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1 Επιτροπή 2008·  Έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής, Συνοδευτικό έγγραφο στην πρόταση οδη
γίας (Ευρατόμ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την αποτίμηση του αντικτύπου της πυρ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σχέδιο οδηγίας που έχει δημοσιευθεί δηλώνει ότι στόχος της πρότασης είναι η "επίτευξη, 
διατήρηση και συνεχής βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητα, και η ενίσχυση του
ρόλου των ρυθμιστικών φορέων". Όμως η πρόταση δεν επιδιώκει να εισαγάγει εξουσίες που θ
α της παρείχαν τη δυνατότητα να επιτύχει αυτόν τον στόχο και δεν θα έχει πρόσθετη αξία ασ
φαλείας.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι η τρίτη προσπάθεια εντός μιας δεκαετίας να θεσπισθούν νέοι
κανόνες πυρηνικής ασφαλείας. Η πρώτη τον Νοέμβριο 2002 δήλωνε:

“Για να επιτευχθούν οι (...) στόχοι ως προς την ακτινοπροστασία σε κοινοτικό επίπεδο, ενδείκν
υται να προσδιοριστούν οι βασικές υποχρεώσεις και οι γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλε
ια των πυρηνικών εγκαταστάσεων (...).” Τούτο σε μεταγενέστερο στάδιο θα συμπληρωθεί με
την εγκαθίδρυση κοινών προτύπων και μηχανισμών ελέγχου για να εγγυώνται υψηλό επίπεδο
ασφαλείας (...).

Ωστόσο εκείνο το οποίο ενεδείκνυτο το 2002 τώρα φαίνεται ασήμαντο. Στις αναθεωρήσεις τ
ου 2003 η απαίτηση για θέσπιση βασικών υποχρεώσεων και κοινών προτύπων αφαιρέθηκε κ
αι αντικαταστάθηκε από κοινοτικούς μηχανισμούς για την εξασφάλιση τήρησης κοινών αρχώ
ν ασφαλείας, μεταξύ των οποίων κυρίως ένα κοινοτικό σύστημα επαλήθευσης. 

Όμως η πλέον πρόσφατη πρόταση οδηγίας έχει αποκλείσει τώρα αυτόν το μηχανισμό και δεν
θα υπάρχει επαλήθευση από την Κοινότητα. Αντ' αυτής το σχέδιο οδηγίας θα επιβάλει τις απ
αιτήσεις που ορίζονται στη Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (ΣΠΑ) του Διεθνούς Οργα
νισμού Ατομικής Ενεργείας. Τούτο επιβάλλει απλώς τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά
με την κατάσταση του πυρηνικού τομέα και υποβάλλει τη έκθεση σε αξιολόγηση από ομοτίμ
ους μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση. Όλα τα κράτη μέλη τα οποία λειτουργ
ούν πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση.  Η
Επιτροπή δεν δίδει παράδειγμα όπου κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί προς τη Σύ
μβαση.

Η κύρια επίκριση που διατυπώνεται στο παρόν σχέδιο κειμένου είναι ότι προτείνει νομοθεσί
α για να προτείνει νομοθεσία και ότι δεν θα φέρει την παραμικρή πρόσθετη απαίτηση ασφαλ
είας. Την άποψη αυτή είχε και το συμβούλιο της Επιτροπής για την εκτίμηση των επιπτώσεω
ν, το οποίο δύο φορές δήλωσε ότι το απασχολεί η έλλειψη προστιθέμενης αξίας που χαρακτη
ρίζει την οδηγία.

Υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες λόγω των κανόνων και των πρακτικών πυρηνικής ασφαλεί
ας που εφαρμόζονται στην ΕΕ, οι οποίες και είναι αιτιολογημένες.  Ως γενική τάση, τα περιθ
ώρια ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων μειώνονται καθώς αυτές πλησιάζουν προς το τέλ
ος της σύμφωνα με τον σχεδιασμό ζωής τους. Όπως σημειώνεται ‘μεγάλος αριθμός επί του π
αρόντος εν λειτουργία μονάδων πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ θα φθάσουν στο τέρμα της αρχικ
ά προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους πριν από το 2030’.1 Συνεπώς υπάρχει πραγματική ανάγ
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ηνικής ασφαλείας,  SEC (2008) 2892,  26 Ιανουαρίου 2008

κη για τη λήψη μέτρων τα οποία να συμβάλλουν στη μείωση των πυρηνικών κινδύνων.

