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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνθήκη Ευρατόµ (ΕΚΑΕ), η οποία υπογράφηκε ταυτόχρονα µε τη συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, παρέχει την βάση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητες της Επιτροπής όσον αφορά την 
πυρηνική και ακτινολογική ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων. Η παρούσα 
ανακοίνωση περιγράφει τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Γ∆ Μεταφορών και 
Ενέργειας της Επιτροπής (Γ∆ TREN) σχετικά µε τον τίτλο ΙΙ, κεφάλαια 3 και 7 της 
συνθήκης Ευρατόµ. Η παρούσα έκθεση δεν καλύπτει άλλες δραστηριότητες της 
συνθήκης Ευρατόµ όπως π.χ. η έρευνα. 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1. Υγεία και ασφάλεια προσώπων (τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 3 συνθήκη Ευρατόµ) 

Κύριο καθήκον της ΕΚΑΕ βάσει του κεφαλαίου 3 της συνθήκης Ευρατόµ είναι να 
καθορίσει τα βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των εργαζοµένων και 
του ευρύτερου κοινού από τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες. Το κεφάλαιο 3 εκχωρεί στην Επιτροπή ευρύτατες εξουσίες ώστε να 
εξασφαλίσει τη δέουσα εφαρµογή των βασικών προτύπων ασφαλείας. 

Το ∆ΕΚ1 αναγνώρισε ρητά την εξουσία της Κοινότητας να νοµοθετεί στον τοµέα 
της πυρηνικής ασφάλειας βάσει του κεφαλαίου 3 του τίτλου ΙΙ της συνθήκης ΕΚΑΕ. 
Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ιδίως ότι η Κοινότητα έχει τη νοµοθετική αρµοδιότητα 
να καθιερώσει, µε στόχο την προστασία της υγείας, σύστηµα αδειοδότησης το οποίο 
πρέπει να εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη επιπλέον των βασικών προτύπων. 

2.2. Ασφάλεια εγκαταστάσεων (Τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 7 συνθήκη Ευρατόµ) 

Καθήκον της Επιτροπής στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας είναι να εξασφαλίσει 
ότι τα πυρηνικά υλικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις τους και ότι επιτυγχάνεται 
συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις για τις διασφαλίσεις που έχει αναλάβει η 
Κοινότητα βάσει συµφωνιών µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς. Το Κεφάλαιο 
VII της συνθήκης ΕΚΑΕ, και ο τροποποιηµένος εκτελεστικός κανονισµός της 
Ευρατόµ αριθ. 3227/76, συνιστούν τη νοµική βάση των διασφαλίσεων της Ευρατόµ2

. 

3. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2003, η Μονάδα Ακτινοπροστασίας µεταφέρθηκε από τη Γ∆ 
Περιβάλλοντος στη Γ∆ Μεταφορών και Ενέργειας (Γ∆ TREN). Επιπλέον, δυο 
µονάδες της Γ∆ TREN, που ασχολούνται µε νοµικά και τεχνικά θέµατα καθώς και 

                                                 
1 Απόφαση για την υπόθεση C-29/99 της 10ης ∆εκεµβρίου 2002, Συλλογή Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου [2002] I-11221. 
2 Για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλ. κεφάλαιο 2 και 3 του COM(2001) 436 τελικό. 
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τις διεθνείς σχέσεις στον τοµέα των πυρηνικών, µετακινήθηκαν από τις Βρυξέλλες 
στο Λουξεµβούργο. ∆υο διευθύνσεις της Γ∆ TREN, για την Πυρηνική Ενέργεια (H) 
και τις Πυρηνικές ∆ιασφαλίσεις (I), είναι πλέον υπεύθυνες για όλες τις 
δραστηριότητες ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων που αναλαµβάνει η 
Επιτροπή βάσει της συνθήκης ΕΚΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων 
της τέως υπηρεσίας ελέγχου διασφαλίσεων Ευρατόµ (ESO). 

4. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

4.1. Το πυρηνικό πακέτο 

Στις 30 Ιανουαρίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε δυο προτάσεις για οδηγίες του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου και 
ραδιενεργών αποβλήτων και τον καθορισµό βασικών υποχρεώσεων και γενικών 
αρχών αναφορικά µε την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, µετά από 
διαβουλεύσεις µε την οµάδα του άρθρου 31 και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή. 

Η πρώτη πρόταση οδηγίας3 καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις και τις γενικές αρχές 
σχετικά µε την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, και επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι η προστασία της υγείας από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες αφορά 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πυρηνικής εγκατάστασης, από τον σχεδιασµό µέχρι 
τον παροπλισµό της. Με την οδηγία επιδιώκεται να µετατραπούν οι βασικές 
υποχρεώσεις και οι γενικές αρχές των αντίστοιχων διεθνών συµβάσεων σε κοινοτική 
νοµοθεσία. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήµατος, η πρόταση εξετάζει 
το ενδεχόµενο εγκαθίδρυσης συστήµατος αξιολόγησης από οµοτίµους στο οποίο να 
συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές για την ασφάλεια των προσώπων από τα άλλα κράτη 
µέλη. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει τους δέοντες 
οικονοµικούς πόρους για την κάλυψη του κόστους του παροπλισµού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων. 

Στόχος της δεύτερης πρότασης, δηλαδή της οδηγίας4 σχετικά µε τη διαχείριση του 
αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου και των ραδιενεργών αποβλήτων, είναι να 
υποχρεώσει τα κράτη µέλη να θεσπίσουν εθνικά προγράµµατα για τη διαχείριση των 
ραδιενεργών αποβλήτων, να εγκρίνουν κοινές προθεσµίες για τη διάθεση των 
ραδιενεργών αποβλήτων και να αποδώσουν τη δέουσα προτεραιότητα στη λύση της 
γεωλογικής εναπόθεσης σε µεγάλο βάθος. Η πρόταση επιδιώκει επίσης να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη για το χειρισµό του αναλωµένου καυσίµου και την 
διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων. 

Στις 2 Μαΐου 2003, οι προτεινόµενες οδηγίες διαβιβάστηκαν στο Συµβούλιο το 
οποίο, σύµφωνα µε την συνθήκη Ευρατόµ τις κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για γνωµοδότηση. Η συζήτηση των ως άνω προτάσεων στο Συµβούλιο, που έτυχαν 
επίσης της υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδήγησε σε αναθεώρηση 
των αντίστοιχων εγγράφων. 

                                                 
3 COM(2003) 32 τελικό. 
4 COM(2003)32 τελικό. 
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4.2. Οι κανονιστικές οµάδες εργασίας 

Η οµάδα CONCERT και η Οµάδα Εργασίας για τις Κανονιστικές Ρυθµίσεις στον 
Τοµέα της Πυρηνικής Ενέργειας (NRWG) φέρουν σε επαφή ανώτερα στελέχη των 
πυρηνικών κανονιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Κατά το 2003 εξετάστηκαν 
και οριστικοποιήθηκαν ορισµένα έγγραφα που αφορούσαν το πρόωρο κλείσιµο 
πυρηνικών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας, τις µη καταστροφικές δοκιµές πυρηνικών 
εξαρτηµάτων και τις επιπτώσεις των οικονοµικών κανονισµών στον πυρηνικό 
κλάδο. 

4.3. Ραδιενεργά απόβλητα και παροπλισµός 

Τον Απρίλιο του 2003, η Επιτροπή δηµοσίευσε την Πέµπτη Έκθεση για την 
επικρατούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάσταση στη διευρυµένη ΕΕ. Από την έκθεση 
προκύπτει, ως µείζονος σηµασίας επίτευγµα, ότι η παραγωγή αποβλήτων 
εξακολουθεί να µειώνεται συνεπεία των πρακτικών ελαχιστοποίησης των 
αποβλήτων στις κατηγορίες χαµηλής ραδιενέργειας. 

Σε ό,τι αφορά τους παροπλισµούς, η Γ∆ TREN κλιµάκωσε τη συµµετοχή της στις 
δραστηριότητες του ∆ιεθνούς Ταµείου Παροπλισµών (IDF - ∆ΤΠ) πριν από τη 
µεταφορά των αρµοδιοτήτων για τη διαχείριση των ταµείων για τον σταθµό Ignalina 
στη Λιθουανία και τον Bohunice στη Σλοβακία στη Γ∆ TREN µετά από τη 
διεύρυνση το Μάιο του 2004. 

Η Γ∆ TREN συνέχισε επίσης να συµµετέχει στις εργασίες σειράς διεθνών 
οργανισµών και των επιτροπών τους (ιδίως του ∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός 
Ατοµικής Ενέργειας και του Οργανισµού Πυρηνικής Ενέργειας του Οργανισµού για 
την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη- ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) στους τοµείς των 
ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισµού των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 
Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν οι εργασίες σχετικά µε τις απαιτήσεις για την ασφάλεια 
των προσώπων κατά τη γεωλογική εναπόθεση ραδιενεργών αποβλήτων. 

