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Изменение 44
Rebecca Harms

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Освен ако директивата не гарантира, че в държавите-членки на ЕС са въведени и 
ефективно прилагани най-високите действащи технологични стандарти в областта 
на ядрената безопасност, не е налице добавена стойност и следователно няма нужда 
от регулиране на ядрената безопасност посредством отделна директива.

Изменение 45
Rebecca Harms

Предложение за директива
Преамбюл

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Or. en

Обосновка

Като правно основание на настоящата директива следва да се добави член 175, 
параграф 1 ДЕО. Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно 
вземане на решение, което позволява пълно участие на Европейския парламент като 
съзаконодател.
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Изменение 46
Rebecca Harms

Предложение за директива
Позоваване – 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид липсата на 
консултации с групата от експерти, 
чието становище Комисията следва
да получи преди да представи своето 
предложение съгласно член 31,

Or. en

Обосновка

Член 31 изисква, преди да представи своето законодателно предложение,
Европейската комисия да се консултира с група от национални експерти — т. нар. 
група от експерти по член 31. Това консултиране представлява важно процедурно 
изискване и затова проектът на директива не следва да се представя пред 
Европейския парламент преди то да бъде осъществено.

Изменение 47
Rebecca Harms

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 31 и 32 
от него,

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 31, 32 
и 203 от него,

Or. en

Обосновка

Директивата касае не само аспектите на здравето и безопасността, както са 
дефинирани в член 30, които са ограничени до опазването на здравето на работещите 
и на населението, но и опазването на околната среда, за което в Договора за 
създаване на Европейската общност за атомна енергия не съществува изрично правно 
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основание. По отношение на тези аспекти, за които Договорът „не е предвидил 
необходимите правомощия” член 203 е подходящото правно основание.

Изменение 48
Rebecca Harms

Предложение за директива
Позоваване – 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 175, параграф 1 
от него,

Or. en

Обосновка

Ядрената безопасност, както е определена в предложената директива, преследва 
двойна цел, т. е. защитата на здравето на човека („работещите и населението“) и 
защитата на околната среда („въздух, води и почва“). При все това, Договорът за 
Евратом не предлага правно основание за приемането на законодателство в 
областта на околната среда. За сметка на това, член 175, параграф 1 ДЕО предлага 
такова основание.

Изменение 49
Rebecca Harms

Предложение за директива
Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския парламент 1,

като действа в съответствие с 
процедурата по член 251 от Договора 
за създаване на Европейската 
общност,

Or. en
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Обосновка

Като правно основание на настоящата директива следва да се добави член 175, 
параграф 1 ДЕО. Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно 
вземане на решение, което позволява пълно участие на Европейския парламент като 
съзаконодател.

Изменение 50
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Член 203 от Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна 
енергия предвижда, че ако действие 
на Общността се окаже необходимо 
за осъществяването на една от 
целите на Общността и Договорът за 
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия не е предвидил 
необходимите правомощия, Съветът 
с единодушие и след като се 
консултира с Парламента приема 
всички необходими разпоредби.

Or. en

Обосновка

Директивата касае не само аспектите на здравето и безопасността, както са 
определен в член 30, които са ограничени до опазването на здравето на работещите и 
на населението, но и опазването на околната среда, за което в Договора за създаване 
на Европейската общност за атомна енергия не съществува изрично правно 
основание. По отношение на тези аспекти, за които Договорът „не е предвидил 
необходимите правомощия” член 203 е подходящото правно основание.
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Изменение 51
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Член 174 от Договора за ЕО 
предвижда, че политиката на 
Общността в областта на околната 
среда допринася за опазване, защита и 
подобряване на качеството на 
околната среда, както и за защита на 
здравето на хората, и има за цел 
постигането на високо равнище на 
защита.

Or. en

Обосновка

Директивата преследва цели, свързани с околната среда, както и такива, свързани със 
здравето и безопасността. Като правно основание следва да се добави член 175, 
параграф 1 ДЕО, който позволява да се приеме законодателство на ЕО, за да се 
постигнат целите на политиката в областта на околната среда, посочени в член 174. 
Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно вземане на 
решение, което позволява пълно участие на Европейския парламент като 
съзаконодател.

