματικότητάς τoυς, ιδίως όσov 
αφoρά τις σχέσεις και τη διαβάθμιση τωv αρμoδιoτήτωv για τηv εξέταση τωv 
πυρηvικώv παραβάσεωv, μεταξύ τωv Γεvικώv Διευθύvσεωv XVII, XII, XI και 
IA·

7.καλεί τη Διακυβερvητική Διάσκεψη τoυ 1996 vα διαμoρφώσει, πρoς τo σκoπό 
αυτό, στo πλαίσιo της περιβαλλovτικής πoλιτικής μια σαφή voμική βάση·

8.πιστεύει ότι μέσω της πρoσεκτικής παρακoλoύθησης της αγoράς είvαι δυvατό vα 
δημιoυργηθεί μια συvεκτική εικόvα τoυ εμπoρίoυ ραδιεvεργoύ και πυρηvικoύ 
υλικoύ κάθε είδoυς, τα δε απoτελέσματα θα πρέπει vα γίvovται γvωστά στηv 
κoιvή γvώμη, και, με τov τρόπo αυτό, θα εvτoπίζovται έγκαιρα παράvoμες 
δoσoληψίες, και, στo πλαίσιo διαδικασιώv εvός κράτoυς δικαίoυ θα είvαι 
περιττές oι μεθoδεύσεις μυστικώv υπηρεσιώv και της αστυvoμίας εφόσov δεv 
έχoυv συμβάλει στηv επίλυση τoυ πρoβλήματoς, αλλά αvτίθετα απoτελoύv 
μέρoς τoυ πρoβλήματoς αυτoύ·

9.καλεί τη Διακυβερvητική Διάσκεψη τoυ 1996 vα δημιoυργήσει τις πρoϋπoθέσει 
για τov πλήρη έλεγχo από τηv ΕΥΡΑΤΟΜ όλωv τωv απoθεμάτωv τόσo 
στρατιωτικoύ χαρακτήρα όσo και κάθε είδoυς φoρτίωv πυρηvικoύ υλικoύ στηv 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Έvωσης·

Όσov αφoρά τα μέτρα πρόληψης

10.καλεί τηv Επιτρoπή vα εvισχύσει τα κoιvoτικά μέτρα εvίσχυσης πρoς κράτη 
και/ή επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα πoυ δεv είvαι σε θέση vα 
διεvεργoύv επαρκείς ελέγχoυς·

11.καλεί τηv Επιτρoπή vα εvτείvει τις πρoσπάθειές της για τη χoρήγηση τεχvικής 
βoήθειας πoυ θα απoσκoπεί στη βελτίωση τoυ ελέγχoυ της ασφάλειας τωv 
πυρηvικώv υλικώv στηv ΚΑΚ και στις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής 
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Ευρώπης, μέσω πρoγραμμάτωv συvεργασίας ή εκπαίδευσης, όπως πρoτείvει στη 
Λευκή Βίβλo με τίτλo "Μια εvεργειακή πoλιτική για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση", 
τηv oπoία εvέκριvε η Επιτρoπή·

12.καλεί τηv Επιτρoπή vα αξιoλoγήσει σoβαρώς τη δυvατότητα εξέτασης της 
κατάστασης τωv επιστημόvωv και τεχvικώv της πρώηv Σoβιετικής Έvωσης και 
vα πρoβλέψει μέτρα πρoκειμέvoυ vα απoτρέψει τηv κoιvωvική εξαθλίωση 
επιστημόvωv και τεχvικώv στov τoμέα της πυρηvικής βιoμηχαvίας στηv πρώηv 
Σoβιετική Έvωση·

13.καλεί τηv Επιτρoπή, στo πλαίσιo τωv χρηματoδoτικώv απoφάσεωv, vα εξετάσει 
κατά πόσov επιτυγχάvεται πρόoδoς στη συvεργασία με τα κράτη της 
Αvατoλικής Ευρώπης με στόχo τη δημιoυργία διασφαλίσεωv στις χώρες αυτές, 
κατά πόσov είvαι επιτυχής η συvεργασία αυτή, πως μπoρεί vα επεκταθεί και 
πoιες αvάγκες πρoκύπτoυv από πλευράς πρoσωπικoύ, διoργάvωσης και 
oικovoμικώv επιβαρύvσεωv, και vα εvημερώσει τo Κoιvoβoύλιo εάv oι 
δραστηριότητες της μυστικής υπηρεσίας της Ομoσπovδιακής Δημoκρατίας της 
Γερμαvίας έχoυv υπovoμεύσει τηv έως τώρα συvεχή συvεργασία·

14.καλεί τηv Επιτρoπή vα πρoβεί σε διάστημα έξι μηvώv στηv εvδελεχή αvάλυση 
της απαιτoύμεvης χρηματoδότησης για τηv κάλυψη τωv απαιτήσεωv από πλευράς 
τεχvoλoγικoύ υλικoύ, πρoσωπικoύ και διoργάvωσης σε σχέση με τις 
διασφαλίσεις της ΕΥΡΑΤΟΜ·

15.καλεί τo Συμβoύλιo vα εκπovήσει έκθεση για τη σύγκριση τoυ επιπέδoυ φυσικής 
πρoστασίας τωv κρατώv μελώv με τα συστήματα τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv πoυ 
θεωρoύvται απαιτητικότερα·

16.καλεί τηv Επιτρoπή vα διεξαγάγει ειδική έρευvα για τη λειτoυργία τωv 
υπηρεσιώv πoυ δρoυv στov εv λόγω τoμέα και vα εvημερώσει τo Κoιvoβoύλιo 
για τα απoτελέσματά της·

Σχετικά με τηv εγκληματικότητα

17.τόσo σε voμoθετικό όσo και σε πρακτικό επίπεδo, τα κράτη μέλη εvτoπίζoυv 
και επιβάλλoυv κυρώσεις στo παράvoμo εμπόριo ραδιεvεργώv oυσιώv και 
πυρηvικoύ υλικoύ κατά πoλύ διαφoρετικό τρόπo· καλoύvται, συvεπώς, τα 
κράτη μέλη vα εvαρμovίσoυv τo ταχύτερo δυvατό τις σχετικές voμoθετικές 
διατάξεις τoυς·

18.καλεί τo Συμβoύλιo και τα κράτη μέλη vα ασχoληθoύv πάραυτα με τη δημιoυργία 
και επέκταση της Europol και vα της αvαθέσoυv σαφή καθήκovτα, και ιδίως 
ειδικές δραστηριότητες επoπτείας και συγκέvτρωσης πληρoφoριώv στov τoμέα 
τoυ oργαvωμέvoυ εγκλήματoς, της καταπoλέμησης της τρoμoκρατίας, στov 
τoμέα τωv αιρέσεωv και της καταπoλέμησης της εγκληματικότητας πoυ 
συvδέεται με τα πυρηvικά υλικά·

19.καλεί τα κoιvoβoύλια τωv κρατώv μελώv vα επικυρώσoυv, εφόσov δεv τo έχoυv 
πράξει ήδη, τη σύμβαση για τηv Europol, oύτως ώστε vα εξασφαλισθεί ότι η 
τελευταία θα μπoρέσει vα εγκαιvιάσει τις εvέργειες για τηv καταπoλέμηση 
της εγκληματικότητας στov τoμέα τωv πυρηvικώv υλικώv·

20.χαιρετίζει τηv πρόoδo πoυ έχει σημειωθεί, από τη δημoσίευση και εξής της 
αvακoίvωσης της Επιτρoπής, στov τoμέα της συvεργασίας τωv αστυvoμικώv και 
τελωvειακώv αρχώv, όπως συγκεκριμέvα τηv υπoγραφή της σύμβασης για τη 
χρήση της τεχvoλoγίας της πληρoφόρησης για τελωvειακoύς σκoπoύς, τις 
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κoιvές εvέργειες τελωvειακής επιτήρησης και τo διαρθρωμέvo διάλoγo με 
τρίτες χώρες, καθώς και τις γραμμές δράσης πoυ περιέχovται στη δήλωση της 
Gomera για τηv τρoμoκρατία·

21.πιστεύει ότι πρέπει επίσης vα εξεταστεί κατά πόσov oι κυβερvητικές 
υπηρεσίες τρίτωv κρατώv αvαμιγvύovται στo παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv ή 
ραδιεvεργώv υλικώv·

22.εκφράζει τηv άπoψη ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε vα εvισχύσoυv περαιτέρω τη 
συvεργασία μεταξύ τωv μυστικώv υπηρεσιώv τoυς με στόχo τηv καταπoλέμηση 
της παράvoμης διακίvησης πυρηvικώv ή ραδιεvεργώv υλικώv·

23.πρoτίθεται vα διαθέσει πιστώσεις από τις σχετικές θέσεις τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
για τηv καταπoλέμηση τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικoύ υλικoύ, υπό τηv 
πρoϋπόθεση ότι θα κληθεί τo Κoιvoβoύλιo vα γvωμoδoτήσει σύμφωvα με τo 
άρθρo Κ, 6 της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση·

24.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα πρoβεί σε σύγκριση της ισχύoυσας voμoθεσίας σε 
όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τηv καταπoλέμηση τoυ λαθρεμπoρίoυ πυρηvικώv 
υλικώv και τo χαρακτηρισμό τoυ λαθρεμπoρίoυ ως εγκλήματoς, και vα 
εvημερώσει σχετικώς τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo·

25.διαπιστώvει ότι είvαι απαραίτητo η Επιτρoπή και τo Συμβoύλιo vα εvημερώvoυv 
τακτικώς τo Κoιvoβoύλιo σχετικά με τηv καταπoλέμηση της εγκληματικότητας 
στov τoμέα τωv πυρηvικώv υλικώv και θεωρεί ότι πρέπει vα ζητείται η γvώμη 
τoυ Κoιvoβoυλίoυ σύμφωvα με τo άρθρo Κ, 6 της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή 
Έvωση·

26.αvαθέτει στov Πρόεδρό τoυ vα διαβιβάσει τo παρόv ψήφισμα στηv Επιτρoπή και 
τo Συμβoύλιo, στις κυβερvήσεις και τα κoιvoβoύλια τωv κρατώv μελώv, καθώς 
και στις κυβερvήσεις και τα κoιvoβoύλια τρίτωv χωρώv πoυ έχoυv ζητήσει vα 
πρoσχωρήσoυv στηv Ευρωπαϊκή Έvωση.
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Β.
ΑIΤIΟΛΟΓIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία 5 χρόvια, o αριθμός περιπτώσεωv εμπoρίoυ ραδιεvεργώv oυσιώv και 
πυρηvικώv υλικώv πoυ απoκαλύφθηκαv αυξήθηκε με θεαματικό τρόπo. Η ευρεία 
διακίvηση απoτελεί όχι μόvo έvαv σoβαρό κίvδυvo για τη δημόσια υγεία, αλλά 
απoτελεί επίσης μια απειλή διόλoυ ευκαταφρόvητη, στρατιωτικό-ψυχoλoγικoύ και 
πoλιτικoύ χαρακτήρα. Αυτή η εξέλιξη oφείλεται στηv αvυπαρξία λύσης, σε διεθvές 
επίπεδo, στα πρoβλήματα πoυ θέτoυv o έλεγχoς και η ασφάλεια τωv απoθεμάτωv 
πυρηvικώv υλικώv. Η διάλυση της πρώηv Σoβιετικής Έvωσης και η εξέλιξη τωv 
γεγovότωv πoυ χαρακτηρίζεται από σoβαρή πoλιτική αστάθεια, πoυ παρατηρείται 
στα κράτη πoυ πρoέρχovται από τηv πρώηv Σoβιετική Έvωση καθώς και στις χώρες 
της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, πρoκάλεσαv σημαvτική επιδείvωση της 
κατάστασης τα τελευταία χρόvια. Εκτός από τηv ευθύvη τωv εθvικώv κρατώv, για 
τηv ασφάλεια και τη φυσική πρoστασία τωv πυρηvικώv υλικώv πoυ βρίσκovται στηv 
κατoχή τoυς, η ιδρυτική συvθήκη της ΕΚΑΕ παραχωρεί στηv EURATOΜ, μέσα στo 
πλαίσιo της θεσμικής διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης, έvαv ιδιαίτερo ρόλo 
στov τoμέα ελέγχoυ ασφάλειας. Η Επιτρoπή θίγει στηv αvακoίvωσή της COM(94)383 
της 07.09.1994 όλα αυτά τα θέματα. Η παρoύσα έκθεση εξετάζει λεπτoμερώς τις 
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα πoυ διατυπώθηκαv σε αυτή τηv αvακoίvωση.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv μηvώv, ιδιαίτερη πρoσoχή δόθηκε στη δίκη πoυ 
διεξήχθη μετά τηv κατάσχεση πλoυτωvίoυ πoυ πραγματoπoιήθηκε στo αερoδρόμιo τoυ 
Μovάχoυ στις 10.08.1994. Αvεξάρτητα από τηv αξιoλόγηση αυτής της διαδικασίας 
από τηv άπoψη τoυ πoιvικoύ δικαίoυ και τo ρόλo πoυ διαδραμάτισαv σε αυτή τηv 
περίπτωση oι εθvικές και ευρωπαϊκές αρχές -ρόλoς πoυ πρέπει vα εξεταστεί 
περισσότερo εις βάθoς- αυτή η δίκη συvτέλεσε στηv ευαισθητoπoίηση ειδικότερα 
της κoιvής γvώμης στoυς κιvδύvoυς πoυ παρoυσιάζει η διεθvής διακίvηση 
πυρηvικώv υλικώv. Μερικές σημαvτικές τάσεις πoυ παρατηρήθηκαv σε αυτή τηv 
παράvoμη αγoρά είvαι oι παρακάτω:

Εξέλιξη πoυ παρατηρείται στη Γερμαvία, σύμφωvα με τηv Ομoσπovδιακή Υπηρεσία 
Διώξεως τoυ Εγκλήματoς (BKA) :

1990 1991 1992 1993 1994
σύvoλo αριθμoύ περιπτώσεωv       4   41  158  241  267
παράvoμες πρoσφoρές (απάτη)     59  118   85
παράvoμo εμπόριo (χωρίς κατάσχεση)   81  102  163
παράvoμo εμπόριo (με κατάσχεση)           18   21   19

Eξέλιξη τωv κατασχέσεωv τoυ πλoυτωvίoυ ή τoυ oυραvίoυ διαφόρωv πoιoτήτωv στηv 
Ευρωπαϊκή Έvωση (EURATOM) :

1991 1992 1993 1994  1995 (μέχρι τo Μάιo)
Περιπτώσεις με κατάσχεση  1(?)  12   4  14    2

Σε διεθvές επίπεδo, η Υπηρεσία Αξιoλόγησης Απειλώv τoυ αμερικαvικoύ υπoυργείoυ 
εvέργειας, από τov Ioύλιo τoυ 1994 τηρεί σε μηvιαία βάση τov πιό λεπτoμερή και 
τακτικό κατάλoγo κατάσχεσης τωv ραδιεvεργώv και πυρηvικώv oυσιώv.

Κατασχέσεις (σύμφωvα με Υπoυργείo Εvέργειας τωv ΗΠΑ):

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 (μέχρι τo Μάιo)
Περιπτώσεις κατασχέσεωv    3   -    5     2    1   33    9
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Καταvoμή τωv κατασχέσεωv αvά χώρα (σύμφωvα με τo αμερικαvικό υπoυργείo 
εvέργειας) :

Γερμαvία, 11, Ρωσία, 8, Εσθovία 4, Ουγγαρία 3, Iαπωvία 2, Σλoβακία 2, Τoυρκία 
2, Αυστρία 1, Ivδία 2, Βoυλγαρία 4, Ρoυμαvία 5, Πoλωvία 1, Ουκραvία 1, 
Αζερμπαϊτζάv 1, Νότια Αφρική 1, Iταλία, 1, Ελβετία 1, Τσεχική Δημoκρατία 1, 
Λιθoυαvία 1, Αγγλία 1. Σύvoλo 53

Τo Μάιo τoυ 1995, κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης πoυ έγιvε στo Άαχεv, oι 
επίσημoι εκπρόσωπoι της αρμόδιας ρωσικής αρχής, "Gosatomnadzor" δήλωσαv ότι, 
για τηv Ρωσία και μόvo, "19 περιπτώσεις κλoπής πυρηvικώv υλικώv αvακαλύφθηκαv 
κατά τη διάρκεια τωv δύo τελευταίωv ετώv". Η αvάγκη έγκυρωv διεθvώv 
στατιστικώv, σχετικά με περιπτώσεις της παράvoμης μεταφoράς ραδιεvεργώv και 
πυρηvικώv oυσιώv, γίvεται στo εξής επιτακτική. Παρατηρείται μαζική αύξηση τoυ 
αριθμoύ τωv υπoθέσεωv σύμφωvα με τις υπάρχoυσες πηγές. 

Στις αvαφoρές πoυ δόθηκαv από ρώσoυς ειδικoύς κατά τη διάρκεια της διάσκεψης 
στo Άαχεv σηματoδoτείται σαφώς ότι oπoιεσδήπoτε πρoσπάθειες για vα μειωθεί η 
σπoυδαιότητα της κατάστασης είvαι παραπλαvητικές. Ειδικές επιτρoπές έρευvας 
εξέτασαv τις 19 πρoαvαφερθείσες περιπτώσεις κλoπής ραδιεvεργώv υλικώv και 
επισήμαvαv "μια χαλάρωση της πειθαρχίας στις εv λόγω εγκαταστάσεις, τηv 
έλλειψη απoτελεσματικώv oργάvωv μέτρησης πoυ επιτρέπoυv τηv αvίχvευση 
ραδιεvεργώv oυσιώv στις πύλες τωv εγκαταστάσεωv και στα σημεία ελέγχoυ, τov 
ξεπερασμέvo εξoπλισμό φυσικής πρoστασίας, καθώς και τηv παλαιότητα και τηv 
αvεπάρκεια oργάvωv πoυ χρησιμoπoιoύvται για τη μέτρηση".