4.4. Μεταφορές ραδιενεργών υλικών και το πρόγραµµα SURE 

Κύρια δραστηριότητα κατά το 2003 αποτέλεσε η σύνταξη της πέµπτης έκθεσης εκ 
µέρους της Μόνιµης Οµάδας Εργασίας (SWG) για την ασφαλή µεταφορά 
ραδιενεργού υλικού και η προπαρασκευή ανακοίνωσης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο βάσει της εν λόγω έκθεσης. Στόχος της έκθεσης ήταν 
να περιγραφεί η κατάσταση που επικρατεί στις µεταφορές ραδιενεργών υλικών ανά 
την ΕΕ, να προσδιοριστούν τυχόν ειδικά προβλήµατα και να προταθούν κατά 
περίπτωση µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του τοµέα και των αντιστοίχων 
επιπέδων ασφαλείας. 

Επιπλέον επανεξετάστηκαν τρεις τελικές εκθέσεις. Οι εν λόγω εκθέσεις αφορούσαν 
τις στατιστικές για τις µεταφορές πυρηνικών υλικών, τη βελτίωση των κανονισµών 
του ∆ΟΕΑ για τις µεταφορές υλικών LSA(χαµηλής ειδικής ραδιενέργειας) και SCO 
(επιφανειακά µολυσµένων αντικειµένων) και την αξιολόγηση της κρισιµότητας των 
πυρηνικών δεδοµένων ασφαλείας καθώς και τα όρια για τις µεταφερόµενες 
ακτινίδες. Επανεξετάστηκαν δυο ενδιάµεσες εκθέσεις για έργα SURE, εστιάζοντας 
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το ενδιαφέρον στις µεθολογίες πιστοποίησης των κρατών µελών και των 
προσχωρουσών χωρών όσον αφορά τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών από 
αερολύµατα που προκύπτουν κατά τα ατυχήµατα στις µεταφορές. 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

5.1. Γενικές εξελίξεις 

Οι συνέργειες που οφείλονται στη µεταφορά της Μονάδας Ακτινοπροστασίας από 
τη Γ∆ ENV στη Γ∆ TREN αναµένεται ότι θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση 
πόρων. Πραγµατοποιήθηκε µόνο µια επαλήθευση βάσει του άρθρου 35 κατά το 
2003, ενώ κατά το 2004 έχουν αναληφθεί προπαρασκευαστικές δράσεις που θα 
επιτρέψουν την υλοποίηση ουσιαστικού προγράµµατος διακριβώσεων. 

Μολονότι το νοµοθετικό πρόγραµµα γνώρισε κάποια καθυστέρηση, η Επιτροπή 
κατόρθωσε να επιτύχει την έγκριση δυο σηµαντικών πράξεων πριν το τέλος του 
έτους, ήτοι τη σύσταση της Επιτροπής για την τυποποίηση των πληροφοριών που 
αφορούν την απελευθέρωση στο περιβάλλον ραδιενεργών αερίων και πυρηνικών 
καταλοίπων από πυρηνικούς αντιδραστήρες ηλεκτροπαραγωγής και τις 
εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας κατά την κανονική λειτουργία τους5, και την 
οδηγία του Συµβουλίου για τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των 
ένθετων πηγών6. 

5.2. Εφαρµογή της νοµοθεσίας 

Μεταφορά στο δίκαιο των κρατών µελών 

Επετεύχθη η ορθή και πλήρης εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µε τα µέσα που 
προβλέπει η συνθήκη Ευρατόµ ήτοι µε συστάσεις, διακριβώσεις, γνώµες και 
διαδικασίες παράβασης. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβλήθηκαν για την εφαρµογή 
των προσφάτων οδηγιών σχετικά µε τις ιοντίζουσες ακτινοβουλίες όσον αφορά τους 
βασικούς κανόνες ασφαλείας7 και την έκθεση για ιατρικούς λόγους8, που έπρεπε να 
µεταφερθούν στην εθνική νοµοθεσία πριν από τις 13 Μαΐου 2000. 

Το άρθρο 33 της συνθήκης επιβάλλει στα κράτη µέλη να υποβάλουν εθνικά 
νοµοσχέδια στην Επιτροπή. Παραλήφθησαν τέσσερις ανάλογες προτάσεις που σε 
δυο περιπτώσεις σχολιάσθηκαν εκ µέρους της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής εκπόνησαν 11 γνώµες για προγράµµατα διάθεσης των ραδιενεργών 
αποβλήτων, που υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου 37. Βάσει του άρθρου 141 
αντιµετωπίστηκαν 26 διαδικασίες παράβασης. Η Επιτροπή αποφάσισε να 
παραπέµψει στο ∆ικαστήριο δυο περιπτώσεις που αφορούσα το άρθρο 37 και την 
οδηγία για την ενηµέρωση του κοινού. Συνολικά αρχειοθετήθηκαν 10 περιπτώσεις, 

                                                 
5 ΕΕ L 2, 6.1.2004, σ. 36. 
6 ΕΕ L 346, 31.12.2003, σ. 57. 
7 Οδηγία 96/29/Eυρατόµ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισµό των βασικών 

κανόνων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1. 

8 Οδηγία 97/43/Eυρατόµ του Συµβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 περί της προστασίας της υγείας από την 
έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους, 180/466/Eυρατόµ, 
ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 22. 
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δυο εκ των οποίων µετά από απόφαση του ∆ικαστηρίου ότι το αντίστοιχο κράτος 
µέλος δεν είχε κοινοποιήσει τα µέτρα που έλαβε σχετικά µε τη µεταφορά στην 
εθνική νοµοθεσία της οδηγίας για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και της οδηγίας 
για την προστασία της υγείας από τους κινδύνους κατά την έκθεση στην ιοντίζουσα 
ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 εκκρεµούσαν ακόµη 16 
υποθέσεις παράβασης. 

5.3. Επιχειρησιακή καθοδήγηση 

Η επιχειρησιακή καθοδήγηση, σε ό,τι αφορά τους ενιαίους βασικούς κανόνες 
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και του κοινού από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην ιοντίζουσα ακτινοβολία, εξασφαλίζεται από την επιστηµονική 
οµάδα εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 31 της συνθήκης Ευρατόµ. 
Κατά το 2003 η οµάδα ενέκρινε σχέδιο εγγράφου σχετικά µε τους περιορισµούς των 
δόσεων. Η τελική έγκριση του αναµένεται το 2004. Το επιστηµονικό σεµινάριο που 
οργάνωσε η Επιτροπή οδήγησε σε επίτευξη συµφωνίας σε ό,τι αφορά τις 
µελλοντικές δράσεις στον τοµέα της υπέρµετρης έκθεσης λόγω επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων στον ιατρικό τοµέα καθώς και τους πιθανούς επιπλέον κινδύνους 
από τις νέες ιατρικές τεχνολογίες. 

Άλλες πρωτοβουλίες αφορούσαν την έκθεση στην ακτινοβολία των αεροπορικών 
πληρωµάτων (έργο EURADOS), την ευρωπαϊκή µελέτη σχετικά µε την έκθεση σε 
ακτινοβολίες λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (ESOREX 2000), την 
αξιολόγηση της "Επιχειρησιακής εφαρµογής της οδηγίας για τους εξωτερικούς 
εργαζόµενους" και την "Έναρξη της ευρωπαϊκής πλατφόρµας έκθεσης και 
επιµόρφωσης". 

5.4. Νοµικές εξελίξεις 

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των κλειστών (ένθετων) πηγών 
ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών (οδηγία HASS) εγκρίθηκε το ∆εκέµβριου του 
20039. Η οδηγία αναφέρει ότι για την ανάληψη οιασδήποτε ενέργειας που σχετίζεται 
µε πηγή υψηλής δραστηριότητας απαιτείται άδεια που χορηγείται µετά από 
διερεύνηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί οι απαραίτητες 
ρυθµίσεις όχι µόνο για την ασφαλή χρήση της πηγής αλλά και για τη δέουσα 
διαχείρισή της όταν πλέον δεν χρησιµοποιείται. Η οδηγία περιλαµβάνει επίσης 
διατάξεις σχετικά µε τη διατήρηση αρχείων, το χειρισµό και τη µεταφορά των πηγών 
και τις ευθύνες για τις "έκθετες" (ορφανές) πηγές. 