Изменение 52
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въпреки че системата за 
радиационна защита, установена от 
съществуващите основни стандарти за 
безопасност, отчитащи съвременните 
научни познания, гарантира високо ниво 
на защита на здравето на населението, 
тя трябва да бъде допълнена още, за да 
гарантира, че постоянно се 

(5) Въпреки че системата за 
радиационна защита, установена от 
съществуващите основни стандарти за 
безопасност, отчитащи съвременните 
научни познания, гарантира високо ниво 
на защита на здравето на населението, 
тя трябва да бъде допълнена още със 
стриктно прилагане на съвременни 
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поддържа, развива и подобрява 
високото ниво на безопасност на 
ядрените инсталации. Поддържането на 
високо ниво на безопасност от 
проектирането до извеждането от 
експлоатация е задължително условие за 
пълното постигане на целите на 
опазването на здравето, формулирани в 
член 2, буква б) от Договора. За тази цел 
следва да се поддържат ефикасни 
защити срещу радиационните опасности 
и да се предотвратяват аварии, които 
биха имали радиационни последици.

стандарти за безопасност на ядрените 
инсталации, имащи за цел да 
предвиждат и контролират 
опасностите от излагане на 
действието на лъчения на 
населението. Поддържането на 
съвременно ниво на безопасност на 
всички етапи от проектирането до 
извеждането от експлоатация е 
задължително условие за пълното 
постигане на целите на опазването на 
здравето, формулирани в член 2, буква 
б) от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия, и на опазването на околната 
среда, формулирани в член 174 от 
Договора за ЕО. За тази цел следва да се 
поддържат ефикасни защити срещу 
радиационните опасности и да се 
предотвратяват аварии и инциденти, 
които биха имали радиационни 
последици.

Or. en

Обосновка

Ядрената безопасност, както е дефинирана в предложената директива, преследва 
двойна цел, т. е. защитата на човешкото здраве („работещите и населението“) и 
защитата на околната среда („въздух, води и почва“). При все това, Договорът за 
Евратом не предлага правно основание за приемането на законодателство в 
областта на околната среда. За сметка на това, член 175, параграф 1 ДЕО предлага 
такова основание. Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно 
вземане на решение, което позволява пълно участие на Европейския парламент като 
съзаконодател.

Изменение 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Макар че всяка държава-членка е (6) Всяка държава-членка е свободна да 
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свободна да решава относно 
структурата на енергетиката си, след 
период на размисъл интересът към 
изграждане на нови централи нарасна 
и някои държави-членки решиха да 
издадат лицензии за нови централи. 
Освен това през идните години се 
очаква да бъдат подавани заявления за 
удължаването на срока на 
експлоатация на АЕЦ от 
притежатели на лицензии.

решава относно структурата на 
енергетиката си.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поддържа принципа, че държавите-членки са свободни да решават 
относно структурата на тяхната енергетика. Освен това е също толкова важно да 
се посочи, че настоящата директива няма за цел да създаде стимули за държавите-
членки да включат ядрената енергетика в структурата на енергетиката си. Затова 
същинската част на заличения текст от съображение 6 следва да се премести в 
съображение 7, за да се направи това разграничение.

Изменение 54
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Макар че всяка държава-членка е 
свободна да решава относно 
структурата на енергетиката си, след 
период на размисъл интересът към 
изграждане на нови централи нарасна и
някои държави-членки решиха да 
издадат лицензии за нови централи. 
Освен това през идните години се 
очаква да бъдат подавани заявления за 
удължаването на срока на експлоатация 
на АЕЦ от притежатели на лицензии.

(6) Макар че всяка държава-членка е 
свободна да решава относно 
структурата на енергетиката си и 
общият брой на електроцентралите 
в ЕС намаля след 1989 г., интересът 
към изграждане на нови централи 
нарасна в някои държави-членки и част 
от тях решиха да издадат лицензии за 
нови централи или да подновят 
изграждането на незавършени
централи. Освен това през идните 
години се очаква да бъдат подавани 
заявления за удължаването на срока на 
експлоатация на АЕЦ от притежатели на 
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лицензии, което ще увеличи 
опасенията във връзка с 
безопасността.

Or. en

Обосновка

През 1989 г. в днешните 27 държави-членки на ЕС работеха общо 177 ядрени 
реактори. Към края на 2007 г. техният брой е намалял до 146.

Изменение 55
Lena Ek, Fiona Hall

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел следва да бъдат 
разработени най-добри практики, които 
да насочват регулаторните органи в 
техните решения относно удължаването 
на срока на експлоатация на ядрените 
инсталации.

(7) Ядрената сигурност е въпрос от 
интерес за Общността, който следва 
да се отчете при вземането на 
решения относно издаването на 
лицензии за нови централи и/или 
удължаването на срока на 
експлоатация на ядрените 
съоръжения. За тази цел следва да 
бъдат разработени най-добри практики, 
които да насочват регулаторните органи 
и държавите-членки, когато вземат 
решение дали да издадат лицензия за
нови централи, както и в техните 
решения относно удължаването на 
срока на експлоатация на ядрените 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Ядрената сигурност е въпрос от общ интерес за Общността и затова причината за 
разработване на най-добра практика следва да е именно тя, а не факта, че някои 
държави-членки желаят да издадат лицензии за нови централи. Освен това, тук е 
мястото да се спомене, че тази най-добра практика би могла да служи като насока и 
за държавите-членки, а не само за регулаторните органи.
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Изменение 56
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел следва да бъдат 
разработени най-добри практики, 
които да насочват регулаторните органи 
в техните решения относно 
удължаването на срока на експлоатация 
на ядрените инсталации.