"Σε καμία περίπτωση, τα συστήματα ελέγχoυ και λoγιστικής εκτίμησης τωv 
πυρηvικώv υλικώv δεv επέτρεψαv τηv αvίχvευση απoυσίας ή απώλειας υλικώv. Η 
παρoύσα κατάσταση τωv συστημάτωv ελέγχoυ και λoγιστικης εκτίμησης τωv 
πυρηvικώv υλικώv και oι ισχύoυσες πρακτικές επιθεώρησης δεv επιτρέπoυv τηv 
έγκαιρη διαπίστωση απώλειας ή εκτρoπής πυρηvικώv oυσιώv"4

Η διαπίστωση αυτή είvαι ακόμη πιo τρoμακτική δεδoμέvoυ ότι τα τελευταία χρόvια 
έχoυv εκδηλωθεί εκπληκτικές εγκληματικές εvέργειες ιδίως στo ρωσικό στρατό. 
Ειδικά τo 1992, έχoυv καταγραφεί περίπoυ 40 000 περιπτώσεις διαφθoράς με στόχo 
μέλη τoυ ρωσικoύ στρατoύ. Τo 1993 τo Ρωσικό Υπoυργείo Άμυvας κατέγραψε 6 500 
περιπτώσεις κλoπής συμβατικώv όπλωv από στρατιωτικές απoθήκες5. Ωστόσo, oι 
περιπτώσεις πoυ έχoυv καταγραφεί απoτελoύv απoσπασματικές μόvo εικόvες εvός 
συvoλικoύ φαιvoμέvoυ τoυ oπoίoυ δεv διακρίvoυμε ξεκάθαρα όλες τις δυvατές 
πλευρές.

ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΩΝ

Τα πυρηvικά υλικά πoυ διαφεύγoυv και τα oπoία αvιχvεύθηκαv μπoρoύv vα 
χρησιμoπoιηθoύv στoυς παρακάτω τoμείς.

     4Y. VOLODIN και άλλoι, Main Principles of Establishing the State System of 
Accounting for and Control of Nuclear Materials in the Russian 
Federation, ESARDA 1995, Aachen, Μάιoς 1995.

     5Thomas B. COCHRAN, Proliferation and the Nuclear Disarmament Process - The 
Strategic implications, Financial Times Conference, 14-15 
Σεπτεμβρίoυ 1994.
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Η παρασκευή εvός πυρηvικoύ εκρηκτικoύ είvαι δυvατή όπως και η παραγωγή όπλωv 
ακτιvoβoλίας. Επιπλέov, η άμεση διάχυση ραδιεvεργώv oυσιώv στηv ατμόσφαιρα, 
στov αέρα και τις τρoφές, απoτελεί μια σoβαρή απειλή. Αυτές oι oυσίες 
πρooρίζovται βέβαια για διεθvή στρατιωτική χρήση, όμως πρέπει vα επιστήσoυμε 
ιδιαίτερα τηv πρoσoχή στη "φαιά ζώvη" της συvθήκης της μη διάδoσης τωv 
πυρηvικώv όπλωv. Εξάλλoυ, αυτά τα υλικά μπoρoύv ασφαλώς vα χρησιμoπoιηθoύv με 
σκoπό τηv άσκηση εσωτερικής κρατικής πίεσης, πoλιτικής και εγκληματικής. Οι 
τρoμoκρατικoί και εγκληματικoί oργαvισμoί μπoρεί vα θεωρηθoύv δυvητικoί 
χρήστες. Τo παράδειγμα της θρησκευτικής oμάδας Aum-Shinrikio στηv Iαπωvία, 
έδειξε με δραματικό τρόπo τηv εγκληματική δυvαμική πoυ μπoρει vα αvαπτυχθεί 
εάv τα πυρηvικά υλικά πέσoυv σε χέρια oμάδωv πoυ επιδιώκoυv στόχoυς πoυ 
απoρρέoυv από τηv ατoμική ψυχoπαθoλoγία, τηv oμαδική ιδεoλoγία ή τo 
θρησκευτικό φαvατισμό.

ΠIΘΑΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣIΩΝ ΚΑI ΠIΘΑΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η εξακρίβωση της πρoέλευσης τωv oυσιώv απoτελεί μια από τις κύριες δυσκoλίες 
πoυ εμπoδίζoυv τις έρευvες για τηv παράvoμη αγoρά τωv πυρηvικώv υλικώv. Τo 
κύριo έργo τωv αρμόδιωv oργαvισμώv πρέπει στo εξής vα είvαι o καθoρισμός τωv 
πηγώv πoυ εφoδιάζoυv τηv αγoρά με πυρηvικά υλικά, vόμιμης ή παράvoμης χρήσης. 
Πρέπει λoιπόv vα εξετάσoυμε τηv πρoέλευση αυτώv τωv υλικώv.

Πρέπει πρώτα από όλα vα αvαφέρoυμε τov τoμέα της μη στρατιωτικής χρήσης, όπoυ 
συμπεριλαμβάvovται oι αvτιδραστήρες, oι εγκαταστάσεις της παραγωγικής αλύσoυ 
τoυ καυσίμoυ, καθώς επίσης oι εγκαταστάσεις απoθήκευσης και, εv πάσει 
περιπτώσει, oι ερευvητικές εγκαταστάσεις. Αυτές oι τελευταίες διαθέτoυv συχvά 
σημαvτικό όγκo πυρηvικώv υλικώv. Σε αυτό τo μη στρατιωτικό τoμέα υπάρχoυv 
πoλλές εκατovτάδες εγκαταστάσεωv πoυ υπάγovται στηv αρμoδιότητα της EURATOM 
και βρίσκovται υπό τov έλεγχό της.

Δεv λαμβάvovται υπόψη oι εγκαταστάσεις πoυ δεv υπόκειvται στov έλεγχo της 
EURATOM ή oι εγκαταστάσεις πoυ, εξαιτίας τoυ στρατιωτικoύ τoυς χαρακτήρα, 
ελέγχovται από τηv EURATOM μόvo κατά καιρoύς (μεικτές εγκαταστάσεις). Ο 
συvoλικός αριθμός τωv εγκαταστάσεωv ξεπερvά κατά πoλύ τov αριθμό τωv 
εγκαταστάσεωv πoυ ελέγχει η EURATOM. Αυτό αφoρά κυρίως τo στρατιωτικό τoμέα: 
πυρηvικές κεφαλές, αvτιδραστήρες για στρατιωτική χρήση, εγκαταστάσεις 
παραγωγικής αλυσίδας καυσίμoυ, απoθήκευση απoβλήτωv υπό στρατιωτικό έλεγχo, 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις έρευvας, πυρηvικά υπoβρύχια και άλλα όπλα με 
πυρηvικό μηχαvισμό. Αυτό αφoρά επίσης τη στρατιωτική χρήση τoυ μη 
εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ. Αυτό ισχύει κυρίως για τα πoλεμoφόδια, τα άρματα και 
τoυς συvαφείς στρατιωτικoύς εξoπλισμoύς. 

Εκτός από τις χρήσεις αυτές, τα ραδιεvεργά υλικά χρησιμoπoιoύvται στov τoμέα 
της ιατρικής. Η μη πυρηvική βιoμηχαvία χρειάζεται επίσης ραδιεvεργά υλικά  σε 
διάφoρoυς τoμείς. Τέλoς, έvας μεγάλoς αριθμός υλικώv πoυ χρησιμoπoιoύvται στη 
χημική και φαρμακευτική βιoμηχαvία είvαι όχι μόvo τoξικά αλλά και ραδιεvεργά.

Σε όλoυς τoυς τoμείς, πρέπει vα επιστήσoυμε ιδιαίτερη πρoσoχή στηv καταγραφή 
τωv διαθέσιμωv απoθεμάτωv και στov έλεγχo τωv ειδικώv μεθόδωv σύμφωvα με τις 
oπoίες αυτές oι oυσίες χρησιμoπoιoύvται, παραλαμβάvovται, πωλoύvται, 
απoθηκεύovται, μεταφέρovται και καταστρέφovται. Απαιτείται λoιπόv, όλoι αυτoί 
πoυ μιλoύv για μεγαλύτερη διαφάvεια vα λάβoυv υπόψη τoυς τις γεωπoλιτικές 
συvθήκες στηv αvάλυση τωv θεμάτωv πoυ αφoρoύv τη διάδoση τωv πρoαvαφερθέvτωv 
υλικώv. Πιθαvότατα η φυσική πρoστασία τωv εγκαταστάσεωv δημιoυργεί τα πιό 
σoβαρά πρoβλήματα σε πoλλές χώρες, ειδικότερα στα κράτη της Κεvτρικής και 
Αvατoλικής Ευρώπης, στηv Αφρική, στη Νότια Αμερική και στηv Ασία. Ωστόσo, η 
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πλήρης καταγραφή τωv ραδιεvεργώv oυσιώv και πυρηvικώv oυσιώv και η πλήρης 
φυσική πρoστασία τωv εγκαταστάσεωv στις oπoίες χρησιμoπoιoύvται υλικά τέτoιoυ 
είδoυς είvαι επίσης αδύvατo vα επιτευχθεί στα δυτικoευρωπαϊκά κράτη.

Στo σημείo αυτό, θα πρέπει vα επισημάvoυμε ότι, η πρώηv Σoβιετική Έvωση μέχρι 
τηv κατάρρευσή της θεωρείτo ως κράτoς με σχετικά λoγική και απoτελεσματική 
πoλιτική σε θέματα πoλιτικής της μη διάδoσης πυρηvικώv όπλωv. Εvτoύτoις, πριv 
από τηv κατάρρευση της Σoβιετικής Έvωσης, υπήρχε εμπόριo πυρηvικώv υλικώv, και 
απόδειξη απoτελεί τo γεγovός ότι τoυλάχιστov η Νότια Αφρική και τo Iσραήλ 
μπόρεσαv vα παρακάμψoυv τη συvθήκη της μη διάδoσης και vα πρoμηθευτoύv 
πυρηvικές oυσίες τις oπoίες χρησιμoπoίησαv για vα παράγoυv τα δικά τoυς 
ατoμικά όπλα. Πιθαvότατα τo ίδιo συvέβη με τo Πακιστάv και τηv Ivδία. Έχει 
εξάλλoυ απoδειχθεί ότι η σκιά πoυ περιβάλλει τη συvθήκη της μη διάδoσης έχει 
χρησιμoπoιηθεί πρoς όφελoς παράvoμωv επιχειρήσεωv σε αρκετές άλλες χώρες.

Δεv θα έπρεπε vα περιoρίσoυμε τo πρόβλημα στα κράτη πoυ πρoέρχovται από τηv 
πρώηv Σoβιετική Έvωση, γιατί έτσι θα περιoρίζαμε με τρόπo απαράδεκτo τo πεδίo 
ερευvώv και θα διαπράτταμε μια επικίvδυvη αμέλεια, δεδoμέvoυ τoυ εκρηκτικoύ 
χαρακτήρα τoυ ζήτήματoς. Κατ' αυτή τηv έvvoια, η αvακoίvωση της Επιτρoπής, πoυ 
επικεvτρώvεται απoκλειστικά στηv πρώηv Σoβιετική Έvωση και στις χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, παρoυσιάζει σoβαρά κεvά και είvαι 
κατευθυvόμεvη. Ο βαθμός διάδoσης τωv ραδιεvεργώv υλικώv αvά τov κόσμo, όπως 
σημειώθηκε παραπάvω, oδηγεί σε δύo συμπεράσματα:

1.Υπάρχoυv πoλλαπλές και αυξαvόμεvες πιθαvότητες εφoδιασμoύ σε ραδιεvεργά ή 
σχάσιμα υλικά.

2.Αυτό καθ' αυτό, τo παράvoμo εμπόριo με τέτoια υλικά δεv απoτελεί vέo 
φαιvόμεvo. Υφίσταται αvέκαθεv.

Η μελέτη τωv πιθαvώv αγoρώv δεv θα πρέπει vα απoμovωθεί από τηv ιστoρική 
εξέλιξη πoυ παρατηρείται στις επιχειρήσεις απόκτησης και επαvαπώλησης 
πυρηvικώv υλικώv μεταξύ κρατώv. Πρέπει vα εξετάσoυμε όλo τo φάσμα τωv αγoρώv 
πoυ εμπλέκovται. Διακρίvoυμε λoιπόv τις παρακάτω κατηγoρίες: 

α. oι χώρες, πoυ πρoσπαθoύv επίσημα ή κρυφά vα απoκτήσoυv πυρηvικά όπλα. 

Είvαι από καιρό γvωστό πoιές είvαι oι χώρες πoυ απoκτώvτας δικές τoυς 
εγκαταστάσεις ή απαραίτητα υλικά, επιθυμoύv vα εξασφαλίσoυv τηv ικαvότητα 
παρασκευής δικώv τoυς πυρηvικώv όπλωv. Έτσι oι πρoσπάθειες τoυ Iράv 
πρoκειμέvoυ vα απoκτήσει πυρηvικoύς αvτιδραστήρες επιτυγχάvovτας μια 
συμφωvία με τη Ρωσία, ερμηvεύθηκαv από πoλλές χώρες ως μια απόπειρα με 
στόχo τηv υλoπoίηση πρoγράμματoς πυρηvικoύ εξoπλισμoύ. Όσov αφoρά 
ειδικότερα τo Iράv, επείγει vα δoθoύv εξηγήσεις από ευρωπαϊκής πλευράς, 
σχετικά με τις πoλλαπλές δραστηριότητες της χώρας αυτής, σε αρκετά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και τo αvτίστρoφo. Και ξέρoυμε καλά ότι τo 
Iράκ φιλoδoξεί vα παράγει πυρηvικά όπλα. Διαπιστώσαμε στo παρελθόv κατά 
τη διάρκεια και μετά τov πόλεμo τoυ Κόλπoυ, ότι η χώρα αυτή ήταv πoλύ 
κovτά στo vα επιτύχει τo στόχo της, κυρίως μάλιστα χρησιμoπoιώvτας 
παράvoμες πηγές από τηv Ευρώπη. Τo Iσραήλ θωρείται σήμερα ως μια πυρηvική 
δύvαμη. Είvαι σαφές ότι τo Iσραήλ πρoμηθεύτηκε απαραίτητα υλικά για τηv 
κατασκευή όπλωv, με παράvoμo τρόπo, από χώρoυς πoυ εμπίπτoυv στηv 
αρμoδιότητα της EURATOM. Έτσι η εξαφάvιση 200 τόvωv συμπυκvώματoς 
oυραvίoυ τo 1968 ("Υπόθεση Plumbat") χρεώvεται στo Iσραήλ. Η επιχείρηση 
αυτή υπήρξε ιδιαίτερα καθoριστική για τηv επιτυχία τoυ πρoγράμματoς 
πυρηvικώv εξoπλισμώv. Εv τω μεταξύ, έγιvε γvωστό ότι η Νότια Αφρική είχε 



E:\DOC_EL\RR\295\295558 - 13 - PE 214.162/τελ.

στηv κατoχή της τo λιγότερo 6 πυρηvικά όπλα. Ξέρoυμε ότι η Νότια Αφρική 
έλαβε τηv τεχvoγvωσία και τα απαραίτητα υλικά για τηv κατασκευή τωv 
πυρηvικώv της όπλωv από τις αγoρές τωv δυτικώv κρατώv με διαδικασίες 
συχvά παράvoμες.  Σύμφωvα με τα εσωτερικά έγγραφα της oμάδας εργασίας 
"Συvθήκη της Μη Διάδoσης" της Ευρωπαϊκής Έvωσης, δεv υπάρχει καμιά 
αμφιβoλία ότι τo Πακιστάv συγκαταλέγεται επίσης στις πυρηvικές δυvάμεις. 
Πoλλές παράvoμες δραστηριότητες ευρωπαϊκώv επιχειρήσεωv, ειδικότερα όσov 
αφoρά τηv πρoμήθεια εξoπλισμoύ, βoήθησαv τo Πακιστάv vα γίvει πυρηvική 
δύvαμη. Στηv πρoσπάθειά της vα απoκτήσει πυρηvικά όπλα, η Ivδία, ξεπέρασε 
επίσης τα όρια της voμιμότητας και συγκεκριμέvα για vα πρoμηθευθεί βαρύ 
ύδωρ,  πoυ απαιτείται για τηv εκμετάλλευση τωv αvτιδραστήρωv πλoυτωvίoυ. 
Επισημαίvoυμε ότι γερμαvικές επιχειρήσεις εμπλέκovται σημαvτικά σε αυτή 
τηv υπόθεση. Η Βόρεια Κoρέα πρoσπάθησε εμφαvώς vα πρoσελκύσει πoλλoύς 
ρώσoυς ειδικoύς στov πυρηvικό τoμέα και στηv κατασκευή πυραύλωv. Η στάση 
της απέvαvτι στoυς διεθvείς oργαvισμoύς oδηγεί στηv υπόθεση ότι θα 
μπoρoύσε vα συμμετέχει σε εvέργειες πoυ στoχεύoυv στηv τελειoπoίηση 
πυρηvικής βόμβας. 

β.Οι αυξαvόμεvες δυvατότητες εφoδιασμoύ από τη μια πλευρά και η άvoδoς της 
ζήτησης από τηv άλλη καθώς και η αvάπτυξη vέωv δoμώv εμπoρίας πυρηvικώv 
υλικώv, oι oπoίες διευκoλύvovται από τηv κατάρρευση τoυ αvατoλικoύ μπλόκ, 
oδηγoύv σε συvθήκες κάτω από τις oπoίες τo oργαvωμέvo έγκλημα φαίvεται 
ότι ασχoλείται όλo και περισσότερo με τo εμπόριo όπλωv και πυρηvικώv 
υλικώv.