Για να εξασφαλιστεί η δέουσα καθοδήγηση εξεδόθησαν δυο συστάσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά τις ακτινολογικές συνέπειες του ατυχήµατος του 
Τσέρνοµπιλ10 και την τυποποίηση των διατιθέµενων πληροφοριών σχετικά µε την 

                                                 
9 Οδηγία 2003/122/Eυρατόµ της Επιτροπής, ΕΕ L 346, 31.12.2003, σ. 57. 
10 Σύσταση 2003/274/Eυρατόµ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2003 για την προστασία και ενηµέρωση 

του κοινού σχετικά µε την έκθεση λόγω της συνεχιζόµενης µόλυνσης µε ραδιενεργό καίσιο ορισµένων 
άγριων εδώδιµων προϊόντων ως συνέπεια του ατυχήµατος στον πυρηνικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής 
του Τσερνοµπίλ, ΕΕ L 99, 17.4.2003, σ. 55. 
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απελευθέρωση στο περιβάλλον ραδιενεργών υλικών από πυρηνικούς αντιδραστήρες 
ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας11. 

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης 
∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Ευρατόµ στον τοµέα της 
ακτινοπροστασίας, το Συµβούλιο ενέκρινε απόφαση για την αναδιατύπωση της 
δήλωσης της Ευρατόµ όσον αφορά τις αρµοδιότητές της βάσει του άρθρου 30 
παράγραφος 4 εδάφιο (iii) της Σύµβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια12. 

5.5. Ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων 

Η Μονάδα Ακτινοπροστασίας διατήρησε την 24ώρη υπηρεσία ετοιµότητας, γνωστή 
ως ECURIE, ώστε να είναι σε θέση να αρχίσε πάραυτα η ανταλλαγή πληροφοριών 
σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης λόγω ακτινοβολιών. Επήλθαν τεχνικές 
βελτιώσεις στα συστήµατα επικοινωνίας της υπηρεσίας ECURIE ενώ οργανώθηκαν 
παράλληλα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα ασκήσεις δοκιµών. 

Για να ενεργοποιηθεί άµεση απόκριση σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης, το 
σύστηµα ECURIE διατηρεί στενούς επιχειρησιακούς δεσµούς µε το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC), το οποίο λειτουργεί η Γ∆ ENV στο 
πλαίσιο του κοινοτικού µηχανισµού για την πολιτική προστασία. 

Το Μάιο διοργανώθηκε επιµορφωτικό τµήµα εκ µέρους του ECURIE για τις 
υποψήφιες χώρες και τα προσχωρήσαντα κράτη. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η 
Λιθουανία προσχώρησαν επισήµως στο σύστηµα ECURIE το φθινόπωρο. Άλλα από 
τα προσχωρήσαντα κράτη και άλλες υποψήφιες χώρες συµµετείχαν επίσης στην 
κοινότητα του ECURIE και ετοιµάζονται να καταστούν µόνιµα µέλη µολονότι σε 
ορισµένα από τα προσχωρήσαντα κράτη η τεχνική εφαρµογή του συστήµατος 
επικοινωνίας του ECURIE αποδείχθηκε προβληµατικότερη του αναµενοµένου. 

6. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Η Σύµβαση του Παρισιού για την αστική ευθύνη στον τοµέα της πυρηνικής 
ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960 καθορίζει τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις ευθύνες 
των φορέων εκµετάλλευσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τους κανόνες 
αποζηµιώσεων σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος. Ένα τροποποιητικό 
πρωτόκολλο προβλέπει αύξηση της ασφαλιστικής ευθύνης κατά ποσοστό 
µεγαλύτερο του τριανταπλασίου της αστικής ευθύνης που υποχρεωτικά έχει κάθε 
φορέας εκµετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, αυξάνοντας τη συγκεκριµένη 
ευθύνη τουλάχιστον σε 700 εκατοµµύρια €. ∆ιευρύνεται επίσης το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρµογής της σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται αποζηµίωση στα θύµατα που 
διαµένουν σε κράτη τα οποία δεν συγκαταλέγονται µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών της σύµβασης, καθώς και το υλικό πεδίο εφαρµογής, ώστε να καλύπτονται οι 

                                                 
11 Σύσταση 2004/2/Eυρατόµ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2004 για την τυποποίηση των 

πληροφοριών που αφορούν την απελευθέρωση στο περιβάλλον ραδιενεργών αερίων και υγρών 
καταλοίπων από πυρηνικούς αντιδραστήρες ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας 
κατά την κανονική λειτουργία τους, ΕΕ L 2, 6.1.2004, σ. 36. 

12 Εγκρίθηκε στις 15.12.2003. Βλ. επίσης απόφαση της Επιτροπής της 29.4.2004, 2004/491/Eυρατόµ  
ΕΕ L 172, 6.5.2004, σ. 7. 
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ζηµίες στο περιβάλλον και το κόστος των µέτρων διασφάλισης. ∆εδοµένου ότι το 
τροποποιητικό πρωτόκολλο επηρεάζει τους κανόνες νοµολογίας της Κοινότητας, για 
τη διαδικασία υπογραφής και επικύρωσης ήταν απαραίτητες αποφάσεις του 
Συµβουλίου και διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελήφθησαν το 
2003. 

7. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΡΑΤΟΜ 

7.1. Γενικές εξελίξεις 

Κατά το 2002, η Επιτροπή ενέκρινε νέα δήλωση αποστολής για τα τµήµατα που 
ασχολούνται µε τις δραστηριότητες ελέγχου στον τοµέα των διασφαλίσεων 
("διασφαλίσεις Ευρατόµ") και κάλεσε τις εµπλεκόµενες διευθύνσεις να 
επαναπροσδιορίσουν τις γενικές προσεγγίσεις όσον αφορά την παρακολούθηση ανά 
κατηγορία εγκατάστασης και να τροποποιήσουν δεόντως τις διαδικασίες 
επιθεώρησης. Η Επιτροπή όρισε επίσης την Επιστηµονική Συµβουλευτική Οµάδα 
για τις διασφαλίσεις Ευρατόµ (SAGES - ΕΚΑΕ) η οποία κλήθηκε να παράσχει 
συµβουλές για το ως άνω θέµα. Κατά το 2003, κατά τις κοινές συνεδριάσεις µεταξύ 
SAGES και του προσωπικού της Επιτροπής συζητήθηκαν οι αναθεωρηµένες 
προσεγγίσεις για σειρά κατηγοριών εγκαταστάσεων και ένα πρωταρχικής σηµασίας 
έγγραφο στρατηγικής. Οι προτάσεις αποµακρύνονται από τις παραδοσιακές 
διασφαλίσεις. Έννοιες όπως η "έγκαιρη διεκπεραίωση-αντίδραση" θα είναι λιγότερο 
σηµαντικές απ’ό,τι κατά το παρελθόν. Μεγαλύτερη έµφαση θα δοθεί στην 
εξασφάλιση του δέοντος ελέγχου και της εποπτείας των πυρηνικών υλικών εκ 
µέρους των φορέων εκµετάλλευσής τους. Θα καθιερωθούν τεχνικές εκτός του 
κυκλώµατος των διαβουλεύσεων όπως τα συστήµατα ελέγχου. Η έκταση και ο 
χρονισµός των ελέγχων της Επιτροπής θα είναι λιγότερο προβλέψιµα για τους 
φορείς εκµετάλλευσης. Θα προγραµµατιστούν επιθεωρήσεις λαµβάνοντας υπόψη τις 
εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των επιµέρους σταδίων του κύκλου του πυρηνικού 
καυσίµου. 

Στην οµάδα του Συµβουλίου για τα θέµατα ατοµικής ενέργειας (AQG) συνεχίστηκαν 
οι συζητήσεις σχετικά µε το σχέδιο του νέου κανονισµού περί διασφαλίσεων 
(COM(2002)99), όσον αφορά την αντιµετώπιση των τεχνικών εξελίξεων στον τοµέα 
των διασφαλίσεων και την εξασφάλιση της δέουσας νοµικής βάσης για την 
εφαρµογή των επιπλέον πρωτοκόλλων των συµφωνιών διασφαλίσεων µε τον ∆ΟΑΕ. 
Οι συζητήσεις οδήγησαν στην παροχή εξηγήσεων, συναντίληψη και συµφωνίες 
µεταξύ της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών των κρατών µελών, που 
κωδικοποιήθηκαν στο έγγραφο υπό τον τίτλο "Κατευθυντήριες γραµµές για την 
εφαρµογή του COM(2002)99" που θα δηµοσιευθεί µε τη µορφή σύστασης της 
Επιτροπής για τη χάραξη ενδεικτικών (µη δεσµευτικών) κατευθύνσεων προς τους 
φορείς εκµετάλλευσης. Το Συµβούλιο αναµένεται να εγκρίνει τον κανονισµό στις 
αρχές του 2004. 

