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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

11.3.2013 B7-0086/3 

Τροπολογία 3 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE  

 

Πρόταση ψηφίσµατος  B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4a. τονίζει ότι η προσοµοίωση ακραίων 
καταστάσεων δεν προσφέρει µια µέθοδο 
σύγκρισης της ασφάλειας σε διάφορους 
σταθµούς, ούτε απαντά στο ερώτηµα 
κατά πόσον είναι πράγµατι ασφαλείς οι 
Ευρωπαϊκοί σταθµοί·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2013 B7-0086/4 

Τροπολογία 4 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι από τους πυρηνοηλεκτρικούς 
σταθµούς στους οποίους διαπιστώθηκαν 
τα σοβαρότερα προβλήµατα ασφάλειας 
κατά την διαδικασία προσοµοίωσης 
ακραίων καταστάσεων δεν ζητήθηκε το 
κλείσιµό τους. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2013 B7-0086/5 

Τροπολογία 5 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4γ. αναγνωρίζει ότι ενόσω εξακολουθούν 
να λειτουργούν πυρηνοηλεκτρικοί 
σταθµοί και εγκαταστάσεις θα υπάρχει 
πάντα ένας κίνδυνος, µολονότι 
απόµακρος, σοβαρού ατυχήµατος, 
ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της 
προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων·  

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/6 

Τροπολογία 6 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 δ  (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4δ. τονίζει ότι η προσοµοίωση ακραίων 
καταστάσεων δεν λαµβάνει υπόψη τις 
συνέπειες της φθοράς, ιδίως αυτές που 
οφείλονται στη γήρανση των σταθµών ή 
την καταπόνηση των υλικών, αλλά 
βασίζεται στις µελέτες ασφαλείας που 
συνοδεύουν τις άδειες των µεµονωµένων 
σταθµών, οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις είναι παρωχηµένες· 

Or. en 



 

AM\930110EL.doc  PE507.350v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2013 B7-0086/7 

Τροπολογία 7 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  12α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για 
το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να 
δοθούν εγγυήσεις ότι ένας πυρηνικός 
αντιδραστήρας µπορεί να αντέξει την 
πτώση µεγάλου φορτηγού αεροσκάφους ή 
άλλου µεγάλου επιβατηγού αεροσκάφους, 
ή να προστατευθεί απόλυτα έναντι 
τροµοκρατικής επίθεσης, δολιοφθοράς ή 
πράξεων πολέµου· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Τροπολογία 8 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. υπογραµµίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 

100.000 άτοµα κατοικούν σε απόσταση 

µικρότερη των 30 χιλιοµέτρων από 47 

πυρηνοηλεκτρικούς σταθµούς µε 111 

αντιδραστήρες· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι η προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων δεν συµπεριέλαβε την 

ετοιµότητα εκτός των πυρηνικών σταθµών 

για καταστάσεις άµεσης ανάγκης, παρά τη 

σηµασία της για τον περιορισµό των 

επιπτώσεων τυχόν πυρηνικών ατυχηµάτων 

στον πληθυσµό· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
εκπονήσει, µε την υποστήριξη της 
οµάδας ENSREG, µελέτη εστιάζοντας 
στις διασυνοριακές περιφέρειες της ΕΕ 
και στοχεύοντας στην υποβολή 
συστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων 

προληπτικών µέτρων για την ετοιµότητα 

εκτός των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών για 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης µέχρι το 
τέλος του 2013, και ζητεί να υπάρξουν 
απτά αποτελέσµατα µέχρι το τέλος του 
2014·  συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 
εξασφαλιστεί η συµµετοχή αρµόδιων 

εθνικών και περιφερειακών αρχών των 

κρατών µελών οι οποίες συνεργάζονται σε 

διασυνοριακό επίπεδο και να ληφθούν 

υπόψη τα σχέδια δράσης τους για την 

13. υπογραµµίζει ότι στην ΕΕ πάνω από 

100.000 άτοµα κατοικούν σε απόσταση 

µικρότερη των 30 χιλιοµέτρων από 47 

πυρηνοηλεκτρικούς σταθµούς µε 111 

αντιδραστήρες· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι η προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων δεν συµπεριέλαβε την 

ετοιµότητα εκτός των πυρηνικών σταθµών 

για καταστάσεις άµεσης ανάγκης, παρά τη 

σηµασία της για τον περιορισµό των 

επιπτώσεων τυχόν πυρηνικών ατυχηµάτων 

στον πληθυσµό· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε συστάσεις στα πλαίσια της 
επικείµενης οδηγίας για την πυρηνική 
ασφάλεια σχετικά µε τη λήψη 
διασυνοριακών και εντός της χώρας 
προληπτικών µέτρων για την ετοιµότητα 