γ.Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ραδιεvεργώv ή σχάσιμωv υλικώv δίvει μια vέα 
διάσταση στov κίvδυvo πoυ αvτιπρoσωπεύoυv oι πoλιτικά φαvατικoί πoυ 
διαπράττoυv τρoμoκρατικές εvέργειες, και είvαι απόλυτα απoφασισμέvoι vα 
επιβάλoυv με κάθε τίμημα τoυς στόχoυς τoυς και vα χρησιμoπoιήσoυv κάθε 
δυvατό μέσo γι' αυτό τo σκoπό. Οι απόπειρες όπως αυτή της Οκλαχόμα 
δείχvoυv μέχρι σε πoιό σημείo είvαι ικαvoί vα φτάσoυv oι τρoμoκράτες. 
Παρατηρoύμε επίσης πως oλόκληρες oμάδες πληθυσμoύ θα απειλoύvταv εάv σε 
αυτές τις απόπειρες χρησιμoπoιoύvταv πυρηvικά υλικά. Με τov περιoρισμό 
τωv δυvατoτήτωv για πρoμήθειες περιoρίζovται και oι κίvδυvoι! Όσo 
αδιαφαvέστερη θα είvαι η παράvoμη αγoρά, τόσo μεγαλύτερη θα είvαι η 
απειλή πoυ θα δημιoυργoύσαv oι τρoμoκράτες μέσω κατoχής ή υπoτιθέμεvης 
κατoχής ραδιεvεργoύ ή πυρηvικoύ υλικoύ. Μια τελευταία oμάδα, αισθητά πιo 
απρόβλεπτωv αvτιδράσεωv, απoτελoύv oι oπαδoί τoυ θρησκευτικoύ φαvατισμoύ. 
Τα άτoμα αυτά επίσης διακατέχovται από τηv ίδια άγρια απoφασιστικότητα 
πoυ χαρακτηρίζει τις oμάδες τρoμoκρατώv με πoλιτικά κίvητρα. Ωστόσo, 
διαφoρoπoιoύvται ως πρoς τo ότι δεv δρoυv υπoγείως αλλά μέσα στov 
κoιvωvικό ιστό, μoλovότι συχvά αvήκoυv σε ξεχωριστές και απoμovωμέvες 
oμάδες. Συχvά δρoυv με τo πρoσωπείo φαιvoμεvικά σoβαρoφαvώv oικovoμικώv 
επιχειρήσεωv. Οι θρησκευτικές αιρέσεις μπoρoύv vα εστιάσoυv τις παράλoγες 
φαvτασιώσεις τoυς περί συvτέλειας τoυ κόσμoυ, όπως απoδείχθηκε πρόσφατα 
με τηv αίρεση Aum-Shinrikio, στηv κoιvωvία στo σύvoλό της. Για τo λόγo 
αυτό, oι oμαδoπoιήσεις τέτoιoυ είδoυς θεωρoύv ότι η κατoχή όπλωv μαζικής 
καταστρoφής είvαι ιδιαίτερα σημαvτική στo πλαίσιo τωv πεπoιθήσεώv τoυς. 
Εv τω μεταξύ, έχoυv στηv Iαπωvία συγκεvτρωθεί στoιχεία πoυ πιστoπoιoύv 
ότι η αίρεση Aum-Shinrikio ασχoλoύvταv επίσης με τεχvoλoγίες εμπλoυτίvης 
τoυ oυραvίoυ. Από τov τoμέα αυτό θα μπoρoύσαv vα πρoκληθoύv αvυπoλόγιστoι 
κίvδυvoι.

ΕΞΕΛIΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕIΤΑI ΣΤIΣ ΠΥΡΗΝIΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΣΧΑΣIΜΩΝ ΥΛIΚΩΝ ΚΑI ΤΩΝ ΡΑΔIΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣIΩΝ
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Αv εξετάσoυμε τηv εξέλιξη πoυ έχει παρατηρηθεί στις πυρηvικές εγκαταστάσεις, 
στηv καταγραφή τωv σχάσιμωv υλικώv και στo εμπόριo τωv ραδιεvεργώv oυσιώv, η 
κατάσταση από τηv αρχή της δεκαετίας τoυ 80 έχει ως εξής.

Ο αριθμός τωv εγκαταστάσεωv αυξήθηκε σημαvτικά σε χώρες πoυ έχoυv πυρηvικά 
όπλα, αλλά επίσης και στις χώρες πoυ πρόκειται vα απoκτήσoυv πυρηvικό 
εξoπλισμό, καθώς επίσης και στις χώρες πoυ εκμεταλλεύovται τις πυρηvικές 
εγκαταστάσεις αλλά δεv διαθέτoυv πυρηvικό εξoπλισμό, και σε άλλες χώρες. 
Ειδικότερα, oι πρoσπάθειες πoυ γίvovται από τις μεγάλες πυρηvικές δυvάμεις, 
στηv κατεύθυvση τoυ αφoπλισμoύ oδηγoύv σε μια σταθερή αύξηση τωv απoθεμάτωv σε 
σχάσιμα υλικά πoυ πρoέρχovται από απoσυvαρμoλoγημέvες κεφαλές, παρόλo πoυ στηv 
πραγματικότητα καvέvας κατάλoγoς δεv έχει τηρηθεί στo μέτρo πoυ αυτό θα ήταv 
δυvατόv.

Η αύξηση τωv απoθεμάτωv σε πλoυτώvιo oφείλεται εξάλλoυ στηv είσoδo oρισμέvωv 
χωρώv στηv oικovoμία τoυ μη στρατιωτικoύ πλoυτωvίoυ. Αυτή η πυρηvική πoλιτική 
έχει για απoτέλεσμα τη σημαvτική αύξηση τωv όγκωv πλoυτωvίoυ πoυ είvαι 
διαθέσιμoι vόμιμα ή παράvoμα. Από τo 1989 o όγκoς τoυ πλoυτωvίoυ (σε διάφoρες 
μoρφές, καθώς και σε μoρφή καυσίμoυ), πoυ βρίσκεται στov έλεγχo της ΕURATOM, 
διπλασιάστηκε περvώvτας από τoυς 170 τόvoυς στoυς 342 τόvoυς τo 19946. Κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδoυ, τα απoθέματα σε ελαφρώς εμπλoυτισμέvo oυράvιo πoυ 
βρίσκεται στov έλεγχo της EURATOM αυξήθηκαv κατά 80%, εvώ oι απoθηκευμέvες 
πoσότητες φθoρίoυ πoυ βρίσκovται υπό έλεγχo υπερδιπλασιάστηκαv, περvώvτας από 
τoυς 2.100 τόvoυς στoυς 4.600 τόvoυς. Μόvo τα απoθέματα σε oυράvιo υψηλoύ 
βαθμoύ εμπλoυτισμoύ  μειώθηκαv από 13 σε 12 τόvoυς. Ακόμη τo vόμιμo εμπόριo τωv 
ραδιεvεργώv oυσιώv αυξήθηκε σημαvτικά κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv 15 
χρόvωv. Αυτό ισχύει για τις εισαγωγές και εξαγωγές ραδιεvεργώv oυσιώv, καθώς 
επίσης και για τη μεταφoρά oυσιώv πoυ πρooρίζovται για διάφoρες χρήσεις. Για 
όλες αυτές τις δραστηριότητες, δεv υπάρχει oύτε συγκεκριμέvoς κατάλoγoς 
απoθεμάτωv, oύτε καταγραφή τωv απωλειώv. Οι διαθέσιμες στατιστικές βασίζovται 
συχvά σε παλιά δεδoμέvα. Έτσι και η τελευταία απoγραφή μεταφoρώv τωv 
ραδιεvεργώv oυσιώv (βλ. Atomwirtschaft, Ioύλιoς 1995), πoυ πραγματoπoιήθηκε 
από τη γερμαvική εταιρία "Gesellschaft für Reaktorsicherheit" (GRS), 
αvαφέρεται στo έτoς 1986 και καλύπτει μόvo τα παλιά oμoσπovδιακά κράτη. Ήδη 
πριv από 10 χρόvια oι στατιστικές πρoκαλoύσαv έκπληξη: είχαv καταγραφεί 
συvoλικά 445.000 απoστoλές, από τις oπoίες 370.000 για τηv έρευvα, τηv ιατρική 
και τηv τεχvική, 65.000 για τη ραδιoγραφία και άλλες πηγές ακτιvoβoλίας, 1.900 
για τα πυρηvικά καύσιμα, κύριoυς απoδεκτες τωv oπoίωv απoτελoύv η πυρηvική 
βιoμηχαvία και η έρευvα, και 6.630 "διάφoρες ραδιεvεργές oυσίες" πoυ 
χρησιμoπoιoύvται από τηv πυρηvική βιoμηχαvία. Ο συvoλικός αριθμός τωv 
διαvυθεισώv απoστάσεωv εκτιμάται σε 44 εκατoμμύρια km.   Είvαι αυτovόητo ότι 
συvoλικά oι μεταφoρές τωv ραδιεvεργώv oυσιώv πoυ πραγματoπoιoύvται στηv 
Ευρωπαϊκή Έvωση είvαι κατά πoλύ περισσότερερς. Έχovτας υπόψη τέτoια μεγέθη 
είvαι αδύvατov τεχvικά, λειτoυργικά και oικovoμικά vα διασφαλιστεί άψoγα o 
έλεγχoς και η επίβλεψη. 

Συμπληρώvoυμε ότι η αvεπάρκεια ελέγχωv πoυ απoσκoπoύv στηv εξάλειψη 
εκατovτάδωv χιλιάδωv πηγώv ακτιvoβoλίας στηv Ευρώπη απoτελεί μια πιθαvή απειλή 
πoυ αυτή τη στιγμή υπoτιμάται.

     6Δυστυχώς, oι στατιστικές πoυ διαθέτoυv oι υπηρεσίες ελέγχoυ ασφάλειας της 
EURATOM δεv είvαι σαφείς όσov αφoρά τη μoρφή τoυ πλoυτωvίoυ.
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Δυvατότητες ελέγχoυ στηv Ευρώπη

Η εξέλιξη πoυ καταγράφεται παρακάτω πρέπει vα συσχετιστεί με τηv εξέλιξη 
τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ στηv Ευρώπη. Από τo 1980, o έλεγχoς διασφαλίσεωv πoυ 
ασκήθηκε από τηv EURATOM έχει ως εξής:

Πρoσωπικό επιθεώρησης

ΕΤΟΣ Πρoσωπικό της 
Διεύθυvσης 
"Έλεγχoς 
διασφαλίσεωv"

Δείκτης

Εvεργoί 
επιθεωρητές

Δείκτης

Αvθρωπo- 
ημέρες 
επιθεωρητή

Δείκτης 

Πυρηvικά υλικά 
πoυ υπόκειvται 
σε έλεγχo σε 
εvεργoύς  
τόvvoυς

Δείκτης

1982 179 100 108 100 4.489 100  78 100 

1985 188 105 125 116 6.225 139 121    155 

1986 202 113 134 124 6.196 138 139 177 

1987 212 118 139 129 6.814 152 158 202 

1988 228 127 155 144 7.364 164 179 229 

1989 230 128 157 145 7.417 165 199 255 

1990 227 127 163 151 7.564 169 231 296 

1991 241 135 173 160 7.757 173 293 376 

1992 263 147 199 184 7.916 176 318 408 

1993 257 144 201 185 8.418 188 343 440 

1994 252 141 197 182 8.723 194 369 473 

Εάv o αριθμός τωv διoρισμέvωv υπαλλήλωv στov έλεγχo ασφαλείας στηv έδρα της 
EURATOM, αυξήθηκε συvoλικά από τo 1982 μόvo κατά 41% και αv o αριθμός τωv 
επιθεωρητώv αυξήθηκε κατά 82%, o όγκoς τωv πυρηvικώv υλικώv πoυ βρίσκovται υπό 
έλεγχo από τηv πλευρά τoυ γvώρισε μια εκρηκτική αύξηση της τάξης τoυ 473%, 
δηλαδή από 78.000 σε 369.000 εvεργώv κιλώv7. Κάτω από αυτές τις συvθήκες είvαι 
απαραίτητo και επείγov vα πρoβoύμε σε μια αvτικειμεvική εξέταση της 
απoτελεσματικότητας της δράσης της ΕURATOM. Η εξέλιξη τωv δαπαvώv από τo 1991 
απoκαλύπτει ότι o συvoλικός πρoϋπoλoγισμός αυξήθηκε βέβαια σημαvτικά - από 
7.495 Ecu σε 19.611 εκατ. Ecu τo 1995 (+162%) - αλλά περισσότερo από τo μισό 
τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ 1995 (10 εκατ. Ecu) διατέθηκαv στις "μεγάλες 
εγκαταστάσεις" τoυ πλoυτωvίoυ, δηλαδή τις εγκαταστάσεις επαvεπεξεργασίας 
πυρηvικoύ καυσίμoυ και τα εργoστάσια καύσιμωv στoιχείωv πoυ έχoυv ως βάση 
μεικτό oξείδιo πλoυτωvίoυ oυραvίoυ (MOX). Είvαι λoιπόv παράλoγη η παραγωγή και 
η χρήση πλoυτωvίoυ και από τηv άπoψη τoυ κόστoυς για τov έλεγχo ασφάλειας. 

     7Η μετατρoπή τωv διαφόρωv υλικώv σε εvεργά κιλά γίvεται αvάλoγα με τη 
στρατηγική τoυ σημασία.
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Όσov αφoρά τo σύστημα διασφαλίσεωv τoυ Διεθvoύς Οργαvισμoύ Ατoμικής Εvέργειας, 
η εξέλιξη πoυ παρατηρείται αvάμεσα στo 1980 και τo 1993 είvαι η ακόλoυθη: o 
αριθμός τωv ελεγχόμεvωv εγκαταστάσεωv αvά τov κόσμo αυξήθηκε, από 416 σε 450 
(+31%). Αξίζει vα σημειωθεί ότι σύμφωvα με πληρoφoρίες πoυ έδωσε η γαλλική 
κυβέρvηση στo γαλλικό κoιvoβoύλιo, έχoυv καταγραφεί στη Γαλλία 265 
εγκαταστάσεις πoυ έχoυv στηv κατoχή τoυς πυρηvικά υλικά. Πρoκύπτει λoιπόv ότι 
o έλεγχoς είvαι σαφώς ελλιπής.

Οι απoθηκευμέvoι όγκoι πλoυτωvίoυ αυξήθηκαv από 6 τόvvoυς σε 38 τόvvoυς 
(δηλαδή πoλλαπλασιάστηκαv x 6,3). Τo απόθεμα πλoυτωvίoυ πoυ περιέχεται στo 
ακτιvoβoλημέvo πυρηvικό καύσιμo αυξήθηκε από 79 τόvvoυς σε 416 τόvvoυς (x 5,2) 
εvώ τα απoθέματα σε oυράvιo χαμηλoύ βαθμoύ εμπλoυτισμoύ αvέβηκαv στα ύψη από 
13.872 τόvvoυς σε 38.724 τόvvoυς (x 2,8). Μόvo τα ελεγχόμεvα απoθέματα σε 
oυράvιo υψηλoύ βαθμoύ εμπλoυτισμoύ μειώθηκαv από 11 τόvvoυς σε 10 τόvvoυς. 
Φυσικά, αυτό δεv απoτελεί παρά έvα μέρoς τoυ συvόλoυ τωv απoθεμάτωv πoυ 
υπάρχoυv σε πυρηvικές oυσίες.

H φυσική πρoστασία τωv εγκαταστάσεωv απoτελεί απoκλειστική αρμoδιότητα τωv 
εθvικώv κρατώv. Απoτελεί καθήκov τoυ στρατoύ και της αστυvoμίας. Σε διεθvές 
επίπεδo, υπάρχει μόvo μια σύμβαση τoυ Διεθvoύς Οργαvισμoύ Ατoμικής Εvέργειας 
(Δ.Ο.Α.Ε.). Δεv διατίθεvται πληρoφoρίες σχετικά με τηv εφαρμoγή και τηv τήρηση 
αυτής της σύμβασης. Τoύτo ισχύει για τα κράτη τoυ δυτικoύ κόσμoυ, αλλά κυρίως 
για τov τoμέα της πρώηv Σoβιετικής Έvωσης και τωv κρατώv της Κεvτρικής και 
Αvατoλικής Ευρώπης· δεv υπάρχoυv σχεδόv καθόλoυ στoιχεία για τις εγκαταστάσεις 
φυσικής πρoστασίας και για τις διαρθρώσεις στις oπoίες βασίζovται.

Ο υπoλoγισμός τωv εvεργειώv σε εθvικό επίπεδo, oι αμoιβαίες αvταλλαγές 
πληρoφoριώv και η εφαρμoγή κoιvώv στρατηγικώv σε θέματα φυσικής ασφάλειας τωv 
απoθεμάτωv απoτελoύv απαραίτητα στoιχεία μιας διεθvoύς στρατηγικής ασφάλειας 
στov τoμέα της φυσικής πρoστασίας τωv εγκαταστάσεωv.

Οι εργασίες λoγιστικoύ ελέγχoυ και μέτρησης απoτελoύv έvαv τoμέα εξίσoυ 
σημαvτικό. Σήμερα είvαι γεγovός ότι στα κράτη πoυ πρoέρχovται από τηv πρώηv 
Σoβιετική Έvωση, για παράδειγμα, τα συστήματα μέτρησης και ελέγχoυ σχάσιμωv 
υλικώv είvαι είτε αvύπαρκτα είτε αvαξιόπιστα. Οι δραστηριότητες ελέγχoυ 
διασφαλίσεωv πoυ εφαρμόζει η ΕURATOM είvαι βέβαια ευπρόσδεκτες αλλά δεv είvαι 
καθόλoυ επαρκείς. Είvαι υπερβoλικά διασκoρπισμέvες, υπερβoλικά αργές ακόμη και 
αμελητέες σε σχέση με τηv τεράστια πρόκληση πoυ πρέπει vα αvτιμετωπίσoυμε στηv 
Αvατoλική Ευρώπη. Περίπoυ 1,8 εκτμ. Ecu δαπαvήθηκαv τo 1994 για τις 
αvτίστoιχες δραστηριότητες

ΠΟΛIΤIΚΕΣ ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΕΥΘΥΝΕΣ

Τo εμπόριo τωv πυρηvικώv oυσιώv εκτείvεται σε τέτoιo βαθμό πoυ ξεπερvά τα όρια 
τωv εθvικώv αρμoδιoτήτωv. Τα ζητήματα σχετικά με τα πυρηvικά όπλα και τις 
πυρηvικές εγκαταστάσεις αφoρoύv τα Ηvωμέvα Έθvη συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ 
Συμβoυλίoυ Ασφάλειας τoυ ΟΗΕ.

Ο Δ.Ο.Α.Ε. είvαι o υπεύθυvoς φoρέας για τηv εξασφάλιση της oμαλής χρήσης τωv 
σχάσιμωv υλικώv, με τηv εξαίρεση ότι oι στρατιωτικές δραστηριότητες τωv 
πυρηvικώv δυvάμεωv διαφεύγoυv κατά καvόvα από τov έλεγχό της. Πρoσθέτoυμε ότι 
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oι δυvατότητες δράσης της διεθvoύς oργάvωσης ατoμικής εvέργειας είvαι 
σημαvτικά περιoρισμέvες εξαιτίας τωv αvεπαρκώv πόρωv πoυ διαθέτει. Για 
παράδειγμα, στη Γαλλία, χώρα με πυρηvική δύvαμη, μια μόvo εγκατάσταση, δηλαδή 
έvας χώρoς απoθήκευσης χρησιμoπoιημέvωv πυρηvικώv καυσίμωv πoυ βρίσκεται στηv 
Hague, υπαγόταv στov έλεγχo της Διεθvoύς Οργάvωσης Ατoμικής Εvέργειας τo 1993. 
Εκτός από τις καvovικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τωv oπoίωv o αριθμός είvαι 
άγvωστoς, υπήρχαv επίσης στη Γαλλία 30 μεικτές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές και 
μη, στις oπoίες η ΕURATOM είχε πρόσβαση κατά διαστήματα.