Πραγµατοποιήθηκαν διµερείς συναντήσεις µε τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη για να 
συζητηθούν θέµατα τα οποία προκύπτουν από τις διατάξεις του αναθεωρηµένου 
κανονισµού σχετικά µε τα απόβλητα και τις εφαρµογές του Συµπληρωµατικού 
Πρωτοκόλλου. Όλα τα κράτη µέλη κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε συνεδρίαση η 
οποία πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο το ∆εκέµβριου του 2003 για να 
συζητηθούν τα θέµατα εφαρµογής, ιδίως στον τοµέα των κοινών επιχειρησιακών 
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δραστηριοτήτων Ευρατόµ/∆ΟΕΑ στις ευρωπαϊκές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η 
θετική ανάδραση από την ως άνω διοργάνωση αφήνει να εννοηθεί ότι ανάλογες 
συνεδριάσεις θα µπορούσαν επίσης να είναι χρήσιµες µελλοντικά µε αποτέλεσµα να 
προγραµµατίζεται εφεξής η διοργάνωση µιας ή δυο ετησίως. 

Τα λεπτοµερή αποτελέσµατα της ποιοτικής επισκόπησης που πραγµατοποιήθηκε το 
2002 σε ό,τι αφορά τις διασφαλίσεις Ευρατόµ παρατίθενται στο παράρτηµα 1. 
Συνολικά οι φορείς εκµετάλλευσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εικόνα 
και τις επιδόσεις των διασφαλίσεων Ευρατόµ στις εγκαταστάσεις τους. 

Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών 
διασφάλισης. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο παράρτηµα 2. 

Ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της ΕΕ, ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες που θα επιτρέψουν την ταχεία έναρξη των 
επιθεωρήσεων για τις διασφαλίσεις στα εν λόγω κράτη. Οι πυρηνικοί κλάδοι των 
προσχωρούντων κρατών ως επί το πλείστον περιορίζονται σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 
Οι αποστολές στα επιµέρους κράτη πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο να 
αποκατασταθούν επαφές εργασίας και να διαµορφωθεί το πλαίσιο για τις 
µελλοντικές επιθεωρήσεις. Μια οµάδα εργασίας που ασχολήθηκε µε τη διεύρυνση, 
συνάντησε το Νοέµβριο εκπροσώπους του ∆ΟΑΕ για να προπαρασκευασθούν οι 
µελλοντικές δραστηριότητες επιθεώρησης. ∆ιαµορφώθηκε πρόγραµµα συλλογής 
δεδοµένων και τεχνικών αποστολών το οποίο θα εκτελεστεί κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2004. 

7.2. Ενέργειες επαλήθευσης των διασφαλίσεων 

Οι φορείς εκµετάλλευσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων υπέβαλαν στην Επιτροπή 
εκθέσεις απογραφής των πυρηνικών υλικών και των ροών τους. Ελήφθησαν 
περισσότερα από ένα εκατοµµύριο λογιστικών δεδοµένων κατά τη διάρκεια του 
έτους κυρίως µε ηλεκτρονικά µέσα. Ελέγχθηκε η εσωτερική και εξωτερική συνέπεια 
όλων των δεδοµένων (αντιπαραβολή µετακινήσεων) καθώς και κατά πόσον 
ανταποκρίνονταν στις διατάξεις των συµφωνιών συνεργασίας µε τρίτες χώρες. 
∆ιορθώθηκαν τα επισηµανθέντα σφάλµατα παραδροµής και οι ανευρεθείσες 
ασυνέπειες, µετά από διαβουλεύσεις µε τους εκάστοτε εµπλεκόµενους φορείς 
εκµετάλλευσης. Απεστάλησαν επίσης στον ∆ΟΑΕ λογιστικά δελτία στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει επωµιστεί η ΕΕ βάσει των συµφωνιών για 
τις διασφαλίσεις µε το ∆ΟΑΕ. 

Κατά το 2003 πραγµατοιήθηκαν 6366 ανθρωποηµέρες επιθεωρήσεων στο πλαίσιο 
των αντιστοίχων δραστηριοτήτων των επιθεωρητών διασφαλίσεων της Επιτροπής, 
ήτοι κατά 13% λιγότερες από το 2002. Η µείωση οφείλεται κυρίως στην απλοποίηση 
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τοµέα των δραστηριοτήτων επιθεώρησης. 
Οι κύριες ανησυχίες και/ή επιτεύγµατα που επισηµάνθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις 
για έκαστο είδος ελεγχόµενης εγκατάστασης συνοψίζονται στο παράρτηµα 3. 

Από τις διαδικασίες επαλήθευσης που ανελήφθησαν από τις διασφαλίσεις Ευρατόµ 
στο πλαίσιο του κεφαλαίου 7 της συνθήκης Ευρατόµ, δεν προέκυψαν αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία να αφήνουν να νοηθεί ότι πυρηνικά υλικά χρησιµοποιήθηκαν για 
άλλες πριν των προβλεπόµενων χρήσεων. Ούτε προέκυψαν αποδείξεις για µη 
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συµµόρφωση µε συγκεκριµένες διατάξεις περί διασφαλίσεων τις οποίες η Κοινότητα 
οφείλει να τηρεί βάσει συµφωνιών της µε τρίτα κράτη. 

8. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΑΕ 

Η Επιτροπή συνεργάζεται µε το ∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας) 
που είναι υπεύθυνος για τις διασφαλίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο βάσει της συνθήκης 
περί της µη διάδοσης (µη διασποράς) των πυρηνικών όπλων (NPT - ΣΜ∆) στην 
οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την 
εν λόγω συνεργασία παρέχονται στο παράρτηµα 4. 

9. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Η Επιτροπή συνέχισε να συµµετέχει ενεργά στις εργασίες της διεθνούς τεχνικής 
οµάδας εργασίας για το λαθρεµπόριο πυρηνικών υλικών (ITWG) της οµάδας 
εµπειρογνωµόνων για τη µη διάδοση των πυρηνικών (NPEG) της G8. Σηµειώθηκαν 
τρεις περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης πυρηνικών υλικών στην ΕΕ κατά το 2003, 
που αφορούσαν τους θώρακες αναλωµένου ουρανίου και αντικείµενα που περιείχαν 
θόριο. Επιπλέον σηµειώθηκαν δέκα περιπτώσεις παράνοµης διακίνησης 
ραδιενεργών πηγών. 

10. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Στο πλαίσιο του "Ενεργειακού ∆ιαλόγου" ΕΕ-Ρωσίας, κατατέθηκε η τέταρτη έκθεση 
προόδου στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας το Νοέµβριο του 2003 που 
πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη, παρουσία του κ. Πρόντι και του κ. Πούτιν. Η έκθεση 
περιλάµβανε δήλωση η οποία ανέφερε ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν την πρόθεση να 
εφαρµόσουν πρόγραµµα συνεργασίας για τον έλεγχο και τη λογιστική διαχείριση 
των πυρηνικών υλικών µε στόχο την στενότερη συνεργασία τους στον τοµέα της 
ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι ειδικοί της Επιτροπής για τις 
πυρηνικές διασφαλίσεις πραγµατοποίησαν προκαταρκτικές συζητήσεις µε τους 
Ρώσους οµολόγους τους µε στόχο να διαµορφώσουν κοινό πρόγραµµα συνεργασίας. 
Σκιαγραφήθηκε πρόγραµµα εργασίας, το οποίο περιλαµβάνει την καθιέρωση 
διαδικασιών επιθεώρησης για τις µονάδες επανεπεξεργασίας και παραγωγής, την 
κοινή ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 
παρακολούθηση του περιορισµού των πυρηνικών υλικών ή άλλων ανάλογων 
εργαλείων για τη διαχείριση των δεδοµένων στον τοµέα των διασφαλίσεων, τα κοινά 
επιµορφωτικά προγράµµατα και τη διοργάνωση διάσκεψης στη Ρωσία µε θέµα την 
ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. 

11. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η Ευρατόµ συγκαταλέγεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών της σύµβασης του 
1979 για τη φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών (CPPNM), η οποία κυρίως 
αφορά τη φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών κατά τις διεθνείς µεταφορές. 
Τον Μάρτιο του 2003, ειδική οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε έκθεση η οποία προτείνει 
την αναθεώρηση των διατάξεων της εν λόγω σύµβασης µε στόχο την ενίσχυσή τους. 
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Η προτεινόµενη τροποποίηση θα ενισχύσει το καθεστώς φυσικής προστασίας 
διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής της σύµβασης ώστε να καλύπτει την εγχώρια 
χρήση, αποθήκευση και µεταφορά των πυρηνικών υλικών καθώς και την προστασία 
των εγκαταστάσεων από δολιοφθορές. Η προτεινόµενη τροποποίηση επιβεβαιώνει 
ότι, καταρχάς, την ευθύνη για την φυσική προστασία επωµίζονται τα επιµέρους 
κράτη. Επιπλέον προτείνεται να καθιερωθεί ως νοµική υποχρέωση η επίτευξη των 
βασικών στόχων και η εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών της φυσικής προστασίας 
που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΟΑΕ. ∆εν έχει ληφθεί 
απόφαση σχετικά µε την διοργάνωση τροποποιητικής διάσκεψης στα τέλη του 2003. 

12. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Κατά το 2003 οι συµφωνίες πυρηνικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής, τον Καναδά και την Αυστραλία εφαρµόστηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
για όλους τους συµβαλλοµένους. Οι διµερείς διαβουλεύσεις µεταξύ της Επιτροπής, 
του Καναδά και των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις καλές σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλόµενων µερών. 

Πραγµατοποιήθηκαν κάποιες πρόοδοι στις διαπραγµατεύσεις για τις συµφωνίες µε 
την Ιαπωνία και την Κίνα. Μολονότι η συµφωνία µε την Ιαπωνία δεν ήταν δυνατό 
να συναφθεί λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν κατά την διαδικασία της έγκρισης 
του αντιστοίχου σχεδίου στην Ιαπωνία, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταστεί δυνατή η 
έγκριση συµβιβαστικού κειµένου το 2004. Εγκρίθηκε η διαπραγµατευτική εντολή 
του Συµβουλίου στην Επιτροπή για την συµφωνία πυρηνικής συνεργασίας µε την 
Κίνα και επίκειται η έναρξη των αντίστοιχων διαπραγµατεύσεων. 

13. ΠΟΡΟΙ 

Το άρθρο 174 της συνθήκης Ευρατόµ αναφέρεται ειδικά στην ανάγκη εγγραφής 
πιστώσεων στον προϋπολογισµό της Επιτροπής για τις επιχειρησιακές δαπάνες 
σχετικά µε τις δραστηριότητες που αφορούν τις πυρηνικές διασφαλίσεις. Κατά το 
2003, οι ειδικές επιχειρησιακές πιστώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ για τις 
διασφαλίσεις Ευρατόµ ανήλθαν σε 18,8 εκατοµµύρια €. Εξ αυτών 13 εκατοµµύρια € 
(70%) ήταν ήδη δεσµευµένα. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο παράρτηµα 5. 

Στα τέλη του 2003, συνολικά 302 υπάλληλοι ασχολήθηκαν στο πεδίο της ασφάλειας 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των προσώπων, εκ των οποίων 182 ήταν 
επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 
ανθρώπινους πόρους και τη χρήση τους παρατίθενται επίσης στο παράρτηµα 5. 

14. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το 2003 αποτέλεσε σηµαντικό έτος για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής στον πυρηνικό τοµέα και αναµένεται να οδηγήσει σε ουσιαστικές 
επιχειρησιακές συνέργειες, οι οποίες, για παράδειγµα, θα επιτρέψουν στην Επιτροπή 
να αυξήσει τον αριθµό των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις των κρατών µελών. 
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Μετά την έκδοση, η µείζων νοµοθετική πρωτοβουλία του έτους, δηλαδή η δέσµη 
πυρηνικών µέτρων, που αναφέρεται ως πυρηνικό πακέτο, θα οδηγήσει σε ενιαία και 
υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφάλειας για τα φυσικά πρόσωπα στις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις ανά τη διευρυµένη ΕΕ µε τις δέουσες προβλέψεις για τον παροπλισµό 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση του αναλωµένου πυρηνικού 
καυσίµου και των ραδιενεργών αποβλήτων. Η έκδοση της οδηγίας για τη διαχείριση 
των υψηλής στάθµης ένθετων (κλειστών) πηγών θα συµβάλει ώστε εν δυνάµει 
επιβλαβείς πηγές να αποτελούν αντικείµενο της δέουσας καταχώρισης, διαχείρισης 
και εναπόθεσης. Η Επιτροπή εξασφάλισε επίσης την ορθή µεταφορά της κοινοτικής 
νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. 

Η Επιτροπή συµµετείχε ενεργώς σε διεθνή φόρα για την πυρηνική ασφάλεια, τη 
διαχείριση των αποβλήτων, τις διασφαλίσεις, την ακτινοπροστασία και τις 
µεταφορές ραδιενεργών υλικών. Εξακολούθησε να αποτελεί καθοριστικής σηµασίας 
παράγοντας για τις κοινοτικές ρυθµίσεις αντιµετώπισης µείζονος σηµασίας 
επειγουσών ακτινολογικών καταστάσεων. 

Όσον αφορά τις διασφαλίσεις Ευρατόµ, η Επιτροπή επέτυχε ουσιαστικές προόδους 
για την πρακτική εφαρµογή της νέας δήλωσης της αποστολής των διασφαλίσεων της 
Ευρατόµ. Συντελέσθηκαν πρόοδοι όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισµού για 
τις διασφαλίσεις χάρη στις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
διαλόγου µε το Συµβούλιο. Η Επιτροπή προχώρησε επίσης σηµαντικά σε ό,τι αφορά 
την πρακτική προπαρασκευή της εφαρµογής του επιπλέον πρωτοκόλλου. Απο την 
δηµοσκόπηση των φορέων εκµετάλλευσης µε θέµα τις απόψεις τους για τις 
διασφαλίσεις Ευρατόµ προέκυψε ότι εν γένει είναι ικανοποιηµένοι µε τον τρόπο που 
η Επιτροπή εφαρµόζει τις διασφαλίσεις. 

Από τις πραγµατοποιηθείσες επιθεωρήσεις και την αξιολόγηση των λογιστικών 
αναφορών που διαβίβασαν οι κάτοχοι των πυρηνικών υλικών δεν προέκυψαν 
αποδείξεις ότι πυρηνικά υλικά χρησιµοποιήθηκαν για άλλες πλην των 
προβλεπόµενων χρήσεων όπως ανέφεραν ορισµένοι χρήστες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2003. Ούτε υπήρξαν αποδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί 
διασφαλίσεων από διεθνείς συµφωνίες. Η στατιστική αξιολόγηση των λογιστικών 
δελτίων αποδεικνύει ότι όλοι οι µεγάλοι φορείς εκµετάλλευσης διαθέτουν 
συστήµατα λογιστικής παρακολούθησης των πυρηνικών υλικών που 
ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα. 

Οι καταβληθείσες προσπάθειες κατά το 2003 συνιστούν στέρεο υπόβαθρο που θα 
επιτρέψει στην Γ∆ TREN να αναπτύξει περαιτέρω τις δράσεις της στον τοµέα των 
πυρηνικών. Αναµένεται να συµβάλλουν στο να παραµείνει η πυρηνική ενέργεια µια 
από τις ανεκτές εναλλακτικές δυνατότητες για τον αειφόρο συνδυασµό ενεργειακών 
µορφών, τη µικρότερη εξάρτηση από τις ενεργειακές εισαγωγές και την καλύτερη 
προστασία για το περιβάλλον µε τη µείωση των συνολικών εκποµπών του διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2). 
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ANNEX 1 

Euratom Safeguards Performance – Detailed evaluation of the survey of operators 2002 

The survey contained 29 questions, divided into five groups (general safeguards issues, 
transmission of data to Euratom Safeguards, quality of Euratom Safeguards’ information on 
inspections, evaluation of inspection issues, and wider issues). 

A total of 72 questionnaires were sent to all the major nuclear installations as well as to a 
representative sample of all the other nuclear installations in the European Union (EU). 84% 
of the questionnaires were returned and between 82% and 100% of the individual questions 
were answered. Thus, the size of the response permits conclusions to be drawn about the 
image and performance of the Euratom Safeguards authorities. Overall, operators noted their 
satisfaction concerning the image and the performance of Euratom Safeguards in their 
installations. 

The costs to the operators of a safeguards infrastructure to meet Euratom requirements 
compared to the costs of meeting other statutory obligations were felt to be not very high. 

Operators expressed reservations concerning remote transmission of real-time accountancy 
data, surveillance images, and non-destructive assay results from their facilities to Euratom 
Safeguards headquarters in Luxembourg. 

With regard to the quality of information on inspections, operators appear to be very satisfied 
with communication with Euratom Safeguards inspectors during inspections, and most 
operators welcome the follow-up letters sent after inspections. Nonetheless, the evaluation 
indicated that communication channels outside inspections need to be improved. 

Regarding the evaluation of inspection issues, the answers revealed that the majority of 
operators of power reactors, enrichment plants and reprocessing plants are not satisfied with 
coordination/cooperation between Euratom Safeguards and the International Atomic Energy 
Agency (IAEA). This is an important finding which needs to be followed up. On the other 
hand, there is reasonably good continuity in the approaches followed during two consecutive 
inspections conducted by Euratom Safeguards inspectors. The replies concerning the 
professional abilities of Euratom inspectors confirmed their knowledge and thorough 
understanding of their working environment. 