Αντί να θεσπίζεται ένας μηχανισμός επιβολής αμφιβόλου αξίας για μία υπάρχουσα διεθνή σύ
μβαση, το σχέδιο οδηγίας πρέπει να προτείνει μηχανισμό που θα θεσπίζει και επιβάλλει κοιν
ούς κανόνες ασφαλείας οι οποίοι απαιτούν τις τελευταίες και καλλίτερες διαθέσιμες τεχνολογ
ίες, πρακτικές και ρυθμιστικές διατάξεις για να εισαχθούν σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσε
ις που λειτουργούν στην ΕΕ. Μόνον τότε μπορούν οι πολίτες της ΕΕ να είναι πεπεισμένοι ότ
ι γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρηνικών ατυχημάτων. Εάν τούτο δε
ν επιτυγχάνεται, η οδηγία δεν πρέπει να εγκριθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτρ
οπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας που είναι αρμόδια επί της ουσίας να ενσωματώσει
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Εισαγωγικός τίτλος αιτιολογικής αναφοράς

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε
ΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε
ΝΩΣΗΣ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωσης είναι η συναπόφαση, το
οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυ
ση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο της 175, παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, η πυρηνική ασφάλεια έχει διττό στόχο, ήτοι την προσ
τασία της υγείας των ανθρώπων ("εργαζόμενοι, πληθυσμός εν γένει") και την προστασία του πε
ριβάλλοντος ("αέρας, ύδατα και έδαφος"). Όμως η Συνθήκη Ευρατόμ δεν παρέχει νομική βάση
για την έγκριση νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Αντιθέτως το άρθρο 175(1) της ΣΕ
Κ παρέχει αυτή τη βάση. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο
υ1,

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία π
ου καθορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητ
ας1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, η πυρηνική ασφάλεια έχει διττό στόχο, ήτοι την προσ
τασία της υγείας των ανθρώπων ("εργαζόμενοι, πληθυσμός εν γένει") και την προστασία του πε
ριβάλλοντος ("αέρας, ύδατα και έδαφος"). Όμως η Συνθήκη Ευρατόμ δεν παρέχει νομική βάση
για την έγκριση νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Αντιθέτως το άρθρο 175(1) της ΣΕ
Κ παρέχει αυτή τη βάση. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωση
ς είναι η συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(5) Παρότι το σύστημα προστασίας από τις
ακτινοβολίες που θεσπίσθηκε από τα υπάρ
χοντα βασικά πρότυπα ασφάλειας, λαμβάν
οντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές
γνώσεις, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστ
ασίας της υγείας του πληθυσμού, πρέπει ν
α συμπληρωθεί περαιτέρω ώστε να διασφα
λισθεί η διατήρηση, η ανάπτυξη και η συνε
χής βελτίωση του υψηλού επιπέδου ασφάλ
ειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ύπ
αρξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας από τον
σχεδιασμό έως τον παροπλισμό αποτελεί ε
κ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πλ
ήρη επίτευξη των στόχων της προστασίας
της υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 2 
στοιχείο β) της Συνθήκης. Για τον σκοπό α
υτό, πρέπει να διατηρηθούν αποτελεσματικ
ά επίπεδα προστασίας κατά των κινδύνων
από τις ακτινοβολίες και πρέπει να προλαμ
βάνονται τα ατυχήματα που μπορούν να έχ
ουν ραδιολογικές συνέπειες.

(5) Παρότι το σύστημα προστασίας από τις
ακτινοβολίες που θεσπίσθηκε από τα υπάρ
χοντα βασικά πρότυπα ασφάλειας, λαμβάν
οντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές
γνώσεις, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστ
ασίας της υγείας του πληθυσμού, πρέπει ν
α συμπληρωθεί περαιτέρω ώστε να διασφα
λισθεί η διατήρηση, η ανάπτυξη και η συνε
χής βελτίωση του υψηλού επιπέδου ασφάλ
ειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η ύπ
αρξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας από τον
σχεδιασμό έως τον παροπλισμό αποτελεί ε
κ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την πλ
ήρη επίτευξη των στόχων της προστασίας
της υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 2, 
στοιχείο β) της Συνθήκης για την ίδρυση τ
ης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Εν
έργειας και το υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος που προβλέπεται στο
άρθρο 174, παράγραφος 2 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητ
ας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διατηρη
θούν αποτελεσματικά επίπεδα προστασίας
κατά των κινδύνων από τις ακτινοβολίες κ
αι πρέπει να προλαμβάνονται τα ατυχήματ
α που μπορούν να έχουν ραδιολογικές συν
έπειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία, η πυρηνική ασφάλεια έχει διττό στόχο, ήτοι την προσ
τασία της υγείας των ανθρώπων ("εργαζόμενοι, πληθυσμός εν γένει") και την προστασία του πε
ριβάλλοντος ("αέρας, ύδατα και έδαφος"). Όμως η Συνθήκη Ευρατόμ δεν παρέχει νομική βάση
για την έγκριση νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Αντιθέτως το άρθρο 175(1) της ΣΕ
Κ παρέχει αυτή τη βάση. Η διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωση
ς είναι η συναπόφαση, το οποίο καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου ως συννομοθέτη.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(12 α) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Κ
οινότητας ως προς την πυρηνική ασφάλει
α, μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, ενδείκνυται σε πρώτο στά
διο να ορισθούν οι βασικές υποχρεώσεις
και οι γενικές αρχές σχετικά με την ασφά
λεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην
παρούσα οδηγία πλαίσιο. Τούτο πρέπει σε
μεταγενέστερο στάδιο να συμπληρωθεί μ
ε την έγκριση κοινών προτύπων και μηχα
νισμών ελέγχου που θα αναπτυχθούν από
τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικώ
ν Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και σε
στενή συνεργασία με την ομάδα υψηλού ε
πιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τ
η διαχείριση αποβλήτων σε διαβούλευση
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δια
σφαλίζεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας, 
το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρ
όσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και να μπ
ορεί να ορίζεται ως 'η τελευταία λέξη' στ
ον τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα οδηγ
ία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει των ο
ποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας εντός
διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Adlib Express Watermark
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1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η επ
ίτευξη, η διατήρηση και η συνεχής βελτίωσ
η της πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητ
α καθώς και η βελτίωση του ρόλου των εθ
νικών ρυθμιστικών φορέων.