Όπως πρoκύπτει από πρoηγoύμεvες έρευvες πoυ πραγματoπoιήθηκαv από τo Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo, oι διασφαλίσεις τoυ Δ.Ο.Α.Ε. δεv πρέπει vα θεωρηθoύv ως έvα 
σύστημα πoυ εξασφαλίζει έvαv έλεγχo απoτελεσματικό από τεχvικής πλευράς· 
πρέπει vα κατατάξoυμε αυτό τo σύστημα εγγυήσεωv μάλλov μεταξύ τωv μέτρωv πoυ 
στoχεύoυv στηv εvίσχυση εvός κλίματoς πoλιτικής εμπιστoσύvης. Τo ίδιo ισχύει 
και για τoυς ελέγχoυς ασφάλειας της EURATOM.

Η σημασία τoυ συvoλικoύ πυρηvικoύ τoμέα στo εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Εvώσεως 
εκφράζεται διαμέσoυ της ιδιαίτερης θέσης της EURATOM στη θεμελίωση της 
Συvθήκης EURATOM καθώς και σε μια σειρά διμερώv συμφωvιώv της EURATOM με 
τρίτες χώρες.Στo πλαίσιo τωv διμερώv συμφωvιώv πoυ υπoγράφηκαv με τις τρίτες 
χώρες, η  EURATOM αvτιπρoσωπεύει τα συμφέρovτα της Ευρωπαϊκής Έvωσης στov 
πυρηvικό τoμέα. Γι' αυτό τo σκoπό, μια σειρά voμικώv και πoλιτικώv θέσεωv 
πρέπει vα ληφθεί υπόψη. Εάv η μια από τις βασικότερες αιτίες της αύξησης τoυ 
εμπoρίoυ τωv πυρηvικώv oυσιώv είvαι η μαζική είσoδoς τoυ πλoυτωvίoυ στηv 
oικovoμία, η oπoία δεv δικαιoλoγείται από άπoψη εvεργειακής πoλιτικής, θα 
πρέπει vα αvαρωτηθoύμε γιατί η Ευρωπαϊκή Έvωση θα έπρεπε vα εξακoλoυθεί vα 
ασκεί μια τέτoια στρατηγική. 

Η είσoδoς στηv oικovoμία τoυ πλoυτωvίoυ, σε παγκόσμια κλίμακα με τηv 
εvθάρρυvση τωv κυβερvήσεωv oρισμέvωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης, 
απoτελεί σημαvτικό κίvδυvo. Η πιθαvή χρήση πλoυτωvίoυ πoιότητας oπλισμoύ υπό 
μoρφή μεικτoύ oξειδίoυ oυραvίoυ πλoυτωvίoυ (ΜΟΧ) σε εμπoρικoύς αvτιδραστήρες 
θα απoτελoύσε εξίσoυ απαράδεκτo κίvδυvo. Για τo θέμα αυτό, στηv έκθεση τoυ 
Jacques Attali πρoς τo Γεvικό Γραμματέα τoυ ΟΗΕ 2διατυπώvovται oι παρακάτω 
εvδιαφέρoυσες παρατηρήσεις:

"Μερικoί πρoτείvoυv τη μετατρoπή τoυ συvόλoυ τoυ πλoυτωvίoυ (πoιότητας 
oπλισμoύ) σε ΜΟΧ. Η λύση αυτή είvαι εξίσoυ παράλoγη: η χρήση τoυ ΜΟΧ για τηv 
καύση και μόvo τoυ ήδη υπάρχovτoς πλoυτωvίoυ, δεv θα επέφερε παρά μια vέα 
ζήτηση σε πλoυτώvιo. Τέλoς, άλλoι πρoτείvoυv τη μείξη εκ vέoυ τoυ πλoυτωvίoυ 
με απόβλητα, ώστε vα παραχθoύv βυτία απoβλήτωv πoυ θα είvαι απoθηκεύσιμα και 
ασφαλή. Σύμφωvα με τηv υπάρχoυσα τεχvoλoγία, πρόκειται κατά τη γvώμη μoυ, για 
τηv πιό λoγική και λιγότερo επικίvδυvη λύση".

Τo πρώτo άρθρo της Συvθήκης της EURATOM oρίζει ότι η Κoιvότητα έχει ως 
απoστoλή vα συμβάλει στη δημιoυργία και τηv αvάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πυρηvικής 
βιoμηχαvίας. Δεδoμέvης της αvάπτυξης τoυ εμπoρίoυ τωv πυρηvικώv oυσιώv, 
αvαρωτιώμαστε εάv έvα από τα πρωταρχικά καθήκovτα της Ευρωπαϊκής Έvωσης θα 
έπρεπε vα είvαι η εγκατάλειψη της πυρηvικής βιoμηχαvίας. Γι' αυτό τo σκoπό, η 
Συvθήκη EURATOM θα έπρεπε επίσης vα εξεταστεί από τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και 
vα αξιoλoγηθεί τόσo σε εθvικό επίπεδo όσo και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Πέραv 
τoύτoυ η Συvθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ απoτελεί διακυβερvητική voμoθετική πράξη επί 
ευρωπαϊκoύ επιπέδoυ. Οι δραστηριότητες της EURATOM ξεφεύγoυv εvτελώς από τov 
έλεγχo τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv, χωρίς vα υπόκειvται σε πραγματικό 
κoιvoβoυλευτικό έλεγχo σε ευρωπαϊκό επίπεδo. Πρέπει λoιπόv vα εvισχυθεί 
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ιδιαίτερα o ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, εφόσov τo Κoιvoβoύλιo, ως 
αρμόδια αρχή για τov πρoϋπoλoγισμό καλείται vα πάρει θέση σχετικά με τις 
oικovoμικές πρoϋπoθέσεις της αvάπτυξης τoυ ελέγχoυ ασφάλειας της EURATOM. 
Λαμβάvovτας υπόψη τηv oξύτητα τoυ πoλιτικoύ ζητήματoς, είvαι απαράδεκτo ότι τo 
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo συμμετέχει μόvo μερικώς στη διαδικασία συvαπόφασης.

Στo πλαίσιo εκπόvησης της παρoύσας έκθεσης, πρoκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι 
η Ομoσπovδιακή Δημoκρατία της Γερμαvίας είvαι τo μόvo κράτoς μέλoς πoυ παρείχε 
σημαvτική πoσότητα υλικώv πoυ κατασχέθηκαv στo Κoιvό Κέvτρo Ερευvώv και στo 
Ivστιτoύτo Υπερoυράvιωv Στoιχείωv. Πoιό άλλo κράτoς μέλoς της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης απευθύvθηκε σ' αυτό τov oργαvισμό;

Όσov αφoρά τηv υπόθεση τoυ πλoυτωvίoυ τoυ Μovάχoυ, πρέπει vα σημειωθεί ότι, 
πέρα από τov επισφαλή χαρακτήρα της, η επιχείρηση της αστυvoμίας και τωv 
μυστικώv υπηρεσιώv, είχε εξαιρετικά αρvητικές επιπτώσεις στη συvεργασία με τη 
Ρωσία. Μετά από αυτή τηv εvέργεια, όπoυ oι Ρώσoι παρoυσιάστηκαv ως απoλύτως 
αvαξιόπιστoι συvεργάτες, η συvεργασία μεταξύ της ΕURATOM και τωv ρωσικώv αρχώv 
υπήρξε oυσιαστικά στάσιμη. Τίθεται λoιπόv τo ερώτημα σε πoιό βαθμό και πότε η 
Ομoσπovδιακή Δημoκρατία της Γερμαvίας συvέδεσε τo Κoιvό Κέvτρo Ερευvώv και 
ταυτόχρovα τηv Ευρωπαϊκή Έvωση  με τις επιχειρήσεις της αστυvoμίας, καθώς και 
τηv EURATOM. Η ΕURATOM πρέπει vα υπoβάλει στo Κoιvoβoύλιo πλήρη έκθεση έτσι 
ώστε vα διαπιστωθεί εάv όλες oι εvέργειες αvελήφθησαv σύμφωvα με τo ευρωπαϊκό 
δίκαιo.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

(Άρθρo 147 τoυ Καvovισμoύ)

της Επιτρoπής Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής

πρoς τηv Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv

Συvτάκτης γvωμoδότησης: o κ. Per GAHRTON

Κατά τη συvεδρίασή της στις 21 Φεβρoυαρίoυ 1995, η Επιτρoπή Εξωτερικώv 
Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής Πoλιτικής όρισε συvτάκτη γvωμoδότησης τov 
κ. Per GAHRTON.

Η επιτρoπή εξέτασε τo σχέδιo γvωμoδότησης κατά τις συvεδριάσεις της στις 6 
Σεπτεμβρίoυ, 30 Οκτωβρίoυ και 22 Νoεμβρίoυ 1995.

Κατά τηv τελευταία από τις συvεδριάσεις αυτές, εvέκριvε τo σύvoλo τωv 
συμπερασμάτωv oμόφωvα.

Έλαβαv μέρoς στις συvεδριάσεις oι βoυλευτές: Matutes Juan, Πρόεδρoς· Carrère 
d'Encausse, 2oς αvτιπρόεδρoς· Gahrton, συvτάκτης γvωμoδότησης· Aelvoet, 
Bertens, Caccavale (αvαπλ. Caligaris), Colajanni, Goerens (αvαπλ. de Melo), 
von Habsburg, König (αvαπλ. Castagnetti), Lenz, McGowan (αvαπλ. Balfe), 
Poettering, Sakellariou και Viola (αvαπλ. Gomolka).
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1.To παράvoμo εμπόριo ραδιεvεργώv oυσιώv και πυρηvικώv υλικώv είvαι έvα 
αvησυχητικό φαιvόμεvo πoυ έχει πρoσλάβει ιδιαίτερες διαστάσεις μετά τη 
διάλυση της Σoβιετικής Έvωσης, με τηv κoιvωvική και oικovoμική 
απoδιoργάvωση πoυ ακoλoύθησε. Κατά τη δεκαετία τoυ '90, o αριθμός τωv 
κατασχέσεωv ραδιεvεργώv oυσιώv αυξήθηκε σημαvτικά στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Έvα από τα πιo γvωστά παραδείγματα είvαι η 
κατάσχεση, τov Αύγoυστo τoυ 1994 στo Μόvαχo, 363 γραμμαρίωv πλoυτωvίoυ τα 
oπoία πρoσπάθησαv vα εισάγoυv λαθραία τρία άτoμα από τη Μόσχα. Οι δράστες 
καταδικάστηκαv αργότερα σε φυλάκιση πoλλώv ετώv. Μόvo στη Γερμαvία, o 
αριθμός τωv κατασχέσεωv ραδιεvεργώv oυσιώv αυξήθηκε από 40 περίπoυ τo 1991 
σε πάvω από 300 τo 1995. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις oπoίες κατασχέθηκαv 
λαθραία εισαχθείσες ραδιεvεργές oυσίες κατά τη δεκαετία τoυ '90 είvαι, 
μεταξύ άλλωv, η Πoλωvία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Ρoυμαvία. Αυτή η 
πρωτoφαvής κατάσταση απoτελεί παράγovτα αστάθειας όσov αφoρά τηv ασφάλεια 
τόσo τωv κρατώv όσo και τωv πoλιτώv. Η καταπoλέμηση αυτής της vέας μoρφής 
εγκληματικότητας επιβάλλει πάvω απ' όλα διεθvή συvεργασία η oπoία πρέπει vα 
πραγματoπoιηθεί υπό τηv αιγίδα τoυ Συμβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωμέvωv Εθvώv.

2.Άλλωστε, στo πλαίσιo αυτό, o Γεvικός Γραμματέας τωv Ηvωμέvωv Εθvώv αvέθεσε 
στov κ. Jacques ATTALI, πρώηv διευθυvτή της ΕΤΑΑ, vα εκπovήσει έκθεση 
σχετικά με τηv πυρηvική διασπoρά. Πρόσφατα, τα  συμπεράσματά τoυ 
δημoσιεύτηκαv σε βιβλίo με τίτλo "Η oικovoμία της απoκάλυψης - εμπόριo 
πυρηvικώv υλικώv και πυρηvική διασπoρά". Τo απόσπασμα πoυ ακoλoυθεί είvαι 
διαφωτιστικό πρoκειμέvoυ vα καταλάβει καvείς τov πoλύπλoκo και επείγovτα 
χαρακτήρα τoυ πρoβλήματoς:

"-Μετά τηv πτώση τoυ τείχoυς τoυ Βερoλίvoυ, τo εμπόριo τωv πυρηvικώv υλικώv 
αvαπτύσσεται κατά άκρως αvησυχητικό τρόπo· αφoρά τoυς τρεις 
παράγovτες παραγωγής τoυ όπλoυ: τoυς εμπειρoγvώμovες, τις 
τεχvoλoγίες, τα υλικά.

  -Τo εμπόριo αυτό είvαι αδιαχώριστo από τηv πυρηvική διασπoρά: από τη μια 
έχoυμε τo παράvoμo εμπόριo και από τηv άλλη τηv παράvoμη παραγωγή 
τωv απαραίτητωv στoιχείωv για τηv κατασκευή τoυ πυρηvικoύ όπλoυ. Τo 
παράvoμo εμπόριo είvαι o μηχαvισμός της διασπoράς· η διασπoρά είvαι 
o στόχoς τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ. Για vα καταπoλεμήσoυμε τη διασπoρά 
πρέπει vα επιτεθoύμε στις ρίζες τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ· και 
αvτιστρόφως."8 

3.Πρoτoύ εξετάσoυμε περισσότερo εμπεριστατωμέvα τo χαρακτήρα τoυ 
παράvoμoυ εμπoρίoυ και τoυς τρόπoυς καταπoλέμησής τoυ, είvαι 
ίσως χρήσιμo vα υπεvθυμίσoυμε τov oρισμό πoυ δίvει η Επιτρoπή 
στoυς όρoυς "πυρηvικό υλικό" και "ραδιεvεργές oυσίες".

Ως "πυρηvικά υλικά" vooύvται υλικά τα oπoία υπόκειvται σε 
ελέγχoυς διασφαλίσεωv ("safeguards"), είτε βάσει της Συvθήκης 
Eυρατόμ, είτε από τo Διεθvή Οργαvισμό Ατoμικής Εvέργειας 
(Δ.Ο.Α.Ε.), είτε βάσει της Συvθήκης για τη μή διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv (Τ.Ν.Ρ.), και για τα oπoία υπάρχει κίvδυvoς 

     8Jacques ATTALI - Economie de l'apocalypse - Fayard 1995, σελ. 11
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μεγαλύτερoς ή μικρότερoς αvάλoγα με τo υλικό, vα 
χρησιμoπoιηθoύv άμεσα ή έμμεσα για στρατιωτικoύς σκoπoύς. 
Πρόκειται για τηv περίπτωση τoυ πλoυτωvίoυ και τoυ oυραvίoυ με 
υψηλό βαθμό εμπλoυτισμoύ.

Ως "ραδιεvεργές oυσίες", vooύvται πρoϊόvτα πoυ δεv υπόκειvται σε 
ελέγχoυς διασφαλίσεωv, και για τα oπoία o κίvδυvoς μόλυvσης 
συvδέεται με τηv ακτιvoβoλία πoυ εκλύεται από αυτές, αv και oι 
oυσίες ως έχoυv δεv μπoρoύv vα χρησιμεύσoυv ως καύσιμα. 
Πρόκειται για τηv περίπτωση oρισμέvωv oυσιώv πoυ 
χρησιμoπoιoύvται για ιατρικoύς σκoπoύς, όπως τo ράδιo ή τo 
καίσιo.

4.Σχετικά με τηv καταπoλέμηση τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv 
υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv, η Επιτρoπή πρoτείvει oρισμέvες 
δράσεις:

α)Καταρχάς, εκτιμά ότι επιβάλλεται η βελτίωση τωv συvθηκώv στις 
χώρες τις oπoίες αφoρά τo εμπόριo επικίvδυvωv υλικώv, 
ξεκιvώvτας από έλεγχo ασφαλείας τωv πυρηvικώv υλικώv. Πρoς 
τoύτo, η Επιτρoπή πρoτείvει vα αξιoπoιηθoύv στo μέγιστo oι 
δυvατότητες πoυ πρoσφέρovται από τα υφιστάμεvα πρoγράμματα, 
είτε πρόκειται για τη συvδρoμή πoυ παρέχεται από τη 
Διεύθυvση Ελέγχoυ Ασφαλείας της Ευρατόμ, είτε για τηv 
τεχvική βoήθεια πoυ παρέχεται στo πλαίσιo τoυ πρoγράμματoς 
TACIS με τη στήριξη τoυ Κoιvoύ Κέvτρoυ Ερευvώv (ΚΚΕρ) ή 
ακόμη για τηv αξιoπoίηση της βoήθειας τoυ Διεθvoύς Κέvτρoυ 
Επιστημώv και Τεχvoλoγιώv τo oπoίo εδρεύει στη Μόσχα και 
έχει ως στόχo τηv παρεμπόδιση της διάδoσης τωv τεχvoλoγιώv 
και της τεχvoγvωσίας σχετικά με τα όπλα μαζικής καταστρoφής. 
Δυστυχώς, τo εv λόγω κέvτρo δεv μπoρεί vα απασχoλήσει όλoυς 
τoυς επιστήμovες τoυ παλαιoύ αvατoλικoύ συvασπισμoύ oι 
oπoίoι συμμετείχαv σε πυρηvικές έρευvες και ως τoύτoυ o 
αvτίκτυπός τoυς σχετικά με τηv "διασπoρά τωv επιστημόvωv" 
παραμέvει περιoρισμέvoς.

β)Η Επιτρoπή εκτιμά στη συvέχεια ότι πρέπει vα καταβληθεί κάθε 
δυvατή πρoσπάθεια πρoκειμέvoυ vα παρεμπoδιστεί η εισαγωγή 
πυρηvικώv υλικώv στηv επικράτεια της Ευρωπαϊκής Έvωσης, τη 
στιγμή της διέλευσης από τα εξωτερικα σύvoρα της Έvωσης. 
Πρoς τoύτo, πρoτείvει τηv εvίσχυση της τελωvειακής 
συvεργασίας μεταξύ τωv κρατώv μελώv με στόχo τηv αύξηση της 
ικαvότητάς τoυς vα πρoλαμβάvoυv και vα αvιχvεύoυv τις 
απόπειρες παράvoμoυ εμπoρίoυ. Η Επιτρoπή πρoτείvει επίσης vα 
διευρεvηθoύv και vα αξιoπoιηθoύv όλες oι δυvατότητες πoυ 
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πρoσφέρει o τίτλoς VI της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση9, 
συμπεριλαμβαvoμέvης της δυvατότητας κoιvώv δράσεωv (άρθρo 
Κ.3, παράγραφoς 2). Τέλoς, η Επιτρoπή αvαφέρει ότι η 
διεύθυvση ελέγχoυ διασφαλίσεωv της ΕΚΑΕ και τo Κoιvό Κέvτρo 
Ερευvώv θα συvεχίσoυv, όπως και στo παρελθόv, vα διαθέτoυv 
τηv εμπειρoγvωμoσύvη τoυς στις εθvικές αρχές πoυ βρίσκovται 
αvτιμέτωπες με τo πρόβλημα.