The balance between cost and effectiveness in the way in which inspections are organised and 
conducted is rated as medium. However, operators did not suggest measures to increase the 
effectiveness and efficiency of inspections, nor did they identify ways to improve the balance 
between cost and effectiveness. Most operators were not very enthusiastic about providing 
more support to Euratom Safeguards in exchange for a less intrusive inspector presence. 

As to the wider framework, operators were opposed to the inclusion of safety, security, 
physical protection, and radiological protection in the tasks of the Euratom Safeguards 
inspectors. The views were somewhat divided on the question of whether or not the Euratom 
Safeguards system contributes to improving the quality of the nuclear accountancy system, 
the commercial relations/image, and the quality control system of the operators. The 
consensus view was that two to three years would be a suitable interval between future quality 
surveys. 
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ANNEX 2 

Progress in Safeguards Technology 

In 2003, work continued on the development and implementation of new safeguards 
technologies including the new digital surveillance systems. These systems have motion 
detection and image data treatment applications already incorporated in the delivered systems. 
These advanced features provide valuable assistance and they save time when viewing or 
reviewing images. The installation of one of these units at the Trillo nuclear power plant 
(Spain) was the first in the presence of the IAEA. This was an important step on the path to 
approval of the equipment for routine use by the IAEA. 

With regard to existing equipment, development work has continued on the improvement of 
hand-held instruments and associated software for measuring gamma radiation. 

A special instrument for the measurement of fresh, highly enriched fuel elements was 
developed in 2003 and installed at the FRM2 reactor in Munich. 

In terms of new equipment, the Commission participated in a demonstration of a Digital 
Cerenkov Device for viewing irradiated nuclear fuel stored under water at the Ringhals power 
plant in Sweden. The device has the potential to view irradiated fuel with a cooling time in 
excess of 20 years or a low burn-up. 

The Commission has also been exploring the possibility of using Virtual Private Networks 
over the telephone network to provide a secure means of data transmission. Following a 
workshop held in Luxembourg in March 2003 the requirements and boundary conditions were 
established for secure data transmission from nuclear sites to Luxembourg. 
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ANNEX 3 

Euratom Safeguards: Detailed inspection findings 

In 2003 inspection activities conducted by Commission Safeguards inspectors amounted to 
6366 person-inspection days, down by almost 13% in comparison with 2002. This fall mainly 
resulted from further streamlining and prioritisation of inspection activities. 

The main concerns and/or results achieved in the course of the inspection activities for each 
type of installations under control are summarised below. 

Reprocessing facilities13 

The nuclear fuel reprocessing installations at THORP, Sellafield, UK, and at UP2/UP3, La 
Hague, France are characterised by their high throughput14, automation, and limited access to 
the process areas. The current safeguards approach for these plants comprises high frequency 
inspections and automated unattended instrumentation to verify the nuclear material flow, a 
significant part of which is plutonium. Both sites have on-site laboratories, operated by 
analysts from DG JRC-ITU, in which verification measurements are performed. 

THORP was in normal production mode throughout 2003 with the exception of a planned 
shutdown during the months of October and November. Investigations continued on the 
apparent bias of the operator's input sample results from 2001 with particular emphasis on the 
calibration of the material used for verification of input solutions. The annual Physical 
Inventory and the Material Balance presented by BNFL were accepted. 

Apart from a few short technical shut-down periods, the Magnox reprocessing facilities at 
Sellafield were in operation at a high throughput during the year. The first plutonium was 
introduced in the new Store 9 Extension in November 2002. Verification activities in these 
plants and in other Magnox related facilities on the Sellafield site were satisfactorily 
concluded. Some reservations however, had to be made in respect of some old plutonium 
stores where access is restricted due to radiological conditions, as well as in respect of some 
very old plants being decommissioned. 

The UP2/800 reprocessing plant was in operation during the whole of 2003. Efforts were 
made to optimise inspection activities. In particular, a revised safeguards approach was 
successfully tested in the irradiated fuel storage ponds; this will halve the inspection 
manpower needed to safeguard these ponds. The annual physical inventory verifications were 
successful in the plutonium stores. With respect to the UP2/800 chemical process, the 
verifications performed confirmed a problem concerning high values of Material 
Unaccounted For (MUF) for uranium and uranium 235 which had already been detected in 
2002. The issue is still under investigation by COGEMA. The cumulative “Shipper-Receiver 
Difference” declarations for the unit for recycling of aged separated plutonium are higher than 
expected and might represent a new problem. This issue is also being examined by 
COGEMA. 

                                                 
13 At reprocessing plants, irradiated fuel assemblies received from power reactors are processed 

chemically to separate uranium and plutonium from the highly radioactive fission products. The 
separated nuclear materials can be re-introduced into the fuel cycle. 

14 The total annual throughput of these three facilities adds up to over 3000 tonnes of fuel containing more 
than 20 tonnes of plutonium. 
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The UP3 reprocessing plant was in operation from January to December 2003. The annual 
physical inventory carried out in August 2003 was satisfactorily completed. The installed 
instrumentation to verify the plutonium product input and output was upgraded and updated 
satisfactorily. The operator announced the start of reprocessing of research reactor fuel in 
2005; this will have an impact on the safeguards strategy for the plant as it will involve 
handling highly enriched uranium. 

Enrichment facilities15 

At the three Urenco centrifuge enrichment plants at Almelo (NL), Gronau (D) and 
Capenhurst (UK), sample taking for subsequent High Performance Trace Analysis (HPTA) is 
now routinely used to confirm that only low-enriched uranium is produced. The analysis of 
the samples started in 2003. 

Meetings were held between Urenco, the Member States involved, the IAEA and the 
European Commission to prepare for the implementation of the Additional Protocol in the 
Urenco plants at Almelo, Gronau and Jülich (D). 

The diffusion enrichment plant, Eurodif Production at Pierrelatte, France, was subjected to 
weekly import and export verifications throughout 2003. The operator cooperated with the 
Commission’s request concerning the presentation of product for verification and sealing 
before export from the European Union. 

The annual inventory verification was carried out in the first week of February 2003. 
Additional verification activities in two other installations were required before the annual 
inventory verification could be successfully concluded. 

Constraints placed by France on the inspectors due to the “particular status”16 of the 
installation remain in force, which create unsatisfactory verification conditions. 

Within the limits set by these constraints, no evidence of diversion of nuclear material under 
safeguards was found. 

Installations for the Fabrication of Mixed Oxide Fuels (MOX)17 

At the Belgonucléaire MOX fuel fabrication plant at Dessel, Belgium, there is an apparent 
trend in the cumulative MUF. Although the individual MUF figure for the year 2003 was 
statistically acceptable, the quantities of nuclear material established during all recent annual 
physical inventory takings were systematically higher than the declared book figures. The 
operator is conducting a joint investigation with DG TREN to identify the possible cause for 
this trend. 

                                                 
15 Modern Light Water Reactors need fuel with about 3 to 5 percent of the fissionable uranium isotope 

U235. As natural uranium contains only 0.7 percent of this nuclide, an enrichment process is needed to 
achieve the desired concentration. In the European Union, two companies offer this service for civil 
customers: URENCO and EURODIF. 

16 Due to the presence of material not under safeguards in the material balance area of EURODIF 
Production S.A. 

17 In MOX Fuel Fabrication Plans, the plutonium oxide produced in reprocessing installations is used in a 
mixture with uranium oxide to fabricate MOX fuel elements for subsequent use in nuclear power plants. 
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Active commissioning of the Sellafield MOX Plant (SMP) in the UK continued. However, 
operational problems caused production delays throughout the year. These problems were one 
of the causes of the higher than expected MUF. The operator has started remedial work and 
has planned improvements of the concerned systems. Progress has been made in discussions 
with the operator and UK national authorities on data transfer to Luxembourg for evaluation. 

The decommissioning of the Siemens Mixed Oxide fuel fabrication plant in Hanau, 
Germany is progressing well and is expected to lead to a reduction of the inspection 
frequency there in 2004. 

The results of the annual Physical Inventory Verification (PIV) at the COGEMA MOX 
fabrication plant at Cadarache in France were not entirely satisfactory owing to the high 
values of MUF. There is, however, no evidence that safeguarded nuclear material has been 
diverted from its intended use. The operator has made a commitment to re-measure all 
materials identified as being a potential source of the discrepancies. 

LEU and HEU Fuel Fabrication Plants, Conversion Facilities18 

At BNFL Springfields in the UK, a large natural and low-enriched uranium conversion and 
fuel fabrication plant, the annual Physical Inventory Verification revealed shortcomings in the 
stocktaking arrangements for a limited area of the plant. A task force was set up by the 
operator to improve the nuclear material management. 

