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КРАТКА ОБОСНОВКА

В публикувания проект на директива се заявява, че нейната цел е "постигането, 
поддържането и постоянното повишаване на ядрената безопасност в Общността, 
както и повишаването на ролята на регулаторните органи". При все това, 
предложението не цели въвеждането на правомощия, които да й дадат възможност за 
постигането на тази цел и няма да има допълнителна стойност по отношение на 
безопасността.

Предложението на Комисията е трети опит в рамките на едно десетилетие за въвеждане 
на нови правила относно ядрената безопасност.  В първият опит през ноември 2002 г. се 
казва:

"За да се постигнат общностните цели относно ядрената защита (...), от основно 
значение е като първи етап да се определят основните задължения и общите 
принципи за безопасността на ядрените инсталации (...). Това на по-късен етап ще се 
допълни от създаването на общи стандарти и контролни механизми, за да се 
гарантира високо ниво на безопасност (...)".

Обаче, това което през 2002 г. се е разглеждало като основно, днес не е от значение. 
При преразглеждането през 2003 г. изискването за въвеждане на основни задължения и 
общи стандарти беше премахнато и заменено от общностни механизми за гарантиране 
на придържане към общите принципи за ядрена безопасност, а именно чрез 
включването на общностна схема за контрол. 

При все това, последното предложение за директива изключи този механизъм и няма да 
има общностен контрол.  Вместо това, проектът за директива само ще прилага 
изискванията на Конвенцията за ядрена безопасност на Международната агенция за 
атомна енергия.  Това изисква само публикуването на годишен доклад относно статуса 
на ядрения сектор и докладът да се разгледа на партньорска основа от другите страни 
по конвенцията. Всички държави-членки, които разполагат с атомни електроцентрали 
вече са страни по конвенцията.  Комисията не разполага с примери за държави-членки 
на ЕС, които не са спазили конвенцията.

Основната критика към този проект е, че той предлага законодателство само заради 
самото законодателстване и че той няма да внесе нови изисквания за безопасност.  Това 
становище дори беше повдигнато от Комитета за преглед на оценките на въздействието 
на Комисията, който на два пъти изрази тревога от липсата на добавена стойност на 
директивата.

Налице са истински и оправдани опасения относно стандартите за ядрена безопасност и 
разпространените практики в рамките на ЕС.  Като обща тенденция изискванията за 
безопасност на ядрените съоръжения се занижават при наближаване на края на техния 
експлоатационен живот. Както беше отбелязано "голям брой понастоящем 
функциониращи ядрени електроцентрали е предвидено да спрат да функционират 
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преди 2030 г.".1 Следователно, налице е реална необходимост от мерки, които да 
спомогнат за намаляване на ядрените рискове.

Вместо да се въвеждат механизми за изпълнение със спорна стойност за действаща 
международна конвенция, проектът за директива трябва да предложи механизъм за 
въвеждане и прилагане на общи стандарти за безопасност, който изисква съвременни 
или най-добрите налични технологии, практики и регулаторни режими да се прилагат 
за всички ядрени съоръжения, които функционират в ЕС.   Само тогава гражданите на 
ЕС могат да бъдат уверени, че е направено всичко възможно, за да се намали рискът от 
ядрени аварии. Ако не се постигне това, директивата не следва да се приема.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните призовава 
водещата  комисия по промишленост, изследвания и енергетика, да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За да се постигнат 
общностните цели относно ядрената 
безопасност, посочени в член 1, 
параграф 1, от основно значение е 
като първи етап да се определят в 
тази рамкова директива основните 
задължения и общите принципи за 
безопасността на ядрените 
инсталации. Това на по-късен етап 
следва да се допълни от приемането 
на общи стандарти и контролни 
механизми, които да се разработят 
от Западноевропейската асоциация за 
ядрено регулиране (WENRA) в тясно 
сътрудничество с Европейската група 
на високо равнище за
ядрена безопасност и управление на 
отпадъците и след консултиране с 
Европейския парламент, с цел да се 

                                               
1 Европейска комисия 2008 г.;  Работен документ на службите на Комисията, придружаващ 
предложението за Директива (Евратом) на Съвета за създаване на Общностна рамка за оценка на 
въздействието на ядрената безопасност, SEC (2008) 2892,  26 януари 2008 г.
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гарантира най-високо ниво на 
безопасност, като се вземат предвид 
последните технологични развития и 
тези, които могат да се определят 
като "съвременни".

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, 
настоящата рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи 
принципи, въз основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се 
приемат общи стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в 
сила. 

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива цели 
постигането, поддържането и 
постоянното повишаване на ядрената 
безопасност в Общността, както и 
повишаването на ролята на 
националните регулаторни органи.