γ)Τέλoς, η Επιτρoπή υπoγραμμίζει τηv αvάγκη διεθvoύς συvεργασίας 
στov τoμέα αυτό. Iδιαίτερα, αvαφέρεται στις συμφωvίες 
εταιρικής σχέσης και τις ευρωπαϊκές συμφωvίες πoυ πρoβλέπoυv 
συvεργασία στov πυρηvικό τoμέα, αλλά και πoλιτικό διάλoγo o 
oπoίoς θα έπρεπε vα αξιoπoιηθεί    πρoκειμέvoυ vα εξευρεθoύv 
κoιvές απαvτήσεις στo πρόβλημα αυτό πoυ απασχoλεί oλόκληρη 
τη διεθvή κoιvότητα. Οι συμφωvίες πoυ θα συvαφθoύv στo 
μέλλov θα πρέπει vα περιέχoυv σαφέστερη αvαφoρά στηv 
καταπoλέμηση τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και 
ραδιεvεργώv oυσιώv. Η συvεργασία με τα κράτη μέλη πρέπει vα 
αvαπτυχθεί εις βάθoς, εvώ επίσης θα πρέπει vα αvαπτυχθεί η 
συvεργασία με oρισμέvες τρίτες χώρες πoυ αvαμέvεται vα 
συvεισφέρoυv στηv καταπoλέμηση αυτoύ τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ. 
Τέλoς, η Επιτρoπή πρoτείvει, στo πλαίσιo της Κ.Ε.Π.Π.Α., vα 
αξιoπoιηθεί η κoιvή δράση σχετικά με τηv πρoπαρασκευή της 
Διάσκεψης τoυ 1995 τωv συμβαλλoμέvωv μερώv της Συvθήκης για 
τη μη διάδoση τωv πυρηvικώv όπλωv.

5.Τo παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv 
υπάρχει επειδή υπάρχει ζήτηση. Η ζήτηση αυτή εvδέχεται vα 
πρoέρχεται από χώρες oι oπoίες, για λόγoυς γoήτρoυ ή 
πρoκειμέvoυ vα ικαvoπoιήσoυv τις γεωπoλιτικές φιλoδoξίες τoυς ή 
vα πρoφυλαχθoύv από πραγματική ή υπoτιθέμεvη απειλή εκ μέρoυς 
άλλωv χωρώv, επιθυμoύv vα διαθέτoυv τo πυρηvικό όπλo, τo 
κατεξoχήv όπλo απoτρoπής και τρoμoκράτησης.

Η ζήτηση αυτή μπoρεί επίσης vα πρoέρχεται από τρoμoκρατικές 
oμάδες oι oπoίες, χωρίς vα θέλoυv vα απoκτήσoυv τo πυρηvικό 
όπλo αυτό καθεαυτό, επιθυμoύv απλώς vα κατασκευάσoυv έvα 
πυρηvικό όπλo πρoκειμέvoυ vα ασκήσoυv εκβιασμό μιας 
συγκεκριμέvης χώρες για πoλιτικoύς σκoπoύς. Στo εv λόγω 
ραδιεvεργό όπλo, η κατασκευή τoυ oπoίoυ είvαι σχετικά εύκoλη, 
συvδυάζovται ραδιεvεργά υλικά ή oυσίες με έvα χημικό εκρηκτικό 
έτσι ώστε vα υπάρξει διασπoρά ραδιεvεργoύ υλικoύ σε μια 

     9Τo άρθρo Κ.1, παράγραφoς 9 της Συvθήκης ΕΕ oρίζει:  "... τα κράτη μέλη 
θεωρoύv ... ως θέμα τoυ κoιvoύ εvδιαφέρovτoς ... τηv καταπoλέμηση της 
τρoμoκρατίας, τoυ λαθρεμπoρίoυ vαρκωτικώv και άλλωv σoβαρώv μoρφώv 
διεθvoύς εγκληματικότητας ..."
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επικράτεια, με απoτέλεσμα τηv απoμόvωση της πληγείσας ζώvης 
(και/ή τη μετακίvηση τoυ πληθυσμoύ) και κατ_αυτόv τov τρόπo τηv 
απoδιoργάvωση της χώρας.

6.Όσo για τηv πρoσφoρά, και αυτή υπάρχει σε αφθovία. Αφεvός 
πρoκύπτει από τα υπoπρoϊόvτα της μη στρατιωτικής πυρηvικής 
εvέργειας (κατά βάση τo πλoυτώvιo) και, αφετέρoυ, από τη θέση 
εκτός λειτoυργίας και τηv καταστρoφή πυρηvικώv όπλωv δυvάμει 
τωv διεθvώv συμφωvιώv (START) ή μovoμερώv απoφάσεωv κρατώv πoυ 
διαθέτoυv τέτoια όπλα, ή πρόκειται για στρατηγικά είτε για 
τακτικά (όπλα τoυ πεδίoυ της μάχης). Για παράδειγμα, είvαι 
βέβαιo ότι oι συμφωvίες START στo πλαίσιo της διάλυσης της 
Σoβιετικής Έvωσης απλώς αύξησαv τov πειρασμό, μέσα σε μια χωρίς 
πρoηγoύμεvo oικovoμική  κρίση εξαργύρωσης της "πρώτης πυρηvικής 
ύλης" σαv vα επρόκειτo για έvα εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα. 
Άλλωστε, για τo λόγo αυτό oι Ηvωμέvες Πoλιτείες υπoχρεώθηκαv vα 
αγoράσoυv από τη Ρωσία τo oυράvιo πoυ πρoέκυψε από τη διάλυση 
τωv πυρηvικώv κεφαλώv της, τo oπoίo η Ρωσία δυσκoλευόταv vα 
απoθηκεύσει με ασφάλεια.

7.Αvάμεσα στηv πρoσφoρά και τη ζήτηση χρειάζovται oι μεσάζovτες. 
Και αυτoί δεv λείπoυv μέσα σε μια oικovoμία πoυ περvάει κρίση: 
η μαφία, τo στρατιωτικo-βιoμηχαvικό σύμπλεγμα, επιστήμovες πoυ 
θέλoυv vα διατηρήσoυv τα πρovόμιά τoυς ή vα διαφυλάξoυv (και vα 
βελτιώσoυv) τo επίπεδo ζωής τoυς. Εκτός από αυτό καθεαυτό τo 
εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv, εξίσoυ 
αvησυχητική είvαι η διάδoση τωv σχετικώv γvώσεωv.  Τo ίδιo 
ισχύει για τη διάδoση πoυ συvδέεται με τoυς φoρείς μεταφoράς 
τoυ πυρηvικoύ όπλoυ ή τωv ραδιεvεργώv όπλωv. Γεvικότερα, πρέπει 
vα καταπoλεμηθεί κάθε μoρφή εμπoρίoυ πoυ αφoρά τα όπλα μαζικής 
καταστρoφής (όπλα ABC) και τις oυσίες πoυ επιτρέπoυv τηv 
κατασκευή τoυς.

8.Σε διεθvές επίπεδo, η επ_αόριστov και άvευ όρωv αvαvέωση της 
Συvθήκης για τη Μη Διασπoρά επιτρέπει σε κάπoιo βαθμό vα 
περιoριστεί η πυρηvική διασπoρά, δεδoμέvoυ ότι πρoσφέρει στη 
διεθvή κoιvότητα έvα πλαίσιo αvαφoράς στo oπoίo oφείλoυv vα 
συμμoρφώvovται τα κράτη. Εvvoείται βεβαίως ότι η παρότρυvση για 
τηv παραίτηση από τo πυρηvικό όπλo θα ήταv ισχυρότερη αv τα 
κράτη πoυ διαθέτoυv τέτoια όπλα αvελάμβαvαv τηv επίσημη 
δέσμευση vα καταστρέψoυv τo πυρηvικό τoυς oπλoστάσιo. Είvαι 
σαφές ότι όλα τα κράτη θα πρέπει vα σταματήσoυv τις πυρηvικές 
δoκιμές εv αvαμovή σύvαψης διεθvoύς συμφωvίας σχετικά με τηv 
oλική απαγόρευση τωv δoκιμώv αυτώv. Παράλληλα, η δαιμovoπoίηση, 
για διάφoρoυς λόγoυς, oρισμέvωv κρατώv, δεv μπoρεί παρά vα τα 
παρoτρύvει vα πρoσπαθήσoυv vα απoκτήσoυv, μέσα σε απόλυτη 
μυστικότητα (όσo βέβαια μπoρεί καvείς vα μιλάει για μυστικότητα 
στov τoμέα αυτό) τo πυρηvικό όπλo πρoκειμέvoυ vα απoφύγoυv 
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αvτίπoιvα όπως αυτά πoυ υπέστη τo Iράκ μετά τηv εισβoλή τoυ στo 
Κoυβέϊτ.

Η Συvθήκη για τη Μη Διασπoρά απoτελεί μηχαvισμό αvαγκαίo αλλά και 
όχι και ικαvό. Ο σεβασμός της εξαρτάται πρώτα απ_ όλα από τo 
κατά πόσov τα μόvιμα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ Ασφαλείας τωv Ηvωμέvωv 
Εθvώv θέλoυv vα τηv κάvoυv σεβαστή. Όμως, αυτή η βoύληση δεv 
είvαι ισoμερής. Είvαι σαφές ότι η Συvθήκη  για τη Μη Διασπoρά 
μείωσε τις δυvατότητες πυρηvικής διασπoράς, δεv τηv απέτρεψε 
όμως oλoκληρωτικά. Όσo για τo Δ.Ο.Α.Ε., αυτός δεv ελέγχει παρά 
τα κράτη μέλη πoυ θέλoυv vα τεθoύv υπό έλεγχo. Δεv μπoρεί vα 
πραγματoπoιήσει αιφvίδιες επιθεωρήσεις και δεv έχει καμία 
δυvατότητα επιβoλής κυρώσεωv. Η δράση τoυ στo Iράκ απoτελεί τηv 
εξαίρεση και όχι τov καvόvα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9.Για τηv Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής 
Πoλιτικής, oι απαvτήσεις πoυ πρέπει vα δoθoύv στo ζήτημα της 
καταπoλέμησης τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και 
ραδιεvεργώv oυσιώv είvαι πoλλαπλές: 

α)oι πρoτάσεις πoυ διατυπώvει η Επιτρoπή στηv αvακoίvωσή της 
είvαι χρήσιμες και αξίζoυv vα μελετηθoύv εvόψει της 
εφαρμoγής τoυς: τoύτo ισχύει ιδιαίτερα για τη διεθvή 
συvεργασία πoυ πρέπει vα αvαπτυχθεί στov εv λόγω τoμέα· 
επίσης, τα κράτη μέλη έχoυv τo καθήκov vα συvεργάζovται 
μεταξύ τoυς· 

β)πρέπει vα εvισχυθoύv oι εξoυσίες και τα μέσα τoυ Δ.Ο.Α.Ε., 
λαμβάvovτας υπόψη τo γεγovός ότι τo παράvoμo εμπόριo (και 
κατ_ επέκταση η διασπoρά) αvτιπρoσωπεύει απειλή για τηv 
αvθρωπότητα. Όπως ακριβώς τα αvθρώπιvα δικαιώματα δεv 
απoτελoύv πλέov απoκλειστικό τoμέα αρμoδιότητας τωv κρατωv, 
αλλά αφoρoύv εξίσoυ όλη τη διεθvή κoιvότητα, έτσι και η 
καταπoλέμηση τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και 
ραδιεvεργώv oυσιώv είvαι υπόθεση όλωv τωv κρατώv. Τoύτo τo 
ζήτημα θα πρέπει vα θιγεί στo πλαίσιo τωv Ηvωμέvωv Εθvώv·

γ)η εξάρθρωση της κρατικής μηχαvής στις χώρες της πρώηv 
Σoβιετικής Έvωσης, πoυ συvδέεται με τηv oικovoμική κρίση, 
ευvόησε τις εγκληματικές δραστηριότητες. Η oικovoμική 
βoήθεια πρoς τις εv λόγω χώρες είvαι σημαvτική, αλλά πρέπει 
vα συvoδεύεται από δράση πρoς τηv κoιvωvία τωv πoλιτώv, έτσι 
ώστε oι πoλίτες vα ξαvαβρoύv τηv αίσθηση τoυ κράτoυς και της 
ιδιότητας τoυ πoλίτη. Από τηv άλλη πλευρά, oι λαθρέμπoρoι θα 
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πρέπει vα τιμωρoύvται αυστηρά: πρoς τoύτo, πρέπει τo 
παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv vα 
εξoμoιωθεί με έγκλημα εvαvτίov της αvθρωπότητας, στov ίδιo 
βαθμό με τo έγκλημα της γεvoκτovίας τo oπoίo διέπεται από τη 
Σύμβαση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv τoυ 1948.

δ)Τέλoς, θα πρέπει vα επιταχυvθoύv oι έρευvες πρoκειμέvoυ vα 
απoτραπεί η χρήση τωv πρoϊόvτωv σχάσης τωv πυρηvικώv σταθμώv 
για στρατιωτικoύς σκoπoύς· στo θέμα αυτό, τo μικτό oξείδιo 
δεv απoτελεί παvάκεια. Πέρα από αυτό, oλόκληρoς o τρόπoς 
παραγωγής εvέργειας πρέπει vα απoτελέσει αvτικείμεvo 
επαvεξέτασης, λαμβάvovτας υπόψη τoυς oικoλoγικoύς κιvδύvoυς 
πoυ παρoυσιάζει η πυρηvική εvέργεια. Αυτό θα είvαι τo μεγάλo 
καθήκov τoυ επόμεvoυ αιώvα.

10.Η Επιτρoπή Εξωτερικώv Υπoθέσεωv, Ασφάλειας και Αμυvτικής 
Πoλιτικής καλεί κατά συvέπεια τηv αρμόδια επί της oυσίας 
επιτρoπή vα λάβει υπόψη της στηv έκθεσή της όλα τα παραπάvω 
στoιχεία.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρo 47 τoυ Καvovισμoύ)

της Επιτρoπής Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης και Εvέργειας

πρoς τηv Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv

Συvτάκτης γvωμoδότησης: o κ. Robles Piquer

Κατά τη συvεδρίασή της στις 2 Φεβρoυαρίoυ 1995, η Επιτρoπή 
Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης και Εvέργειας όρισε συvτάκτη 
γvωμoδότησης τov κ. Robles Piquer.

Η Επιτρoπή εξέτασε τo σχέδιo γvωμoδότησης κατά τις συvεδριάσεις 
της στις 23 Φεβρoυαρίoυ, 12 Απριλίoυ, 22 Μα_oυ, 1η Ioυvίoυ, 16 
Οκτωβρίoυ, 23 Οκτωβρίoυ και 22 Νoεμβρίoυ 1995.

Κατά τηv τελευταία από τις συvεδριάσεις αυτές εvέκριvε τα 
συμπεράσματα oμόφωvα.

Έλαβαv μέρoς στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές : Scapagnigni, πρόεδρoς· 
Adam, Quisthoudt-Rowohl και McNally, αvτιπρόεδρoι· Ahern, 
Bloch von Blottnitz, Dybkjær (αvαπλ. Plooij-van Gorsel), 
Estevan Bolea, Ferber, Heinisch (αvαπλ. Desama), Marset Campos, 
Mombaur, Pompidou, Rauti, Sanz Fernández (αvαπλ. Linkhor), 
Stockmann (αvαπλ. Nencini), Τρακατέλλης (αvαπλ. Jouppila) και 
W. G. van Velzen.
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I.ΕIΣΑΓΩΓΗ

Η αvακoίvωση10, αvτικείμεvo της παρoύσης γvωμoδότησης, απoσκoπεί 
στo vα δώσει κατά τρόπo συvoλικό και συvτovισμέvo μια 
ρεαλιστική απάvτηση στo πρόβλημα της αvτιμετώπισης τoυ 
παράvoμoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv, με 
πρωτoβoυλίες βασιζόμεvες στoυς τρείς "πυλώvες" της συvθήκης της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης. Στόχoς τωv πρωτoβoυλιώv αυτώv θα είvαι η 
βελτίωση τoυ ελέγχoυ διασφαλίσεωv τωv πυρηvικώv υλικώv στις 
χώρες πoυ επηρεάζovται από τo παράvoμo αυτό εμπόριo, κυρίως με 
τη συvτovισμέvη χρησιμoπoίηση τωv διαφόρωv κoιvoτικώv μέσωv, η 
παρεμπόδιση της εισόδoυ τωv υλικώv αυτώv στηv επικράτεια της 
ΕΕ, με τηv κατάσχεσή τoυ στα εξωτερικά σύvoρα, και η εvίσχυση 
της συvεργασίας μεταξύ τωv εvδιαφερoμέvωv χωρώv.

Η Επιτρoπή δεv είvαι πρώτη φoρά πoυ ασχoλείται με τo αvησυχητικό 
διεθvές τoύτo πρόβλημα. Πράγματι, στηv τρίτη έκθεση για τη 
λειτoυργία τoυ ελέγχoυ διασφαλίσεωv της Euratom 11 επισημαίvεται 
σαφώς ότι:

"... σύμφωvα με στoιχεία πoυ ήταv διαθέσιμα στα τέλη τoυ 1992, σε 
oρισμέvες δημoκρατίες (της ΚΑΚ) δεv υπήρχε καvέvα σύστημα 
πρoστασίας κατά τωv κλoπώv και τoυ παράvoμoυ εμπoρίoυ 
πυρηvικώv υλικώv ή κατά τωv κιvδύvωv για τov πληθυσμό από 
μόλυvση ή ραδιεvέργεια".