At Fabbricazione Nucleare LEU fabrication plant in Bosco Marengo, Italy, the operator 
has finished the repackaging of the low enriched and natural uranium oxide which remained 
in the installation after fabrication activities were stopped. The material was verified and 
sealed; it will be kept contained for a long period of time. 

At the FBFC LEU fabrication plant Romans, France, a systematic error was discovered in 
the declared tare weights of uranium powders shipped to FBFC in Dessel, Belgium. The 
accountancy declarations have since been corrected accordingly. 

Following evaluation, satisfactory explanations were also found for a series of positive MUF 
values at the FBFC LEU fabrication plant at Dessel in Belgium. 

Nuclear Power and Research Reactors19, other installations and facilities 

The formal status of Unit 1 of the Gundremmingen power plant in Germany was changed 
from closed down to decommissioned as was the status of the Zwentendorf project in 
Austria, which was abandoned before Austria became an EU member. Both power plants are 

                                                 
18 At LEU Fuel Fabrication Plants, fuel assemblies are produced from low enriched uranium (LEU) for 

subsequent use in nuclear power plants. In HEU Fuel Fabrication Plants, fuel elements for research 
reactors that use high-enriched uranium (HEU) are manufactured. 

19 Most of the nuclear power reactors operated in the European Union are of the Light Water Reactor type 
(LWR), i.e. the reactors are cooled and moderated with normal water. In addition, the UK operates 
MAGNOX and Advanced Gas Cooled Reactors (AGR) which are moderated with graphite and cooled 
with CO2 gas. The operation of LWRs using LEU is characterised by long periods (12-18 months) of 
continuous operation. These periods, when the in-core fuel is inaccessible, are followed by outages 
typically lasting 2-4 weeks when about one third of the (used) core fuel is exchanged for fresh fuel from 
Fuel Fabrication Plants. LWRs are inspected during this outage period when all the fuel is accessible for 
verification. 
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still being decommissioned but inspection visits confirmed that massive reconstruction would 
be needed before the plants could be made usable. 

Initiatives are underway to remove the Dodewaard reactor in the Netherlands from the list of 
safeguarded plants, the remaining action being the final shutdown of the facility and the 
subsequent shipments of the remaining nuclear material, accompanied by the necessary 
inspections. 

During a check of the spent fuel pond at the Oskarshamn Power Plant in Sweden the 
operator found that a fuel rod appeared to be missing from a storage cassette. The matter was 
treated seriously and it took concurrent investigations by the Commission and the IAEA to 
clarify the situation which goes back to the time before Sweden joined the EU. 

In Finland the start of inspection work in two power plants was delayed because of plant 
security not accepting the inspector’s passport as a valid document. In both cases, the matter 
could only be resolved by negotiation and through the intervention of the Finnish State 
Authority (STUK). Inspectors also experienced difficulties in gaining access to facilities in 
France where an operator’s health physics service refused to accept the inspector’s radiation 
protection passport, even though it was properly in order and up to date. 

Operators’ uncertainty with respect to the progress/handling of verification requests led to 
growing pressure for clarification. This was specifically felt in plants in Belgium: Doel, 
Tihange, and Belgonucléaire. 

At the BR2 reactor in Mol, Belgium, an Advanced Thermal Power monitor was installed by 
the IAEA to verify the declaration of the operating history and guarantee the absence of 
undeclared production of plutonium. The BR2 reactor is the first research reactor in the EU to 
be equipped with such a monitor. The device is still being tested. 

Inspections to verify the transfer of spent fuel to CASTOR casks continued to be of 
particular concern. In view of the envisaged medium to long term storage of these containers 
at reactor sites in Germany, Belgium and Spain, their contents were measured by DG TREN 
I before loading and subsequently brought under multiple containment and surveillance 
systems. Due to recurring technical problems during the loading, drying and closing of the 
CASTOR flasks, inspections proved to be difficult to plan. As the above countries have to 
empty their reactor ponds for operational purposes, these activities required more human 
resources than expected. 

A new store for spent fuel and plutonium (MAGENTA) is to be constructed at Cadarache in 
France and is expected to be operational in 2009. The French authorities and the plants’ 
management presented the project to the Commission at an early stage in order to allow DG 
TREN’s requirements to be met. 

Anticipating the entry into force of the Additional Protocol, the IAEA insisted on visiting a 
large number of locations containing small quantities of nuclear material (Locations Outside 
Facilities - LOF). This caused a substantial additional inspection burden for DG TREN. 
However, on occasions these inspections led to unexpected findings, for example at the 
University of Vienna a small sample of highly enriched uranium, which had not been 
recorded as such, was found. 

Material Balance Evaluation of Bulk-Handling Facilities 
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In bulk handling facilities (Conversion Plants, Enrichment Plants, Fuel Fabrication Plants, 
and, Reprocessing Plants) nuclear material is mostly processed in loose forms, such as 
powders or liquids. Measurement uncertainties and particularities of the process lead to 
differences between the book inventory and the physical reality (known as Material 
Unaccounted For, MUF). The MUF is established at the operator’s own annual physical 
inventory taking. It is verified by the inspectors of DG TREN, who do their own verifications 
and measurements. 

In 2003, the Material Balance Evaluation focused on 

– the evaluation of differences between operators’ declarations and inspectors’ 
measurement results obtained by Destructive Analysis (DA), 

– evaluation of the MUF declared by the facility, 

– evaluation of the cumulative MUF, which is the algebraic sum of the MUF for 
a Material Balance Area (MBA) over time, and 

– Shipper-Receiver Differences (SRD)20. 

The entire evaluation of MUF, cumulative MUF and SRD was based on data collected from 
the Euratom Safeguards accountancy database which means that the French bulk-handling 
MBAs for which no declarations exist were excluded from the evaluation. Small bulk-
handling MBAs with a physical ending or a throughput less than two significant quantities21, 
as well as those plants decommissioned in 2003, were excluded from the evaluation. 

No evidence was found to suggest that, in the bulk-handling facilities of the EU, source 
materials or special fissile materials were diverted from their intended uses as declared by the 
operators. It found that, without exception, operators’ measurement systems comply with the 
most recent international standards. Nevertheless, some problems were revealed. At the large 
BNFL uranium conversion and fuel fabrication plant at Springfields in the UK, the MUF 
cannot be explained by measurement uncertainties alone. In addition, there was still evidence 
of biases in the cumulative MUF for some bulk-handling facilities, which have to be further 
investigated to identify the required corrective actions. 

                                                 
20 ‘Shipper-Receiver Difference’ means the difference between the quantity of nuclear material in a batch 

as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area. 
21 Significant quantities are used in establishing the quantity component of the safeguards inspection goal, 

e.g. 8 kg plutonium, 25 kg high enriched uranium and 75 kg low enriched uranium. 
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ANNEX 4 

CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

The IAEA Safeguards Implementation Report (SIR) 

The SIR 2002 concluded that there was no evidence of diversion of nuclear material or 
misuse of equipment or facilities placed under safeguards in the European Union. 

The SIR 2002 acknowledged that collaboration with Euratom and Member State support 
programmes made it possible to achieve significant advances in safeguards technology and 
verification procedures. Trials were carried out in various EU installations in the areas of 
surveillance systems, short notice random inspections, and remote monitoring, as were field 
tests on implementing the Additional Protocol (research centres in Finland and in the 
Netherlands). A workplan for Flowsheet Verification (FSV) of neptunium was discussed and 
agreed with the ITU at Karlsruhe and the implementation of FSV measures is expected to 
begin shortly. 

In line with the New Partnership Approach arrangements and in order to save resources, the 
IAEA and Euratom Safeguards continued to share the purchase, operational and maintenance 
costs of equipment installed in facilities under IAEA safeguards. 

A seminar on the New Partnership Approach, jointly developed by the Agency and Euratom, 
was held in Vienna. Many of the IAEA’s routine training courses were attended by inspectors 
from DG TREN and conversely, IAEA inspectors attended courses given by DG TREN, thus 
maintaining cooperation on training. 

In addition to its global conclusions, the SIR 2002 made recommendations for improvement 
in specific areas. These recommendations may be summarised as follows: 

•  Problems occurred when nuclear material remained in closed shipping containers at 
reactors over long periods. The practicalities of extending the area under surveillance and 
of sealing the shipping containers before their removal are being investigated. 

•  The issue of verifying that there has been no undeclared production of plutonium in the 
EU’s three large research reactors will be settled once power monitors are installed at the 
reactors concerned. Indeed, the first power monitor was installed in 2003 at the BR2 
reactor in Belgium. 

•  Corrective actions need to be taken as soon as possible after a Containment and 
Surveillance (C/S) failure is detected. The IAEA intends to install a newer generation of 
C/S equipment, improve equipment reliability, and provide backup measures for C/S 
applied to reactor cores (particularly during open core periods). 