1. Настоящата директива цели 
постигането, поддържането и 
постоянното повишаване на ядрената 
безопасност в Общността, както и 
повишаването на ролята на 
националните регулаторни органи като 
се определят основни задължения и 
общи принципи, гарантиращи високо 
ниво на безопасност на ядрените 
инсталации и се създаде 
необходимата рамка за приемането 
на общи стандарти за безопасност.

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, 
настоящата рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи 
принципи, въз основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се 
приемат общи стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в 
сила. 
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Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тя се прилага при проектирането, 
избора на площадка, изграждането, 
поддръжката, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на ядрени 
инсталации, за които се изисква 
спазване на изисквания за безопасност 
съгласно законодателната и регулаторна 
рамка на съответната държава-членка.

2. Тя се прилага при проектирането, 
избора на площадка, изграждането, 
поддръжката, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на ядрени 
инсталации, за които се изисква 
спазване на изисквания за безопасност 
съгласно законодателната и регулаторна 
рамка на съответната държава-членка, 
правото на ЕС и Конвенцията за  
ядрена безопасност.

Обосновка

Ефективната безопасност може да се постигне посредством хармонизирани 
задължителни мерки и стандарти за безопасност.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Главната отговорност за 
безопасността на ядрени инсталации се 
носи от притежателя на лицензията под 
контрола на регулаторния орган. 
Решение относно подлежащите на 
прилагане мерки и контрол за 
безопасността на ядрена инсталация се 
взема само от регулаторния орган и се 
прилага от притежателя на лицензията.

1. Главната отговорност за 
безопасността на ядрени инсталации се 
носи от притежателя на лицензията под 
контрола на регулаторния орган. 
Решение относно подлежащите на 
прилагане мерки и контрол за 
безопасността на ядрена инсталация се 
взема, въз основа на стандартите на 
ЕС и международните стандарти, 
както и най-добрата налична 
технология, от регулаторния орган и се 
прилага от притежателя на лицензията.
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Обосновка

Ефективната безопасност може да се постигне посредством хармонизирани 
задължителни мерки и стандарти за безопасност, както и най-добрата налична 
технология, които следва да се прилагат от всяка държава-членка.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки създават и 
поддържат законодателна и регулаторна 
рамка за управление на безопасността 
на ядрените инсталации. Тя включва 
национални изисквания за безопасност, 
система за лицензиране и контрол на 
ядрени инсталации, както и забрана на 
тяхната експлоатация без лицензия, и 
система за регулаторен надзор 
включително необходимото прилагане.

2. Държавите-членки създават и 
поддържат законодателна и регулаторна 
рамка, основана на най-добрите 
налични международни практики и 
практики на ЕС, за управление на 
безопасността на ядрените инсталации. 
Тя включва национални изисквания за 
безопасност, система за лицензиране и 
контрол на ядрени инсталации, както и 
забрана на тяхната експлоатация без 
лицензия, и система за регулаторен 
надзор включително необходимото 
прилагане.

Обосновка

За да се постигне истинска безопасност в цяла Европа, изискванията и мерките за 
тяхното следване трябва да се хармонизират и най-добрите налични практики следва 
да се прилагат във всяка държава-членка.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
регулаторният орган е действително 
независим от всички организации, чиято 
задача е да подкрепят или експлоатират 
ядрени инсталации, или да разясняват 
ползите за обществото от тях, и не е 
подложен на никакво влияние, което 
може да се отрази отрицателно на 

1. Държавите-членки гарантират, че 
регулаторният орган е действително 
независим от всички организации, чиято 
задача е да подкрепят, проектират, 
изграждат, експлоатират ядрени 
инсталации или се занимават с 
обогатяване на гориво, съхранение на 
отработено гориво или преработка на 
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безопасността. отработено гориво; или да разясняват 
ползите за обществото от тях, и не е 
подложен на никакво влияние, което 
може да се отрази отрицателно на 
безопасността.

Обосновка

Следва да се гарантират всички предпоставки за независимо решение.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Минимум на всеки десет години
регулаторният орган подлага себе си и 
националната регулаторна система на 
международна проверка, целяща 
непрекъснато подобряване на 
регулаторната инфраструктура.

5. Минимум на всеки пет години
регулаторният орган подлага себе си и 
националната регулаторна система на 
международна проверка, целяща 
непрекъснато подобряване на 
регулаторната инфраструктура.