(7) За тази цел следва да бъдат 
разработени съвременни стандарти за 
безопасност, които да насочват 
регулаторните органи в техните 
решения относно удължаването на 
срока на експлоатация на ядрените 
инсталации.

Or. en

Обосновка

Стандартите за безопасност за евентуалните нови и съществуващите ядрени 
съоръжения следва да са най-високите възможни и да съответстват на 
съвременните технологични, регулаторни и оперативни норми в Съюза. По тази 
причина такива стандарти следва да се прилагат и за решенията на регулаторните 
органи относно удължаването на срока на експлоатация на ядрените инсталации.

Изменение 57
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите-членки вече са въвели 
мерки, които им позволяват да 
постигнат високо ниво на ядрена 
безопасност в Общността.

(8) Някои държави-членки вече са 
въвели мерки, които им позволяват да 
постигнат високо ниво на ядрена 
безопасност в Общността, докато други
имат доста по-ниски стандарти за 
безопасност.

Or. en
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Обосновка

Между стандартите за безопасност в отделните държави-членки съществува 
значителна разлика. Следователно не може да се каже, че във всички държави-членки 
има високо ниво на ядрена безопасност.

Изменение 58
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Непрекъснатото повишаване на 
ядрената безопасност изисква 
установените системи за управление и
притежателите на лицензии да 
гарантират високо ниво на безопасност 
на населението.

(9) Непрекъснатото повишаване на 
ядрената безопасност изисква 
установените системи за управление, 
притежателите на лицензии и лицата, 
отговорни за ядрените отпадъци, да 
гарантират възможно най-високо ниво 
на безопасност на населението.

Or. en

Обосновка

Стандартите за безопасност за евентуалните нови и съществуващите ядрени 
съоръжения следва да са най-високите възможни и да съответстват на 
съвременните технологични, регулаторни и оперативни норми в Съюза. Същият 
основен принцип следва да важи и по време на управлението на ядрените отпадъци.

Изменение 59
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Въпреки съществуващата 
хармонизация, в процедурите за ядрена
безопасност и практиките все още 
съществуват различия между отделните 
държави-членки. Понастоящем 

(12) Въпреки съществуващата 
тенденция към хармонизация, в 
процедурите за ядрена безопасност,
практиките, мерките и стандартите
все още съществуват различия между 
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разнообразието от мерки не гарантира, 
че изискванията за защита на здравето 
от член 2, буква б) от Договора се 
прилагат по най-съгласуван начин в
Общността. Присъединявайки се към 
Конвенцията за ядрена безопасност, 
която влезе в сила на 24 октомври 
1996 г., Европейската общност за 
атомна енергия се ангажира да спазва 
международно признато високо ниво на 
ядрена безопасност. За гарантиране от 
Общността, че принципите на тази 
Конвенция се привеждат в действие на 
равнището на Общността и че се 
прилагат единните стандарти за 
безопасност, както се изисква от член 2, 
буква б) от Договора, основните 
стандарти за радиационна защита следва 
да бъдат допълнени с общи принципи за 
безопасност.

отделните държави-членки и 
отделните съоръжения. Понастоящем 
разнообразието от мерки и стандарти
не гарантира, че изискванията за защита 
на здравето от член 2, буква б) от 
Договора се прилагат по най-съгласуван 
и задоволителен начин в Общността. 
Присъединявайки се към Конвенцията 
за ядрена безопасност, която влезе в 
сила на 24 октомври 1996 г., 
Европейската общност за атомна 
енергия се ангажира да спазва 
международно признато високо ниво на 
принципите за ядрена безопасност. За 
гарантиране от Общността, че 
принципите на тази Конвенция се 
привеждат в действие на равнището на 
Общността и че се прилагат единните и 
съвременни стандарти за безопасност, 
както се изисква от член 2, буква б) от 
Договора, основните стандарти за 
радиационна защита следва да бъдат 
допълнени с общи стандарти за 
безопасност, така че да се отстранят 
опасностите за живота и здравето 
на населението и за околната среда.

Or. en

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 60
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 12a (ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) 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 
настоящата 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 
гарантира най-високо ниво на 
безопасност, като се вземат предвид 
последните технологични развития и 
тези, които могат да се определят 
като „съвременни“.