Several meetings of Working Groups and the Liaison Committee took place to discuss these 
and other topics. Because the Euratom Safeguards Office underwent extensive reorganisation, 
which will lead to changes in the implementation of safeguards with the IAEA, the New 
Partnership Approach (NPA) arrangements need to be reviewed to reflect these changes and 
to seek new efficiency and enhanced cooperation. The IAEA has called for a meeting to 
discuss forthcoming changes and their potential impact. 
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Additional Protocol and integrated safeguards 

The aim of the Additional Protocols is to increase the IAEA’s capabilities to detect 
undeclared nuclear materials and activities in violation of the Non-Proliferation Treaty (NPT). 
In 2003, Euratom Safeguards continued to play a key role in preparing for the implementation 
of the Additional Protocol in the European Union, on issues such as harmonising and 
standardising reporting under the Additional Protocol22, arrangements for users with small 
quantities of nuclear material for non-fuel cycle related activities and joint visits with the 
IAEA to confirm the status of decommissioned facilities. Dedicated reporting software23, 
developed by the Commission, was supplied to all the Member States for trials. The 
conceptual work on site definitions, developed jointly by DG TREN H and the EU Member 
States, is now reflected in the revised IAEA Guidelines for reporting and can be considered as 
the international standard on site definition. 

By the end of 2003, all EU Member States had ratified the Additional Protocol and the 
majority had put the corresponding implementing arrangements in place. In line with Annex 
III of the EU-NNWS (non-nuclear Weapons States) Additional Protocol, known as the “Side 
Letter”, the Commission the Commission agreed to accept the transfer of certain activities 
which are the responsibility of the Member States. Provision for the acceding Member States 
to become parties to the EU-NNWS Additional Protocol24 was made in close cooperation 
with the Commission’s Legal Service and the IAEA. 

                                                 
22 The implementation paper for the so-called Side Letter and non-Side Letter Member States has been 

merged as the differences turned out to be of only minor relevance. 
23 CAPE, Commission Additional Protocol Editor. 
24 The Additional Protocol does not provide for its own accession clause, but the Safeguards 

Agreement does. 
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ANNEX 5 

RESOURCES 

Budget Appropriations for Nuclear Safeguards 

Article 174 of the Euratom Treaty specifically mentions the necessity to include 
appropriations in the Commission's budget for operational expenditure related to nuclear 
safeguards activity. 

On this legal basis, safeguards activities are financed from two types of budget 
appropriations: 

- A general “administrative” appropriation involving the costs of Euratom 
Safeguards overheads such as general IT equipment, telecommunications, etc. 
(Part A of the Budget, chapters A-70 and A-24), as well as a specific 
appropriation for the medical survey and the radiation protection of the 
inspectors (Part A of the Budget, line A-1420); 

- Specific “operational” appropriations allocated for expenditure directly related 
to nuclear safeguards such as mission costs, rental of offices on site (including 
on site laboratories), purchase of technical equipment and samples taking and 
analysis, contracts for services (i.e. maintenance and repairs), transportation of 
equipment and samples, training, etc., necessary for Euratom Safeguards 
activities (Part B of the Budget, chapter B4-20). 

For 2003, specific operational appropriations in the EU budget for Euratom Safeguards came 
to €18.8 million. Of that amount, €13 million (70%) was actually committed. The expenditure 
was broken down as follows: 

•  Inspection mission costs (travel, daily allowances) €3.8m (29.2%) 

•  Rental of offices for the inspectors on inspected sites 
(and related equipment costs) 

€0.5m (3.8%) 

•  Purchase, installation, maintenance and repair of 
equipment on site, including IT, analysis of samples, 
and related costs such as transport, consumables, 
spare parts, etc. 

€2.0m (15.4%) 

•  Investments made in large scale plutonium bulk 
handling plants and related maintenance, operation 
and logistics 

€6.0m  (46.2%) 

•  Administrative and technical assistance, training for 
inspectors, and other expenses (including special 
insurance coverage) 

€0.7m (5.4%) 
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Staff Resources and Utilisation 

As of 31 December 2003, 95 officials were working in Directorate H (Nuclear Safety and 
Security), and 189 officials in Directorate I (Nuclear Inspection). In addition, the office of the 
deputy Director General, charged with the coordination of nuclear matters, comprised 5 
persons. In addition, a total of 13 officials of Directorate A in Luxembourg were allocated to a 
number of administrative tasks related to both Directorates. 

Thus, an overall total of 302 officials were working in the field of nuclear safety and security, 
of which 182 were Nuclear Inspectors. 

In addition, the work of both Directorates was supported by a total of 19 external personnel. 
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ANNEX 6 

Table 1 - Quantities of nuclear material under Euratom safeguards (t) 

 End 1990 End 1995 End 20011) End 20021) End 20031) 

Plutonium 203 406 548 569 590

Uranium 

Total 

HEU2) 

LEU3) 

NU4) 

DU5) 

 

200 400 

13 

32 000 

44 000 

124 400 

269 100

11

46 700

51 400

171 000

314 610

10

57 000

52 700

204 900

 

318 710 

10 

58 500 

47 700 

212 500 

325 510

10

59 700

42 600

223 200

Thorium 2 600 4 600 4 500 4 500 4 400

1) Quantities based on final reported data 

2) High enriched uranium 

3) Low enriched uranium 

4) Natural uranium 

5) Depleted uranium 

Table 2 - Inspection activities of Euratom Safeguards 

Person days of 
inspection in: 1999 2000 2001 2002 2003 

Non-Nuclear 
Weapon States 2412 2113 2328 2348 1990 

France 3492 3426 2934 2539 2266 

UK 2871 2895 2399 2404 2110 

Total 8775 8434 7661 7291 6366 
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Table 3 – Euratom Safeguards budget 2003 

Expenditure committed for the specific appropriations 

Table 3A: Line B4-2000  

Safeguard inspections, training and retraining of inspectors 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Studies, convocation of experts, publications 50 

b) Mission costs 3,744 

c) Transportation for staff and equipment 640 

d) Rental of offices and special services on sites 456 

e) Internships and training 30 

f) Special insurance 40 

TOTAL 4,960 (out of 5,700) 

Table 3B: Line B4-2020 

Sampling and analyses, equipment, specific work, provision of services and transport 

Topics Expenditure 
(€ ’000) 

a) Administrative and technical assistance 135 

b) Purchase of surveillance equipment 463 

c) Purchase of measurement equipment 118 

d) Purchase of equipment for seals  

e) Purchase and maintenance of computing equipment directly linked to inspections 109 

f) Costs for destructive analysis  

g) Equipment spares, repairs, accessories and maintenance 282 

h) Consumable items, purchase of sources, transport of radioactive materials 47 

i) Monitoring (warning system based in Luxembourg) 52 

j) Software (accountancy program, management and firewall) 794 

TOTAL 2,000 (out of 5,500) 
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Table 3C:  

Line B4-2021: Specific safeguards for large-scale plutonium processing plants 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Sellafield – BNFL (THORP, MOX) 294 

b) La Hague – COGEMA (UP3, UP2) 205 

c) Cadarache – COGEMA 10 

d) Marcoule – MELOX 30 

e) Dessel – BELGONUCLEAIRE 15 

f) On site laboratories (initial investments 
and operations) 

3,563 

g) Software (on sites) 223 

h) Maintenance & repairs (equipment, 
hardware and software support) 

1,129 

i) Software development (new applications, 
new equipment ) 

531 

TOTAL 6,000 (out of 7,400) 

Table 3D 

Line A0-1420: Health checks for staff exposed to radiation 

Topics Expenditure (€ ’000) 

a) Gamma spectrometry and toxicological 
analysis (non-standard) 

5 

b) Measurement equipment (dosimeters) 29 

c) Maintenance and calibration 15 

d) Material, services and other 
contamination controls 

46 

e) Mission costs (for body-counter) 35 

f) Other running expenses 20 

TOTAL 150 (out of 215) 



 

EL 28   EL 

Table 4 – DG TREN Safeguards budget 1991-2003 (€ million) 

Evolution of expenditure for the specific budget appropriations 

Budget Line 1991 1995 2003 

Safeguard inspections, 
training and retraining 
of inspectors 

(B4-2000) 

2.5 4.2 5.7 

Sampling and analyses, 
equipment, specific 
work, provision of 
services and transport 

(B4-2020) 

2.3 3.2 5.5 

Specific safeguards for 
large-scale plutonium 
processing plants 

(B4-2021) 

2.6 10 7.4 

Health checks for staff 
exposed to radiation 

(A0-1420) 

0.1 0.3 0.2 

TOTAL 7.5 17.7* 18.8 

*In addition, €1.8 million was spent on cooperation with Russia. 