εκτός των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών· 

συνιστά στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλιστεί 

η συµµετοχή αρµόδιων εθνικών και 

περιφερειακών αρχών των κρατών µελών 

οι οποίες συνεργάζονται σε διασυνοριακό 

επίπεδο και να ληφθούν υπόψη τα σχέδια 

δράσης τους για την ασφάλεια και οι 

εµπειρίες τους όσον αφορά τη διαδικασία 

πληροφόρησης και επικοινωνίας σε 

περιπτώσεις στις οποίες οι πυρηνικοί 

σταθµοί παραγωγής ενέργειας βρίσκονται 

σε µικρή απόσταση από εθνικά σύνορα· 
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ασφάλεια και οι εµπειρίες τους όσον 

αφορά τη διαδικασία πληροφόρησης και 

επικοινωνίας σε περιπτώσεις στις οποίες οι 

πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας 

βρίσκονται σε µικρή απόσταση από εθνικά 

σύνορα· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Τροπολογία 9 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  13a. παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει τις απαραίτητες συστάσεις, 
σχετικά µε την λήψη προληπτικών 
µέτρων για την ετοιµότητα εκτός των 
πυρηνοηλεκτρικών σταθµών, 
λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
επίπεδα ραδιενέργειας, τη χρονική στιγµή 
των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
(ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες), τις περιοχές 
άµεσης εκκένωσης (ακτίνα 5, 10, 20, 30, 
30+ km), τα κριτήρια εκκένωσης χώρου, 
τα κατά προτεραιότητα κριτήρια για 
εθελοντική εκκένωση και τα κριτήρια 
διάθεσης υλικού εξοπλισµού (π.χ. µέσα 
µεταφοράς)· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Τροπολογία 10 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  24a. ζητεί ως εκ τούτου µια 
αποτελεσµατική και φιλόδοξη οδηγία για 
την πυρηνική ασφάλεια η οποία θα 
εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας και  διασφαλίσεων των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, ειδικότερα 
µέσω του ορισµού και της εφαρµογής 
δεσµευτικών προτύπων πυρηνικής 
ασφάλειας  που αντικατοπτρίζουν 
τελευταίας τεχνολογίας πρακτικές στην 
ΕΕ από τεχνική, κανονιστική και 
λειτουργική άποψη· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Τροπολογία 11 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  25α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση που θα εγγυάται την απόλυτη 
αποτελεσµατική λειτουργική ανεξαρτησία 
των εθνικών πυρηνικών κανονιστικών 
αρχών από οιοδήποτε όργανο ή θεσµό 
που προάγει ή λειτουργεί πυρηνικό 
σταθµό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την 
Επιτροπή να διαχωρίσει τα δικά της 
καθήκοντα προαγωγής της πυρηνικής 
ενέργειας από τα καθήκοντα της 
ασφάλειας, της υγείας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Τροπολογία 12 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 

νοµοθετικά και µη νοµοθετικά µέσα όσον 
αφορά την ασφάλιση και ευθύνη έναντι 

ζηµιών στον πυρηνικό τοµέα· υπενθυµίζει 
ότι η αστική ευθύνη από την πυρηνική 
ενέργεια υπόκειται ήδη σε διεθνείς 
συµβάσεις (των Παρισίων και της 
Βιέννης)· θεωρεί ωστόσο ότι για τους 
φορείς εκµετάλλευσης πυρηνικών 

εγκαταστάσεων και τους κατόχους άδειας 

πυρηνικών αποβλήτων πρέπει να ισχύουν 
διατάξεις για πλήρη χρηµατοοικονοµική 
ασφάλεια για να καθίσταται δυνατόν να 
καλύπουν πλήρως παντός είδους κόστος 
για το οποίο καλούνται να προβούν σε 
αποζηµίωση για βλάβη σε ανθρώπους και 

το περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήµατος· 

καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να 

υποβάλει σχετικές προτάσεις µέχρι το 

τέλος του 2013· 

28. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής 

να προτείνει νοµοθεσία όσον αφορά την 
ασφάλιση και ευθύνη έναντι ζηµιών στον 

πυρηνικό τοµέα· επισηµαίνει ότι πρέπει να 
απαιτηθεί από τους φορείς εκµετάλλευσης 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους 

κατόχους άδειας πυρηνικών αποβλήτων να 
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα οικονοµικά µέσα, µέσω 
ασφάλισης και άλλων χρηµατοδοτικών 
µέσων, για την κάλυψη του συνολικού 
κόστους της βλάβης σε ανθρώπους και το 

περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήµατος στις 
εγκαταστάσεις τους· καλεί στο πλαίσιο 
αυτό την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές 

προτάσεις µέχρι το τέλος του 2013· 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/13 

Τροπολογία 13 

Rebecca Harms 

εξ ονόµατος της οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  

Συνολική αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας (προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων) των πυρηνοηλεκτρικών σταθµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συναφείς 

δραστηριότητες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

29. ζητεί από τα κράτη µέλη να δεχτούν 
την εκ του πλησίον συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πράξεις 
που αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας (συνθήκη EΥΡATOM)· 

29. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της 
να µεταχειρισθούν την πυρηνική ενέργεια 
όπως οιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας στα 
πλαίσια της Συνθήκης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους 
δηµοκρατικής τάξης, συµµετοχής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαφάνειας 
και πλήρους πρόσβασης του κοινού σε 
πληροφορίες· 

Or. en 

 

 