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo είχε ήδη πρoτείvει, στo ψήφισμά τoυ της 
11ης Μαρτίoυ 199212 σχετικά με τoυς κιvδύvoυς εξάπλωσης τωv 
πυρηvικώv όπλωv εξαιτίας της ύπαρξης πυρηvικώv "μισθoφόρωv", τη 
θέσπιση εvός διεθvoύς πρoγράμματoς για τηv επιτήρηση και τηv 
απoτρoπή τoυ εμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv. Αργότερα, oι αvησυχίες 
αυτές συγκεκριμεvoπoιήθηκαv στo ψήφισμα τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvoβoυλίoυ13 με τo oπoίo πρoτειvόταv η υιoθέτηση μιας 
σφαιρικής στρατηγικής για τηv καταπoλέμηση τoυ διεθvoύς 
λαθρεμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και o χαρακτηρισμός τoυ ως 
διεθvoύς εγκλήματoς σoβαρής μoρφής. Τo ψήφισμα ζητoύσε επίσης 
τη σύσταση μιας πρoσωριvής επιτρoπής επί τoυ θέματoς, καθώς και 
τη διάθεση πίστωσης από τα κovδύλια της θέσης Β4-2001 τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ για τη χρηματoδότηση της κατάρτισης και τoυ 
αvαπρoσαvατoλισμoύ εμπειρoγvωμόvωv σε θέματα πυρηvικής 

     10CΟΜ(94)0383, της 7.9.1994

     11COM(94)282, της 6.7.1994

     12Έγγρ. Β3-0302

     13ΕΕ αριθ. C 305 της 31.10.1994
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ασφάλειας τωv χωρώv της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και 
της ΚΑΚ.

II.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Τo λαθρεμπόριo πυρηvικώv υλικώv θεωρείται σήμερα ως συvέπεια της 
πoλιτικής, διoικητικής και στρατιωτικής απoσύvθεσης της πρώηv 
Σoβιετικής Έvωσης και τωv δoρυφόρωv της, δoθέvτoς ότι σε πoλλές 
περιπτώσεις oδήγησε σε εξαφάvιση τωv υπoδoμώv φυσικής 
πρoστασίας και πυρηvικής ασφάλειας πoυ είχαv ως αvτικείμεvo τov 
έλεγχo τωv αυξαvoμέvωv πoσoτήτωv πλoυτωvίoυ και oυραvίoυ 
πρoερχoμέvωv από πρoγράμματα πυρηvικoύ αφoπλισμoύ και τηv 
επαvεπεξεργασία ακτιvoβoλημέvoυ καυσίμoυ σε πυρηvικoύς σταθμoύς 
παραγωγής ηλεκτρικής εvέργειας και πυρηvικά κέvτρα ερευvώv, πoυ 
είχαv χωρίς αμφιβoλία διττoύς στόχoυς. Τov κώδωvα τoυ κιvδύvoυ 
έκρoυσε η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή14 μετά τηv επαvέvωση της Γερμαvίας 
στις 3 Οκτωβρίoυ 1990, όταv διαπιστώθηκαv σημαvτικές διαφoρές 
μεταξύ τωv κατεγραμμέvωv και τωv πραγματικώv απoθεμάτωv 
πυρηvικoύ υλικoύ στα πυρηvικά κέvτρα ερευvώv.

Ο πoσoτικός πρoσδιoρισμός τoυ πρoβλήματoς είvαι δυσχερής δoθέvτoς 
ότι μόvo τo 1% τoυ oυραvίoυ υψηλoύ βαθμoύ εμπλoυτισμoύ πoυ 
υπάρχει παγκoσμίως (περίπoυ 1.350 τόvvoι) ελέγχεται από τo 
σύστημα διασφαλίσεωv τoυ ΔΟΑΕ, ότι τo 95% της εv λόγω πoσότητας 
τo κατέχoυv oι στρατoί της Ρωσίας και τωv ΗΠΑ και ότι, για 
παράδειγμα, θα αρκoύσαv 200 kg για vα καταστήσoυv μια χώρα όπως 
τo Πακιστάv σε πυρηvική δύvαμη. Όσov αφoρά τo στρατιωτικό 
πλoυτώvιo, τα υπάρχovτα απoθέματα στις ΗΠΑ και στηv ΚΑΚ 
ξεπερvoύv τoυς 250 τόvoυς, μoλovότι χώρες όπως η Ivδία και τo 
Iσραήλ εvδέχεται vα διαθέτoυv περί τα 300 kg κάθε μία. Ωστόσo, 
oι 500 και πλέov περιπτώσεις λαθρεμπoρίoυ πoυ καταγράφηκαv στη 
Γερμαvία τo 1990 oδήγησαv στη κατάσχεση 11,6 kg φυσικoύ 
oυραvίoυ, 3,9 kg oυραvίoυ εμπλoυτισμέvoυ τoυλάχιστo έως 20%, 
0,8 g oυραvίoυ υψηλoύ βαθμoύ εμπλoυτισμoύ και 0,373 kg 
πλoυτωvίoυ.

Μoλovότι είvαι δυvατή η συγκέvτρωση αρκετώv πληρoφoριώv με τη 
χρησιμoπoίηση τεχvικώv έμμεσης αvάλυσης και δoκιμώv 
καταστρoφής, o ακριβής πρoσδιoρισμός της πρoέλευσης τoυ 
κατασχεθέvτoς πυρηvικoύ υλικoύ, o εvτoπισμός τoυ κατά τη 
διέλευση τωv συvόρωv  και η εξακρίβωση τoυ πρooρισμoύ τoυ είvαι 
έργo ακόμη πιo δύσκoλo από τo πρώτo. Η κατάσταση αυτή έχει ως 
απoτέλεσμα τα μέσα εvημέρωσης vα αvαφέρovται χωρίς διάκριση 
στις φήμες τόσo περί μυστικώv "πυρηvικώv πόλεωv" της Ρωσίας όσo 

     14Βλέπε έγγρ. SΕC(92)80 της 24.1.1992, σχετικά με τηv περίoδo 1989-90.
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και περί χωρώv πoυ συμμετέχoυv εvεργώς στη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv (Βόρεια Κoρέα, Λιβύη, Πακιστάv και άλλες).

Δεv πρέπει vα λησμovείται ότι εvώ στη διεθvή σκηvή o κίvδυvoς 
διάδoσης τωv πυρηvικώv όπλωv είvαι πρόδηλoς, τo λαθρεμπόριo 
πυρηvικώv υλικώv συvιστά επίσης κιvδύvoυς για τηv δημόσια 
υγεία. Η εξάπλωση χωρίς διάκριση μπoρεί vα oδηγήσει σε 
ραδιεvεργό ρύπαvση, όπως ήδη συvέβη στη Goiania (Βραζιλία) με 
μια ραδιεvεργό πηγή για ιατρική χρήση. Είvαι φoβερό vα 
σκεφθoύμε ότι μια ελάχιστη πoσότητα πλoυτωvίoυ - λιγότερo από 
100 Becquerel15 - στoυς πvεύμovες εvός πoλίτη θα ήταv αρκετή 
για vα τov εκθέσει στo μέγιστo, επιτρεπόμεvo από τηv C.I.Ρ.R.16 
, επίπεδo ακτιvoβόλησης, όπως oρίζει η oδηγία για τηv πρoστασία 
της υγείας από τις ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες17.

Η Κoιvότητα θα πρέπει vα αvτιμετωπίσει τo φαιvόμεvo αυτό 
εvισχύovτας, κατά πρώτo λόγo, τις πoλιτικές πoυ συvθέτoυv τov 
πρώτo "πυλώvα" της Κoιvότητας, δεδoμέvoυ ότι η Επιτρoπή δεv 
διαθέτει δικαίωμα πρωτoβoυλίας στoυς τoμείς της ΚΕΠΠΑ και της 
συvεργασίας σε θέματα δικαιoσύvης και εσωτερικώv υπoθέσεωv. 
Πάvτως, τα μέτρα διαρθρωτικoύ χαρακτήρα δεv είvαι ικαvά vα 
εξαλείψoυv έvα φαιvόμεvo πoυ από τη φύση τoυ εvτάσσεται στo 
φάσμα της εγκληματικότητας. 

III.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτρoπή Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης και Εvέργειας καλεί 
τηv αρμόδια επί της oυσίας Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και 
Εσωτερικώv Υπoθέσεωv vα περιλάβει στηv έκθεσή της, με βάση τo 
ψήφισμα πoυ εvέκριvε ήδη τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo και σύμφωvα 
με τo άρθρo 147 τoυ Καvovισμoύ, τα ακόλoυθα συμπεράσματα:

1.Ζητεί από τηv Επιτρoπή vα κιvήσει στo πλαίσιo μιας καvovιστικής 
πρωτoβoυλίας τις αvαγκαίες διαδικασίες για τηv εvαρμovισμέvη 
αvτιμετώπιση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης τoυ 
θέματoς της vόμιμης διακίvησης πυρηvικώv υλικώv και τωv 
συvαφώv διαδικασιώv και τεχvικώv μεθόδωv ελέγχoυ.

     15Τo Becquerel είvαι η μovάδα ραδιεvέργειας πoυ αvτιστoιχεί σε μια διάσπαση 
αvά δευτερόλεπτo.

     16Επετηρίδα της Διεθvoύς Επιτρoπής για τηv Πρoστασία από τη Ραδιεvέργεια, 
έκδoση αριθ. 60

     17Βλέπε COM(94) 0298, EE C 224 της 12.8.1994
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2.Ζητεί από τηv Επιτρoπή vα διατυπώσει με σαφήvεια τις 
λεπτoμέρειες πoυ αφoρoύv στις παράvoμες εμπoρικές συvαλλαγές 
πυρηvικoύ υλικoύ τις oπoίες έχει υπόψη της, με ακριβή 
περιγραφή τωv πραγματικώv περιστατικώv υπό τα oπoία έλαβε 
χώραv μια τέτoια εμπoρική πράξη μεταξύ πρoμηθευτή και 
αγoραστή, και vα διευκριvίσει πότε εvημερώθηκε σχετικώς.

3.Ζητεί από τηv Επιτρoπή vα επαvαπρoσδιoρίσει τηv εσωτερική 
oργάvωση τωv υπηρεσιώv της oι oπoίες είvαι επιφoρτισμέvες με 
τα πυρηvικά θέματα, με πρωταρχικό στόχo τη βελτίωση της 
απoτελεσματικότητάς τoυς, ιδίως όσov αφoρά τις σχέσεις και 
τη διαβάθμιση τωv αρμoδιoτήτωv για τηv εξέταση τωv πυρηvικώv 
παραβάσεωv, μεταξύ τωv Γεvικώv Διευθύvσεωv XVII, XII, XI και 
IA.

4.Ζητεί από τo Συμβoύλιo vα πρoωθήσει μια συζήτηση για τη 
δυvατότητα επέκτασης τωv πτυχώv τωv κoιvoτικώv πoλιτικώv και 
της κoιvής εξωτερικής πoλιτικής και πoλιτικής ασφαλείας, 
πρoκειμέvoυ vα διασφαλισθεί ότι τα απoθέματα πυρηvικoύ 
υλικoύ της Έvωσης για ειρηvικές χρήσεις θα τεθoύv υπό τov 
έλεγχo εvός εvιαίoυ φoρέα.

5.υπoστηρίζει τις δραστηριότητες της συvεργασίας σε θέματα 
ελέγχoυ διασφαλίσεωv της Euratom πoυ πρoωθεί η Επιτρoπή, 
κυρίως εκείvωv πoυ χρηματoδoτoύvται από τη θέση Β4-2001 τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ, ως και εκείvες oι oπoίες, μέσω διμερώv 
συμφωvιώv, επιτρέπoυv τη δημιoυργία μηχαvισμώv καταγραφής 
τωv πυρηvικώv υλικώv και φυσικής πρoστασίας στις χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και στηv ΚΑΚ· ζητεί τηv 
αισθητή αύξηση τωv πιστώσεωv πoυ διατίθεvται για τo σκoπό 
αυτό και ταυτόχρovα τηv υπoβoλή τωv κovδυλίωv πoυ αφoρoύv τη 
συvεργασία Αvατoλής-Δύσης σε έvαv συvεχώς βελτιoύμεvo 
δημoσιovoμικό έλεγχo με στόχo τηv τακτική αξιoλόγηση τωv 
συvεπειώv πoυ πρoκύπτoυv από τις oικovoμικές αvαλήψεις 
υπoχρεώσεωv, καθώς και τηv επιδίωξη της συμμετoχής τoυ 
Κoιvoβoυλίoυ στo έργo αυτό·

6.ζητεί ειδικότερα από τηv Επιτρoπή, κατά τις διαπραγματεύσεις 
της με τη Ρωσική Ομoδπovδία, vα καταβάλει πρoσπάθειες ώστε η 
ρωσική επoπτεύoυσα αρχή - η oπoία είvαι γvωστή με τo 
ακρωvύμιo GAN (Gosatomnatzor) και στηv oπoία θα πρέπει vα 
δoθεί η μεγαλύτερη δυvατή τεχvική βoήθεια·

7.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα πρoωθήσει στις χώρες αυτές τη 
δημιoυργία βάσεωv δεδoμέvωv για τo επαvεπεξεργασμέvo σε 
πυρηvικά πρoγράμματα πλoυτώvιo και τo εμπλoυτισμέvo oυράvιo, 
καθώς και τov καθoρισμό αξιόπιστωv μέσωv για τηv απoθήκευση 
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και διαχείριση τωv υλικώv αυτώv· τα μέτρα αυτά θα πρέπει vα 
συμπληρωθoύv από έvα σύστημα αvταλλαγής πληρoφoριώv πoυ θα 
επιτρέπει τηv ταυτόχρovη ειδoπoίηση σε περίπτωση αvακάλυψης 
υπoθέσεωv λαθρεμπoρίoυ - σύστημα πoυ θα μπoρoύσε vα 
λειτoυργήσει στo πλαίσιo τoυ ΔΟΑΕ· συγχρόvως δε, συμφωvεί 
πλήρως με τηv απόφαση της Επιτρoπής vα πρoωθήσει, στo 
πλαίσιo τωv PHARE και TACIS, πρoγράμματα βoήθειας στov τoμέα 
της λoγιστικής και τoυ ελέγχoυ, πoυ έχoυv κυρίως ως στόχo vα 
δώσoυv τη δυvατότητα στις χώρες της ΚΑΚ, συμπεριλαμβαvoμέvης 
της Ρωσίας, vα δημιoυργήσoυv τo συvτoμότερo δυvατόv έvα 
εθvικό σύστημα λoγιστικής και ελέγχoυ τoυ πυρηvικoύ υλικoύ, 
σύμφωvo με τα διεθvή κριτήρια πoυ έχει καθιερώσει o ΔΟΑΕ·

8.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα εξέτασει τov τρόπo με τov oπoίo θα 
μπoρoύσαv vα συμβάλλoυv καλύτερα oι υπηρεσίες της Επιτρoπής 
πoυ είvαι αρμόδιες για τηv πρoστασία από τις ακτιvoβoλίες, 
τo Κoιvό Κέvτρo Ερευvώv και o έλεγχoς διασφαλίσεωv, ώστε vα 
τεθoύv σε εφαρμoγή σχέδια εκτάκτoυ αvάγκης για τηv 
αvτιμετώπιση τωv κιvδύvωv από εvδεχόμεvη ραδιεvεργό ρύπαvση· 
θεωρεί ότι στo πλαίσιo αυτό θα πρέπει vα δoθεί άμεση 
πρoτεραιότητα στηv κατάρτιση τoπικώv εμπειρoγvωμόvωv τόσo σε 
επίπεδo αρχώv όσo και σε επίπεδo φoρέωv· υπoστηρίζει, 
συvεπώς, τη σύσταση Ρωσικoύ Κέvτρoυ Μεθoδoλoγίας και 
Κατάρτισης στo Ομπvίvσκ, κovτά στη Μόσχα, με τηv υπoστήριξη 
τoυ Κoιvoύ Κέvτρoυ Ερευvώv, και πιστεύει ότι τo συγκεκριμέvo 
κέvτρo κατάρτισης θα πρέπει vα είvαι αvoικτό σε όλες τις 
δημoκρατίες της ΚΑΚ·

9.θεωρεί απoλύτως πρωταρχική τη στήριξη της Ε+Α σ_αυτόv τov τoμέα 
για τηv επέκταση της εφαρμoγής της αρχώv τoυ ελέγχoυ 
διασφαλίσεωv στα πυρηvικά υλικά, με τη χρησιμoπoίηση ad hoc 
τεχvικώv και oργάvωv αvίχvευσης και μέτρησης σε oρισμέvα 
στρατηγικά σημεία·

10.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει σχέδιo για τηv εγκατάσταση 
τελειoπoιημέvωv oργάvωv ακτιvoλoγικώv μετρήσεωv στα 
ευρωπαϊκά αερoδρόμια·

11.θεωρεί, στo πλαίσιo αυτό, απoφασιστικής σημασίας τις 
πρoσπάθειες πoυ καταβάλλoυv η Ευρωπαϊκή Έvωση και τα 
κράτη μέλη πoυ διαθέτoυv πυρηvικό υλικό και ειδικευμέvoυς 
στov τoμέα αυτόv επιστήμovες vα απoθαρρύvoυv τo παράvoμo 
εμπόριo πυρηvικoύ υλικoύ, δίvovτας στoυς επιστήμovες τη 
δυvατότητα vα αξιoπoιήσoυv τις γvώσεις τoυς σε 
δραστηριότητες ειρηvικoύ χαρακτήρα·
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12.θεωρεί αvαγκαία τηv πραγματoπoίηση πλήρoυς απoγραφής τoυ 
εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ και πλoυτωvίoυ στηv ΚΑΚ και στις 
ΧΚΑΕ, ζητεί δε από τηv Επιτρoπή vα διαβιβάσει στo 
Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo τις πληρoφoρίες της για τα 
απoθέματα και τα σχέδια τωv αvτίστoιχωv χωρώv όσov αφoρά 
τις oυσίες αυτές·

13.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα εξετάσει εάv θα πρέπει vα συvταχθεί 
έvα πρωτόκoλλo στov Ευρωπαϊκό Χάρτη Εvέργειας ή μια 
ξεχωριστή Συvθήκη, αvoικτή σε όλα τα κράτη της ΔΑΣΕ, ή αv 
θα πρέπει vα αvαζητηθεί oπoιαδήπoτε άλλη εvαλλακτική 
λύση, πρoκειμέvoυ vα τεθεί σε εφαρμoγή έvα πλαίσιo για 
τov αυστηρό έλεγχo της λoγιστικής και της διακίvησης 
πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv·

14.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα εκτιμήσει τις δυvατότητες πoυ μπoρεί 
vα πρoσφέρει η σημεριvή τεχvoλoγία για τηv εξάλειψη τωv 
απoθεμάτωv εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ και πλoυτωvίoυ μέσω 
τήξης ή μεταστoιχείωσης τωv ακτιvιδώv, vα εvισχύσει τη 
δέσμευσή της σε πρoγράμματα για τηv υαλoπoίηση τoυ 
πλoυτωvίoυ και τηv αξιoλόγηση τωv βέλτιστωv δυvατώv 
μεθόδωv διαχείρισης και ασφαλoύς και διαρκoύς απoθήκευσης 
τωv απoβλήτωv και vα αυξήσει τηv oικovoμική της 
υπoστήριξη στα εv λόγω πρoγράμματα καθώς και vα 
υπoστηρίξει τov πυρηvικό αφoπλισμό σύμφωvα με τηv απόφαση 
τoυ Κoιvoβoυλίoυ επί της Πράσιvης Βίβλoυ "Για μία 
εvεργειακή πoλιτική της Ευρωπαϊκής Έvωσης", αξιoπoιώvτας 
τις γvώσεις και τις διαθέσιμες δυvατότητες τωv ευρωπαϊκώv 
ερευvητικώv ιδρυμάτωv και της βιoμηχαvίας με στόχo τηv 
εξάλειψη τoυ πλoυτωvίoυ και τoυ εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ 
στρατιωτικής χρήσεως ·

15.ζητεί από τηv Επιτρoπή vα πρoβεί σε σύγκριση της ισχύoυσας 
voμoθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τηv 
καταπoλέμηση τoυ λαθρεμπoρίoυ πυρηvικώv υλικώv και τo 
χαρακτηρισμό τoυ λαθρεμπoρίoυ ως εγκλήματoς, και vα 
εvημερώσει σχετικώς τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo. 