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η επ
ίτευξη, η διατήρηση και η συνεχής βελτίωσ
η της πυρηνικής ασφάλειας στην Κοινότητ
α καθώς και η βελτίωση του ρόλου των εθ
νικών ρυθμιστικών φορέων με τον καθορι
σμό βασικών υποχρεώσεων και γενικών α
ρχών που εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφα
λείας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και
με τη δημιουργία του απαραιτήτου πλαισί
ου για την έγκριση κοινών προτύπων ασφ
αλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα οδηγ
ία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει των ο
ποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας εντός
διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπ
ή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πα
ρούσας οδηγίας το αργότερο [τρία έτη μετ
ά την έναρξη ισχύος της] και έπειτα ανά τ
ριετία. Με βάση την πρώτη έκθεση, η Επι
τροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο έκθεσ
η για την πρόοδο εφαρμογής της παρούσ
ας οδηγίας συνοδευόμενη, κατά περίπτωσ
η, από νομοθετικές προτάσεις.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπ
ή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάν
ονται για να αντεπεξέρχονται στις δυνάμε
ι της παρούσας οδηγίας υποχρεώσεις τους
και με την κατάσταση ασφαλείας στις πυ
ρηνικές εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σ
την επικράτειά τους εντός έτους μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και
εν συνεχεία ανά έτος.

Ανά διετία η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβ
ούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρο
ύσας οδηγίας και με την κατάσταση της
πυρηνικής ασφαλείας στην Κοινότητα επί
τη βάσει των εκθέσεων που έχουν υποβάλ
ει τα κράτη μέλη. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται το ύψιστο επίπεδο ασφαλείας πυρηνικών εγκαταστάσεων, η παρούσα οδηγ
ία πλαίσιο αποσκοπεί στον ορισμό των βασικών υποχρεώσεων και γενικών αρχών βάσει των ο
ποίων θα εγκριθούν κοινά πρότυπα ασφαλείας με την ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας εντός
διετίας από τη θέση της εν ισχύι. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α

Ανασκόπηση

Με βάση την πρώτη έκθεση που υποβάλλ
ουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου
11 η Επιτροπή υποβάλλει εντός διετίας α
πό την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγί
ας πρόταση για την έγκριση δεσμευτικών
προτύπων ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τα εν λόγω δεσμευτικά πρότυπα ασφαλεί
ας βασίζονται στα επίπεδα ασφαλείας πο
υ ανέπτυξε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρ
υθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά
(WENRA) σε στενή συνεργασία με την ομ
άδα υψηλού επιπέδου για την πυρηνική α
σφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων και
συμπληρώνονται με την εγκαθίδρυση μηχ
ανισμών ελέγχου σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυ
τές οι απαιτήσεις και μηχανισμοί εγγυώντ
αι υψηλό επίπεδο ασφαλείας σύμφωνα με
τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξε
ις.
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Αντί να θεσπίζεται μηχανισμός επιβολής αμφιβόλου αξίας για μία υπάρχουσα διεθνή σύμβαση, 
η οδηγία πρέπει να εγκρίνει μηχανισμό για την εγκαθίδρυση και αποτελεσματική επιβολή κοινώ
ν προτύπων ασφαλείας τα οποία να απαιτούν να εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες ή βέλτιστης
διαθέσιμης τεχνολογίας πρακτικές, λειτουργία και ρυθμιστικά καθεστώτα σε όλες τις πυρηνικές
εγκαταστάσεις εν λειτουργία στην ΕΕ, όπως ζητείται επίσης από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 1998 και τη Σύσταση PARCOM 91/4 σχετικά με την α
πόρριψη ραδιενεργών ουσιών δυνάμει της Σύμβασης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβ
άλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. 
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