Обосновка

Ядрените технологии се развиват бързо и 10 години е твърде дълъг период по 
отношение на гарантиране на ядрената безопасност.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно, те гарантират, че 
приложимите принципи, предвидени в 
основите на безопасността по МААЕ, се 
изпълняват за осигуряване на високо 
равнище на безопасност в ядрените 
инсталации, включително inter alia на 
ефективни мерки срещу потенциални 
радиационни опасности, 
предотвратяване и реагиране на аварии, 

По-конкретно, те гарантират, че 
приложимите принципи, предвидени в 
основите на безопасността по МААЕ, се 
изпълняват за осигуряване на високо 
равнище на безопасност в ядрените 
инсталации, включително inter alia на 
ефективни мерки срещу потенциални 
радиационни опасности, 
предотвратяване и реагиране на аварии, 
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управление на стареенето, дългосрочно 
управление на всички произведени 
радиоактивни отпадъци и информиране 
на населението и властите на съседни 
държави.

управление на стареенето, дългосрочно 
управление на всички произведени 
радиоактивни отпадъци и информиране 
на населението и властите на съседни и 
други потенциално застрашени 
държави.

Обосновка

Държави, които се намират в радиуса на радиоактивен облак или воден поток, 
произтичащи от технологична опасност, може да са по-застрашени (в зависимост 
от метеорологичните условия) от съседните страни.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до безопасността на 
нови енергийни ядрени реактори, 
държавите-членки се стремят да 
разработват допълнителни изисквания 
за безопасност в съответствие с 
непрекъснатото повишаване на 
безопасността въз основа на нивата за 
безопасност, разработени от 
Западноевропейската асоциация за 
ядрено регулиране (WENRA) и в тясно 
сътрудничество с Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците.

2. Що се отнася до безопасността на 
действащи, такива с удължен срок на 
експлоатация и нови енергийни ядрени 
реактори, държавите-членки се стремят 
да разработват допълнителни 
изисквания за безопасност в 
съответствие с непрекъснатото 
повишаване на безопасността въз основа 
на нивата за безопасност, разработени 
от Западноевропейската асоциация за
ядрено регулиране (WENRA) и в тясно 
сътрудничество с Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците.

Обосновка

Мерките за безопасност следва да са задължителни не само за новите ядрени 
електроцентрали, но преди всичко за действащите и тези с удължен срок на 
експлоатация, тъй като те обикновено работят с по-стара технология.
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Притежателите на лицензии 
разпределят адекватни финансови и 
човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си.

3. Притежателите на лицензии 
разпределят адекватни финансови, 
технически и човешки ресурси за 
изпълнение на задълженията си.

Обосновка

Техническите ресурси са от значение за постигането на ефективна ядрена 
безопасност.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторният орган притежава 
правомощия да отнема лицензията за 
експлоатация в случай на сериозни или 
повторни нарушения на правилата за 
безопасност в ядрената инсталация.

2. Регулаторният орган притежава 
правомощия да отнема лицензията за 
експлоатация в случай на сериозни 
(определени в регламентите на 
МААЕ)  или повече от три повторни 
нарушения на правилата за безопасност 
в ядрената инсталация.

Обосновка

За да се постигне истинска безопасност, трябва да се установят ясни правила.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки, поотделно и чрез 
международно сътрудничество, 
предоставят подходящи възможности за 
образование и обучение за непрекъснато 
теоретично и практическо обучение по 

Държавите-членки, поотделно и чрез 
международно сътрудничество, 
предоставят подходящи възможности за 
образование и обучение за непрекъснато 
теоретично и практическо обучение на 
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ядрена безопасност. най-добрите налични практики за  
ядрена безопасност, като обученията  
са задължителни за притежателите 
на лицензи..

Обосновка

Следва да се създадат мерки за избягване на човешката грешка.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки представят на 
Комисията доклад относно 
прилагането на настоящата 
директива не по-късно от [три години
след влизане в сила] и на всеки три 
години след това. Въз основа на първия 
доклад, Комисията представя на 
Съвета доклад относно постигнатия 
напредък в прилагането на 
настоящата директива, който при 
необходимост се придружава от 
законодателни предложения.

Държавите-членки представят на 
Комисията доклад относно 
предприетите мерки за изпълнение на 
техните задължения съгласно 
настоящата директива и относно 
положението на безопасност в 
ядрените инсталации, разположени 
на тяхна територия не по-късно от 
една година след влизане в сила на 
настоящата директива и всяка година 
след това. 

На всеки две години Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящата 
директива и относно положението 
на ядрена безопасност в Общността, 
основан на представените от 
държавите-членки доклади. 

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, 
настоящата рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи 
принципи, въз основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се 
приемат общи стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в 
сила. 

Изменение 14
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[две години от датата, посочена в член 
13]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[18 месеца от датата, посочена в член 
13]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Обосновка

Две години за транспониране и само една година за изготвяне на доклад относно 
постигнатия напредък е небалансиран график, тъй като няма достатъчно време за 
оценка на напредъка относно прилагането на настоящата директива. 
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