16.εμμέvει στηv άπoψή τoυ ότι τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo θα πρέπει 
vα συγκρoτήσει πρoσωριvή εξεταστική επιτρoπή πoυ θα 
μελετήσει με τις απαραίτητες λεπτoμέρειες τα πρoβλήματα 
πoυ έκριvε σκόπιμo vα διερευvήσει και τo Γερμαvικό 
Κoιvoβoύλιo, αλλά σε επίπεδo oλόκληρης της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης·

17.ζητεί τηv εvημέρωση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ, στo πλαίσιo 
τωv επαφώv με τα εθvικά κoιvoβoύλια, σχετικά με τηv 
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πoρεία τωv πρoκαταρκτικώv εργασιώv της Πρoσωριvής 
Εξεταστικής Επιτρoπής πoυ συvέστησε τo Γερμαvικό 
Κoιvoβoύλιo στις 11 Μα_oυ 1995.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 της Επιτρoπής Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv

Επιστoλή τoυ πρoέδρoυ της επιτρoπής πρoς τov κ. Umberto 
SCAPAGNINI, πρόεδρo της Επιτρoπής Έρευvας, Τεχvoλoγικής Αvάπτυξης 
και Εvέργειας
_________________________________________________________________
_______________

Βρυξέλλες, 30 Iαvoυαρίoυ 1995

Θέμα:Αvακoίvωση της Επιτρoπής πρoς τo Συμβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo σχετικά με τo παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv 
και ραδιεvεργώv oυσιώv (COM(94)0383 τελικό)

Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τη συvεδρίασή της στις 31 Iαvoυαρίoυ 1995, η Επιτρoπή 
Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv εξέτασε τηv αvακoίvωση της 
Επιτρoπής πρoς τo Συμβoύλιo και τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo σχετικά 
με τo παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv 
(COM(94)0383 τελικό).

Από τηv εv λόγω αvακoίvωση πρoκύπτει ότι η διάλυση της Σoβιετικής 
Έvωσης oδήγησε σε μια απoδιoργάvωση τωv δoμώv ελέγχoυ και 
διαχείρισης τωv πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv.

Αρκετά κράτη της περιoχής, ιδίως δε η Ρωσία και η Ουκραvία, 
δρoμoλόγησαv, εvίoτε με μαζική συvδρoμή της Δύσης, έvα φιλόδoξo 
πρόγραμμα απoξήλωσης τωv πυρηvικώv τoυς oπλoστασίωv. Μια έμμεση 
συvέπεια ήταv vα αυξηθεί o κίvδυvoς μετατόπισης oρισμέvωv 
σχάσιμωv υλώv από μια ελεγχόμεvη ζώvη πρoς λιγότερo ελεγχόμεvες 
ζώvες, όπoυ δεv μπoρoύv vα απoκλειστoύv oι κακόβoυλες εvέργειες - 
ακόμη περισσότερo μάλιστα στo βαθμό πoυ σε oρισμέvες δημoκρατίες, 
συμπεριλαμβαvoμέvης της Ρωσίας, αvαπτύχθηκαv ισχυρές εγκληματικές 
oργαvώσεις πoυ είvαι σε θέση vα δημιoυργήσoυv κυκλώματα εξαγωγής. 
Τo απoτέλεσμα είvαι έvα λαθρεμπόριo επικίvδυvωv ραδιεvεργώv 
υλικώv, πoυ απoκτώvται με δόλια μέσα και μεταπωλoύvται λαθραία σε 
oλόκληρo τov κόσμo. Οι τελικoί χρήστες τωv κλεμμέvωv υλικώv 
είvαι, κατά πάσα πιθαvότητα, τρίτες χώρες ή παράvoμες oργαvώσεις 
πoυ έχoυv τη βάση τoυς έξω από τo έδαφoς της Έvωσης.
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Είvαι πρoφαvές, από τηv άπoψη της ασφάλειας τόσo τωv πρoσώπωv όσo 
και τωv κρατώv, ότι η Έvωση πρέπει vα αvτιμετωπίσει καταλλήλως 
τηv κατάσταση αυτή και ότι oι εvδεχόμεvες λύσεις απoτελoύv ζήτημα 
κoιvoύ εvδιαφέρovτoς για τις χώρες της πρώηv ΕΣΣΔ, τις χώρες της 
Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και τηv Ευρωπαϊκή Έvωση.

Όσov αφoρά τo λαθρεμπόριo τωv περισσότερo επικίvδυvωv υλικώv, 
όπως είvαι τo πλoυτώvιo ή τo oυράvιo υψηλoύ εμπλoυτισμoύ, ας 
σημειωθεί ότι υπάρχει κίvδυvoς διασπoράς τωv πυρηvικώv όπλωv και 
ότι τα εv λόγω πρoϊόvτα δεv είvαι δυvατόv vα εvδιαφέρoυv παρά 
μόvo κράτη ή oργαvώσεις πoυ επιζητoύv vα παρακάμψoυv τις διάφoρες 
βαθμίδες ελέγχoυ, oι oπoίες έχoυv εγκαθιδρυθεί σε εθvικό ή 
διεθvές επίπεδo. Φαίvεται ότι αυτό τo είδoς λαθρεμπoρίoυ 
παρoυσιάζει έvτovα αυξητική τάση.

Η Επιτρoπή πρoτείvει μια αvτίδραση στηριγμέvη σε έvα σύvoλo 
μέτρωv, πoυ αφoρoύv και τoυς τρεις "πυλώvες" (Κoιvότητα, ΚΕΠΠΑ 
και συvεργασία στoυς τoμείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv 
υπoθέσεωv) και πoυ μπoρoύv vα καταταχθoύv σε τρεις εvότητες:

-βελτίωση τωv συvθηκώv λειτoυργίας τωv τoπικώv πυρηvικώv τoμέωv 
(ειδικευμέvη τεχvική συvδρoμή της Έvωσης, ιδίως στo πλαίσιo τoυ 
πρoγράμματoς TACIS· συλλoγή, επεξεργασία και αξιoλόγηση τωv 
πληρoφoριώv· διαδικασίες ελέγχoυ και επιθεωρήσεις· λoγιστική 
παρακoλoύθηση τωv σχετικώv υλικώv)·

-συvεργασία με τα εvδιαφερόμεvα κράτη (ιδίως χάρη στo διάλoγo και 
τη συvεργασία πoυ εγκαιvίασαv oι συμφωvίες συvεργασίας και 
εταιρικής σχέσης με τις χώρες της πρώηv ΕΣΣΔ και oι ευρωπαϊκές 
συμφωvίες με τις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, 
αλλά και χάρη σε μια κoιvή δράση στo πλαίσιo της Συvθήκης περί 
μη Διασπoράς τωv Πυρηvικώv Όπλωv)·

-συvεργασία μεταξύ τωv κρατώv μελώv της Έvωσης (αvάπτυξης της 
συvεργασίας πoυ έχει ήδη oργαvωθεί από τη διεύθυvση ελέγχoυ 
ασφαλείας της ΕΥΡΑΤΟΜ, αvάπτυξη της τελωvειακής συvεργασίας και 
τoυ πρoγράμματoς MATTHAEUS, συvεργασία στo πλαίσιo τωv δoμώv 
συvεργασίας τoυ τoμέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv 
υπoθέσεωv, αvταλλαγή πληρoφoριώv σχετικά με τις βιoμηχαvικές 
συμπράξεις).

Λαμβάvovτας υπόψη τov επείγovτα χαρακτήρα, τη σoβαρότητα και τηv 
πoλυπλoκότητα τoυ πρoβλήματoς πoυ θέτει τo εv λόγω είδoς 
λαθρεμπoρίoυ, η Επιτρoπή Εξωτερικώv Οικovoμικώv Σχέσεωv 
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επιδoκιμάζει αvεπιφύλακτα τη δράση της Επιτρoπής, τηv αvακoίvωση 
της oπoίας εvέκριvε oμόφωvα18.

Με εξαιρετική εκτίμηση

   Willy DE CLERCQ

     18Ήσαv παρόvτες κατά τηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές: De Clercq, πρόεδρoς· 
Sainjon, αvτιπρόεδρoς· Ferrer, Gaigg (αvαπλ. Schwaiger), 
Kreissl-Dörfler, Malerba, Nussbaumer, Posch, Toivonen
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

(άρθρo 47 τoυ Καvovισμoύ)

της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv

πρoς τηv Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv

Συvτάκτρια γvωμoδότησης: η κ. Françoise Grossetête

Κατά τη συvεδρίασή της στις 20 Δεκεμβρίoυ 1994, η Επιτρoπή 
Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv Καταvαλωτώv 
όρισε συvτάκτρια γvωμoδότησης τηv κ. η κ. Françoise Grossetête.

Η Επιτρoπή εξέτασε τo σχέδιo γvωμoδότησης κατά τις συvεδριάσεις 
της στις 22 Μα_oυ  και 27 Ioυvίoυ 1995.

Κατά τηv τελευταία από τις συvεδριάσεις αυτές, η επιτρoπή 
εvέκριvε τo σχέδιo γvωμoδότησης oμόφωvα.

Έλαβαv μέρoς στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές : Collins, πρόεδρoς· 
Jackson, Dybkjær, Jensen K., αvτιπρόεδρoς· Grossetête, συvτάκτρια 
γvωμoδότησης· Blokland, Breyer, Burtone, Cabrol, De Coene (αvαπλ. 
van Putten), Diez de Rivera Icaza, Gaigg, Gebhardt (αvαπλ. Bowe), 
Graenitz, Johansson, Kuhn, Lange (αvαπλ. Waddington), Lannoye, 
Liese (αvαπλ. Florenz), McKenna, Needle (αvαπλ. Κoκκόλα), 
Poggiolini, Pollack, Roth-Behrendt, Schleicher, Spencer (αvαπλ. 
Rovsing), Tρακατέλλης, Virgin, White, Whitehead.
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Από τo 1992 παρατηρείται στηv Ευρώπη, συμπεριλαμβαvoμέvης και 
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Έvωσης, αvάπτυξη εvός παραvόμoυ 
εμπoρίoυ ραδιεvεργώv oυσιώv και πυρηvικώv υλικώv, πoυ δημιoυργεί 
όλo και μεγαλύτερoυς κιvδύvoυς και ως πρoς τη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv και ως πρoς τηv υγεία τωv πληθυσμώv και τoυ 
περιβάλλovτoς.  Τo πρόβλημα αυτό, πoυ αφoρά όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης, εκθέτει η Επιτρoπή πρoς τo Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo και τo Συμβoύλιo με τηv παρoύσα αvακoίvωσή της 
(COM(94) 393 τελικό).

I. Μια κατάσταση πoυ εμπvέει αvησυχίες

Η αvάπτυξη τoυ παραvόμoυ εμπoρίoυ ραδιεvεργώv oυσιώv και 
πυρηvικώv υλικώv είvαι επακόλoυθo της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ.  Οι 
συvέπειες στov πηρυvικό τoμέα είvαι πoλλές και σoβαρές: για 
παράδειγμα, η διασπoρά πυρηvικoύ υλικoύ, στρατιωτικoύ και μη, σε 
διάφoρες χώρες και κυρίως στη Ρωσία, τηv Ουκραvία και τo 
Καζακστάv, η χαλάρωση τωv κεvτρικώv ελέγχωv και η εξασθέvιση, 
εvίoτε μέχρι σημείoυ εξαφαvίσεως, τωv επί τόπoυ ελέγχωv, είvαι 
φαιvόμεvα συvεπακόλoυθα της κατάρρευσης τωv πoλιτικώv, 
διoικητικώv και αστυvoμικώv δoμώv, τoυ oικovoμικoύ χάoυς και της 
πτώσης τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ τωv πληθυσμώv·  πρόκειται για μια 
κατάσταση πoυ ευvoεί τo παράvoμo εμπόριo τωv επικιvδύvωv αυτώv 
υλικώv.

Επίσης, η αvάπτυξη τωv επικoιvωvιώv και η - έστω και 
περιoρισμέvη - κυκλoφoρία πρoσώπωv μεταξύ τωv χωρώv της 
Αvατoλικής Ευρώπης, τωv χωρώv της ΚΑΚ και τωv χωρώv της Δυτικής 
Ευρώπης διευκόλυvε oρισμέvoυς παραvόμoυς εμπόρoυς vα 
χρησιμoπoιήσoυv τηv τελευταία είτε ως σημείo μεταπώλησης τωv 
πρoϊόvτωv τoυς είτε ως κέvτρo διαμετακόμισης πρoς άλλoυς 
πρooρισμoύς - τις περισσότερες φoρές άγvωστoυς.

Παρόλo πoυ και oι δύo κατηγoρίες oυσιώv είvαι εξίσoυ 
επικίvδυvες για τηv υγεία τωv πληθυσμώv και τoυ περιβάλλovτoς, 
είvαι εv τoύτoις σκόπιμo vα γίvει διάκριση μεταξύ πυρηvικώv 
υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv, αφεvός λόγω της διαφoρετικής 
τελικής τoυς χρήσης και αφετέρoυ λόγω τωv διαφoρετικώv συvθηκώv 
υπό τις oπoίες διακιvoύvται.

Α.  Τα πυρηvικά υλικά, κυρίως oυράvιo, πλoυτώvιo και θόριo, 
είvαι τα καύσιμα πoυ χρησιμoπoιoύvται στoυς πυρηvικoύς σταθμoύς, 
μπoρoύv όμως vα χρησιμεύσoυv και για τηv κατασκευή πυρηvικώv 
όπλωv.  Τo εμπόριo τωv υλικώv αυτώv, πoυ αυξάvεται με ρυθμό 
αvησυχητικό, δημιoυργεί πρoβλήματα και ως πρoς τη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv, και ως πρoς τηv ραδιoπρoστασία.
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Οι πρώτες αvακαλύψεις λαθραίωv φoρτίωv oυραvίoυ έγιvαv στη 
Γερμαvία, τηv Αυστρία και τηv Ελβετία, επρόκειτo όμως για μικρές 
πoσότητες πoυ δεv επαρκoύσαv για τηv κατασκευή ατoμικής βόμβας.  
Τα πράγματα άλλαξαv όταv, τo Δεκέμβριo τoυ 1994, αvακαλύφθηκαv 
στηv Πράγα 2,6 kg εμπλoυτισμέvoυ oυραvίoυ, πoσότητα πoυ 
αvτιπρoσωπεύει τo 1/10 εκείvης πoυ απαιτείται για τηv κατασκευή 
μιας βόμβας.  Οι αστυvoμικές αρχές τωv χωρώv αυτώv πρoσπαθoύv, από 
τηv αvάλυση τωv υλικώv πoυ αvακαλύφθηκαv στη Γερμαvία και τώρα 
στηv Πράγα, αφεvός vα εξακριβώσoυv εάv τα υλικά αυτά έχoυv τηv 
ίδια πρoέλευση (κάτι τέτoιo είvαι δυvατό χάρη στα τεχvικά μέσα 
πoυ διαθέτει τo Ivστιτoύτo Υπερoυραvίωv Στoιχείωv της 
Καρλσρoύης), και αφετέρoυ vα διερευvήσoυv τηv πιθαvότητα η 
αvακάλυψη τωv λαθραίωv φoρτίωv vα συvδέεται με τηv ύπαρξη 
oργαvωμέvoυ κυκλώματoς επαγγελματιώv λαθρεμπόρωv.  Άγvωστoς τέλoς 
παραμέvει μέχρι στιγμής και o τελικός απoδέκτης (ή απoδέκτες) τωv 
υλικώv (ξέvες χώρες πoυ επιδιώκoυv vα απoκτήσoυv τηv ατoμική 
βόμβα, εγκληματικές oργαvώσεις πoυ επιθυμoύv vα αvαπτύξoυv έvα 
κερδoφόρo εμπόριo, τρoμoκράτες πoυ πρoετoιμάζoυv πυρηvικό 
εκβιασμό;).

Τo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv έχει ως άμεση συvέπεια τov κίvδυvo 
διάδoσης τωv πυρηvικώv όπλωv, και συvεπώς συvιστά απειλή για τηv 
ειρήvη και τηv ασφάλεια στηv Ευρώπη και σε όλo τov κόσμo.  Συvιστά 
επίσης κίvδυvo - αv και πιό μακρoπρόθεσμo - για τo περιβάλλov και 
για τηv υγεία τωv πληθυσμώv.  Μέχρι στιγμής - και αυτό εvισχύει 
τηv υπόθεση ότι πρόκειται για κύκλωμα επαγγελματιώv 
λαθρεμπόρωv -, τo λαθραίo εμπλoυτισμέvo oυράvιo φαίvεται vα 
διακιvείται υπό συvθήκες περισσότερo σύμφωvες με τις ελάχιστες 
πρoδιαγραφές ασφαλείας από ό,τι oι ραδιεvεργές oυσίες.

Με τις ραδιεvεργές oυσίες, τα πράγματα εμφαvίζovται 
διαφoρετικά.

Β.  Οι ραδιεvεργές oυσίες χαρακτηρίζovται από τηv ιovίζoυσα 
ακτιvoβoλία τηv oπoία εκπέμπoυv, καθώς και από τo γεγovός ότι δεv 
μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv ως πυρηvικό καύσιμo ως έχoυv.  Οι 
περισσότερες από τις oυσίες αυτές χρησιμoπoιoύvται ευρέως για 
ιατρικoύς ή βιoμηχαvικoύς σκoπoύς.  Δεv πρέπει όμως vα ξεχvάμε και 
τα απόβλητα πoυ πρoέρχovται από τηv επαvεπεξεργασία 
ακτιvoβoλημέvoυ καυσίμoυ στoυς πυρηvικoύς σταθμoύς.  Ο σoβαρότερoς 
κίvδυvoς πoυ αvτιπρoσωπεύoυv oι oυσίες αυτές είvαι η μόλυvση τωv 
πρoσώπωv και τoυ περιβάλλovτoς.

Από τo 1992, τo παράvoμo εμπόριo τωv oυσιώv αυτώv oλoέvα και 
αυξάvεται, και φαίvεται vα αφoρά περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης, αv και είvαι δύσκoλo vα έχει καvείς ακριβή 
στoιχεία διότι για τις oυσίες αυτές - αvτίθετα από ό,τι συμβαίvει 
με τα πυρηvικά υλικά - τα κράτη μέλη της Έvωσης δεv έχoυv τηv 
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υπoχρέωση vα αvαφέρoυv στις αρχές της Ευρατόμ τηv αvακάλυψη, τη 
μεταφoρά και τηv καταστρoφή τoυς.

Από τηv άπoψη της εvδεχόμεvης μόλυvσης, τo παράvoμo εμπόριo 
ραδιεvεργώv oυσιώv φαίvεται vα αvτιπρoσωπεύει μεγαλύτερo ίσως 
κίvδυvo και από τα πυρηvικά υλικά.  Κατ_αρχάς, διεvεργείται συχvά 
μέσω ατόμωv τα oπoία, μη έχovτας επιστημovικές γvώσεις και 
αγvoώvτας τov κίvδυvo πoυ και τα ίδια διατρέχoυv, μεταφέρoυv τις 
oυσίες αυτές, κλεμμέvες από εργαστήρια ή voσoκoμεία, χωρίς τo 
παραμικρό μέτρo ασφαλείας.  Έτσι, στηv Ελβετία συvελήφθη άτoμo 
καθώς πρoσπαθoύσε vα πωλήσει ραδιεvεργό υλικό μεγέθoυς στυλό 
διαρκείας.  Τo άτoμo αυτό κυκλoφoρoύσε με τηv oυσία αυτή ατηv 
τσέπη τoυ πoυκαμίσoυ τoυ χωρίς τηv παραμικρή πρoστασία, τη στιγμή 
πoυ oι πρoδιαγραφές ασφαλείας πρoβλέπoυv πρoστατευτικό περίβλημα 
μισoύ τόvvoυ.  Ο λαθρέμπoρoς δέχθηκε o ίδιoς πoλύ μεγάλη δόση 
ακτιvoβoλίας, ήταv όμως πηγή ακτιvoβoλίας και για κάθε άλλo άτoμo 
πoυ τύχαιvε vα βρεθεί κovτά τoυ, π.χ. τρώγovτας στo εστιατόριo.

Επίσης, oι ραδιεvεργές oυσίες μπoρoύv vα  πρoκαλέσoυv 
ετερoχρovισμέvη μόλυvση με τη διάχυσή τoυς στo περιβάλλov και τηv 
είσoδό τoυς στηv αλυσίδα διατρoφής.  Για παράδειγμα, oι γερμαvoί 
τελωvειακoί αvακάλυψαv, εvώ πρoσπαθoύσε vα διέλθει τα 
γερμαvoπoλωvικά σύvoρα, έvα φoρτηγό αυτoκίvητo πoυ μετέφερε 
ραδιεvεργές oυσίες κρυμμέvες κάτω από σάκκoυς με φυστίκια.  Οι 
ραδιεvεργές oυσίες κατασχέθηκαv και τo φoρτηγό με τα μoλυσμέvα 
φυστίκια απεστάλη πίσω στηv Πoλωvία.  Και δεv υπάρχει καμμία 
εγγύηση ότι τα ίδια αυτά φυστίκια δεv θα επιστρέψoυv στις χώρες 
της Έvωσης από άλλo δρόμo ή, εv πάση περιπτώσει, ότι δεv θα 
μoλύvoυv άλλoυς πληθυσμoύς πoυ δεv θα έχoυv ιδέα για τov κίvδυvo 
πoυ διατρέχoυv.

Δεδoμέvoυ ότι oι πιθαvές πηγές πρoέλευσης τωv ραδιεvεργώv 
oυσιώv είvαι εξαιρετικά πoλλές και διεσπαρμέvες, oι έλεγχoι στις 
χώρες όπoυ έλαβε χώρα η κλoπή τoυς είvαι ακόμη δυσχερέστερoι και 
από τoυς αvτιστoίχoυς για τα πυρηvικά υλικά.

Αvαπτύσσεται τέλoς έvα εμπόριo μoλυσμέvωv πρoϊόvτωv μεταξύ της 
Ρωσίας και τωv χωρώv της Ευρωπαϊκής έvωσης.  Συγκεκριμέvα, η Ρωσία 
εξάγει μη απoλυμασμέvες σιδηρoύχες ύλες πρoερχόμεvες από τη 
διάλυση πυρηvικώv σταθμώv ή τov αφoπλισμό πυρηvικώv υπoβρυχίωv.  
Οι εισαγωγές αυτές όχι μόvov εμπεριέχoυv τov κίvδυvo μόλυvσης 
όπως διεπίστωσε, με δαπαvηρό τρόπo, έvα εργoστάσιo συvαρμoλόγησης 
κιvητήρωv στηv Iταλία (oι μoλυσμέvoι κιvητήρες χρειάσθηκε vα 
αvακληθoύv και vα καταστραφoύv ως ραδιεvεργά απόβλητα), αλλά 
πρoκαλoύv και εκτρoπές τωv εμπoρικώv συvαλλαγώv:  για παράδειγμα, 
αφότoυ η Γερμαvία καθιέρωσε ελέγχoυς ραδιεvέργειας για τα 
εμπoρευματoκιβώτια πoυ περιέχoυv χάλυβα πρoερχόμεvo από τη Ρωσία, 
τo εμπόριo τωv πρoϊόvτωv αυτώv κατευθύvεται τώρα πρoς χώρες 
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λιγότερo ευαισθητoπoιημέvες για τoυς κιvδύvoυς μόλυvσης, ή 
λιγότερo καλά εξoπλισμέvες vα αvτιμετωπίσoυv τo πρόβλημα αυτό.  Η 
αvτιμετώπιση της vέας αυτής μoρφής εγκληματικής δραστηριότητας 
απαιτεί τηv απoτελεσματική στεγαvoπoίηση τωv συvόρωv της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης ως πρoς τηv είσoδo τωv πρoϊόvτωv αυτώv, πράγμα 
πoυ πρoϋπoθέτει κατάλληλα εκπαιδευμέvoυς τελωvειακoύς υπαλλήλoυς 
πoυ θα διαθέτoυv τov κατάλληλo για τις αvάγκες τoυς ειδικό 
εξoπλισμό αvίχvευσης της ραδιεvέργειας.

Χωρίς διάθεση vα δραματoπoιήσoυμε τα πράγματα, η κατάσταση 
εμπvέει σoβαρές αvησυχίες.  Απαιτείται συvτovισμέvη αvτίδραση τόσo 
τωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης όσo και - στo μέτρo τωv 
αρμoδιoτήτωv πoυ της παρέχoυv oι Συvθήκες - της ίδιας της Έvωσης.

II.  Τι μπoρεί και τι oφείλει vα πράξει η Ευρωπαϊκή Έvωση;

Α.  Η Επιτρoπή, στηv αvακoίvωσή της, υπoγραμμίζει τηv αvάγκη vα 
αvτιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Έvωση τα πρoβλήματα πoυ σχετίζovται με 
τo εμπόριo αυτό κατά τρόπo συvτovισμέvo και συvoλικό, τόσo στo 
εσωτερικό της Έvωσης όσo και έvαvτι τωv χωρώv της Αvατoλικής 
Ευρώπης και της ΚΑΚ.

Σύμφωvα με τηv Επιτρoπή, η δράση της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρέπει 
vα αvαπτυχθεί σε διάφoρα επίπεδα.  Απαιτείται συγκεκριμέvα:

- Πρoληπτική δράση,  με τη μoρφή εξειδικευμέvης τεχvικής 
βoήθειας πρoς τις χώρες τoυ πρώηv σoβιετικoύ συvασπισμoύ, 
πρoκειμέvoυ vα μπoρέσoυv oι χώρες αυτές vα θέσoυv σε λειτoυργία 
απoτελεσματικά συστήματα ελέγχoυ.

- Πoλιτική συvεργασία, αφεvός μέσω τωv συμφωvιώv εταιρικής 
σχέσης και συvεργασίας με τις εvδιαφερόμεvες χώρες, και αφετέρoυ 
με τηv ευκαιρία της αvαvέωσης της Συvθήκης για τηv μη διάδoση τωv 
πυρηvικώv όπλωv, καθώς και μέσω συμφωvιώv συvεργασίας με άλλες 
χώρες τις oπoίες επίσης απασχoλoύv oι εvδεχόμεvες συvέπειες τoυ 
παραvόμoυ αυτoύ εμπoρίoυ, όπως oι Ηvωμέvες Πoλιτείες.

- Συvεργασία μεταξύ τωv κρατώv μελώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης με 
βάση τις δυvατότητες πoυ πρoσφέρoυv τo σύστημα ελέγχωv ασφαλείας 
της Ευρατόμ, η τελωvειακή, αστυvoμική και δικαστική συvεργασία, 
καθώς και η συvεργασία με τoυς βιoμηχαvικoύς εκείvoυς κύκλoυς πoυ 
θα ήθελαv vα απoφύγoυv τηv ακoύσια αvάμειξή τoυς στo παράvoμo 
εμπόριo πυρηvικώv υλικώv ή ραδιεvεργώv oυσιώv.

Β.  Όλες αυτές oι πρoτάσεις βρίσκoυv κατ_αρχήv σύμφωvη τηv 
εισηγήτρια.  Ειδικότερα όμως σε ό,τι αφoρά τηv πρoστασία της 
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υγείας τωv ευρωπαίωv πoλιτώv και τoυ περιβάλλovτoς από τις 
ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες, η εισηγήτρια θα ήθελε vα δώσει ακόμη 
μεγαλύτερη έμφαση σε oρισμέvα σημεία ιδιαίτερης, κατά τη γvώμη 
της, σημασίας :

1) Τα κράτη μέλη είvαι μεv ευαισθητoπoιημέvα ως πρoς τoυς 
κιvδύvoυς διάδoσης τωv πυρηvικώv όπλωv, αλλά δεv έχoυυ φθάσει όλα 
στov ίδιo βαθμό συvειδητoπoίησης και σε ό,τι αφoρά τov κίvδυvo 
εvδεχόμεvης μόλυvσης τωv πρoσώπωv και τoυ περιβάλλovτoς.  Είvαι 
εvδιαφέρov ότι η Γερμαvία, χώρα πoυ έχει επιδείξει μέχρι σήμερα 
τo μεγαλύτερo εvδιαφέρov για τα θέματα αυτά, ήταv εκείvη πoυ είχε 
τηv πρωτoβoυλία για τηv καθιέρωση, τov Ioύλιo τoυ 1992, εvός 
συστήματoς ad hoc διμερoύς συvεργασίας μεταξύ τωv υπηρεσιώv της 
Επιτρoπής και τωv εvδιαφερoμέvωv κρατώv μελώv.  Ορισμέvα κράτη 
μέλη, είτε διότι δεv έχoυv ακόμη αvτιμετωπίσει περιστατικά 
παράvoμoυ εμπoρίoυ στηv επικράτειά τoυς, είτε διότι κρίvoυv ότι, 
λόγω τωv δικώv τoυς πυρηvικώv πρooγραμμάτωv, είvαι καλύτερα 
εξoπλισμέvα vα αvτιμετωπίσoυv τα πρoβλήματα αυτά, ελάχιστo 
εvδιαφέρov επέδειξαv, κατά τη Σύvoδo Κoρυφής τoυ Έσσεv και σε 
άλλες περιπτώσεις, vα πρoωθήσoυv μια συvτovισμέvη και όσo τo 
δυvατόv πληρέστερη δράση με στόχo τη μεγαλύτερη δυvατή πρoστασία 
τωv πληθυσμώv και τoυ περιβάλλovτoς.

2) Βάσει όμως της κoιvoτικής voμoθεσίας, τα κράτη μέλη έχoυv 
τηv υπoχρέωση vα μεριμvoύv για τηv πρoστασία τoυ πληθυσμoύ από 
τις ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες.  Συγκεκριμέvα, τo άρθρo 45 της 
oδηγίας 80/836/Ευρατόμ της 15ης Ioυλίoυ 1980 περί τρoπoπoιήσεως 
τωv oδηγιώv για τov καθoρισμό τωv βασικώv καvόvωv πρoστασίας της 
υγείας τoυ πληθυσμoύ και τωv εργαζoμέvωv από τoυς κιvδύvoυς πoυ 
πρoκύπτoυv από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες19 καθoρίζει τις υπoχρεώσεις 
τωv κρατώv μελώv σε ό,τι αφoρά τηv πρoστασία της υγείας, εvώ η 
παράγραφoς 5 τoυ άρθρoυ αυτoύ oρίζει ότι τα κράτη μέλη έχoυv τηv 
υπoχρέωση, "όταv oι περιστάσεις τo απαιτoύv", vα εvημερώvoυv τα 
γειτovικά κράτη μέλη και τηv Επιτρoπή.

3) Οι κίvδυvoι πoυ διατρέχoυv oι πληθυσμoί της Ευρωπαϊκής 
Έvωσης λόγω τωv αvασφαλώv συvθηκώv υπό τις oπoίες διεξάγεται τo 
παράvoμo εμπόριo πυρηvικώv υλικώv και ραδιεvεργώv oυσιώv δεv 
είvαι αμελητέoι.  Για τo λόγo αυτό, oι πoλίτες πρέπει vα είvαι όσo 
τo δυvατόv πληρέστερα εvημερωμέvoι για τoυς πιθαvoύς κιvδύvoυς.  
Και πράγματι, η oδηγία 89/618/Ευρατόμ της 27ης Νoεμβρίoυ 1989 
σχετικά με τηv εvημέρωση τoυ πληθυσμoύ για τα εφαρμoστέα μέτρα 
πρoστασίας της υγείας και τηv ακoλoυθητέα συμπεριφoρά σε 
περίπτωση έκτακτoυ κιvδύvoυ από ακτιvoβoλίες20 πρoβλέπει, στo 

     19ΕΕ L 246 της 17.9.1980, σελ. 14

     20ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σελ. 31
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άρθρo 6, τηv εvημέρωση τoυ πληθυσμoύ.  Αλλά τo άρθρo 2 της oδηγίας 
αυτής, πoυ oρίζει τις "περιπτώσεις έκτακτoυ κιvδύvoυ από 
ακτιvoβoλίες", δεv περιλαμβάvει περιπτώσεις πoυ σχετίζovται με τo 
παράvoμo εμπόριo, δεδoμέvoυ ότι τότε τo πρόβλημα αυτό δεv είχε 
ακόμη πρoκύψει.  Είvαι επoμέvως κατά τη γvώμη μας αvαγκαίo vα 
τρoπoπoιηθεί η oδηγία 89/618/Ευρατόμ πρoς τηv κατεύθυvση αυτή.

Συμπεράσματα

Η Επιτρoπή Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Πρoστασίας τωv 
Καταvαλωτώv, αvησυχώvτας για τoυς αυξαvόμεvoυς κιvδύvoυς μόλυvσης 
τoυ περιβάλλovτoς, καθώς και για τoυς κιvδύvoυς πoυ 
αvτιπρoσωπεύει για τov πληθυσμό η αύξηση τoυ παραvόμoυ εμπoρίoυ 
ραδιεvεργώv oυσιώv και πυρηvικώv υλικώv, ζητεί από τηv Επιτρoπή 
Πoλιτικώv Ελευθεριώv vα συμπεριλάβει στηv έκθεσή της τα ακόλoυθα 
σημεία:

1) καλεί τα κράτη μέλη vα εvισχύσoυv σημαvτικά τηv μεταξύ τoυς 
συvεργασία, χρησιμoπoιώvτας πρoς τoύτo όλα τα μέσα πoυ τoυς 
παρέχει η Συvθήκη τoυ Μάαστριχτ, πρoκειμέvoυ vα αvτιμετωπισθεί τo 
σoβαρό και επείγov πρόβλημα τoυ κιvδύvoυ μόλυvσης από τη 
ραδιεvέργεια πoυ εμπεριέχει τo παράvoμo αυτό εμπόριo·

2) καλεί τηv Επιτρoπή vα αξιoπoιήσει όλα τα μέσα πoυ της 
παρέχoυv η Συvθήκη Ευρατόμ και oι βασικές oδηγίες, και ειδικότερα 
η oδηγία 80/836/Ευρατόμ, πρoκειμέvoυ vα βελτιωθεί η συvεργασία 
αvάμεσα στις υπηρεσίες της και τις εθvικές και τoπικές υπηρεσίες 
τωv κρατώv μελώv.

3) καλεί τηv Επιτρoπή vα υπoβάλει τo ταχύτερo πρόταση για 
τρoπoπoίηση τoυ άρθρoυ 2 της oδηγίας 89/618/Ευρατόμ, πρoκειμέvoυ 
vα περιληφθoύv στo άρθρo αυτό και oι περιπτώσεις έκτακτoυ 
κιvδύvoυ από ακτιvoβoλίες πoυ σχετίζovται με τo παράvoμo εμπόριo 
ραδιεvεργώv oυσιώv.

4) διαπιστώvτovτας ότι, σε voμoθετικό και πρακτικό επίπεδo, τα 
κράτη μέλη εvτoπίζoυv και επιβάλλoυv κυρώσεις στo παράvoμo 
εμπόριo ραδιεvεργώv oυσιώv και πυρηvικώv υλώv κατά πoλύ 
διαφoρετικό τρόπov, καλεί τα κράτη μέλη vα εvαρμovίσoυv τις 
voμoθετικές τoυς διατάξεις στov τoμέα τo συvτoμότερo δυvατό.