Or. en

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 61
Rebecca Harms

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Безопасното извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации, 
включително дългосрочното 
управление на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво, 
изисква значителни финансови 
средства. За да се избегнат всички 
опасности за човешкото здраве или за 
околната среда, е необходимо на 
общностно равнище да се гарантира, 
че ще бъдат осигурени достатъчно 
финансови средства, за да се 
приключат дейностите по извеждане 
от експлоатация и управление на 
отпадъците в ядрените инсталации в 
съответствие със стандартите за 
безопасност. За тази цел следва да се 
въведат специални правила за 
създаването на фондове за извеждане 
от експлоатация и управление на 
отпадъците, в които операторите на 
ядрени инсталации следва да правят 
редовни вноски през целия 
експлоатационен срок на 
инсталациите. За да се гарантира 
наличието и задоволителният размер 
на средствата за дейностите по 
извеждане от експлоатация и 
управление на отпадъците, е 
необходимо да се създадат фондове, 
чиято юридическа правосубектност е 
отделена от тази на оператора на 
инсталацията. В срок от шест 
месеца Комисията следва да 
предложи законодателство, съгласно 
Договора за ЕО, за да се гарантира 
наличието на средства за бъдещото 
извеждане от експлоатация и да се 
избегнат пречките пред лоялната 
конкуренция на енергийния пазар. 
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Държавите-членки следва да приемат 
отделна отчетност за 
финансирането на бъдещите 
дейности по извеждане от 
експлоатация или управление на 
отпадъците. Тези фондове следва да 
се проверяват и одитират всяка 
година от независим орган като 
регулатора или регулаторните 
органи, за да се удостовери, че 
набраните приходи и свързаните 
лихви относно тези бъдещи дейности 
се използват единствено за тези цели, 
а именно за дейности по извеждане 
от експлоатация или управление на 
отпадъците, и не се използват, пряко 
или непряко, за финансиране на 
дейности на пазара.

Or. en

Изменение 62
Edit Herczog

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предоставянето на обществеността 
на информация по важни въпроси на 
ядрената безопасност по точен и 
навременен начин следва да се основава 
на високо ниво на прозрачност по 
въпросите, свързани с безопасността на 
ядрените инсталации.

(13) Предоставянето на работещите в 
ядрената промишленост и на 
обществеността на информация по 
важни въпроси на ядрената безопасност 
по точен и навременен начин следва да 
се основава на високо ниво на 
прозрачност по въпросите, свързани с 
безопасността на ядрените инсталации.

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с член 30 от Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия, който предвижда в Общността да бъдат установени 
основни стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу 
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опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения, а също и с директивите на ЕС 
относно информирането и консултирането с работниците.

Изменение 63
Vladimír Remek

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предоставянето на обществеността 
на информация по важни въпроси на 
ядрената безопасност по точен и 
навременен начин следва да се основава 
на високо ниво на прозрачност по 
въпросите, свързани с безопасността на 
ядрените инсталации.

(13) Предоставянето на работещите и 
на обществеността на информация по 
важни въпроси на ядрената безопасност 
по точен и навременен начин следва да 
се основава на високо ниво на 
прозрачност по въпросите, свързани с 
безопасността на ядрените инсталации.

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с член 30 от Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия, който предвижда в Общността да бъдат установени 
основни стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу 
опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения, а също и с директивите на ЕС 
относно информирането и консултирането с работниците.

Изменение 64
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на изискванията за
безопасност на ядрените инсталации, 
държавите-членки следва да създадат 
регулаторни органи, които да са 
независими. На регулаторните органи 
следва да бъдат предоставени адекватни 

(15) За да се гарантира ефективното 
регулиране на ядрената безопасност, 
държавите-членки следва да създадат 
регулаторни органи, които да са 
независими от интереси, които биха 
могли неправомерно да засегнат 
решения относно въпроси на 
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компетенции и ресурси, за да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения.

ядрената безопасност. На 
регулаторните органи следва да бъдат 
предоставени адекватни компетенции, 
както и достатъчно финансови и 
човешки ресурси, за да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения.

Or. lt

Изменение 65
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на изискванията за 
безопасност на ядрените инсталации, 
държавите-членки следва да създадат 
регулаторни органи, които да са 
независими. На регулаторните органи
следва да бъдат предоставени адекватни 
компетенции и ресурси, за да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения.

(15) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на изискванията за 
безопасност на ядрените инсталации, 
държавите-членки следва да създадат 
единен орган — „национален 
регулаторен и надзорен орган по 
ядрената безопасност”, който да е 
независим. На националния 
регулаторен и надзорен орган по 
ядрената безопасност следва да бъдат 
предоставени адекватни компетенции и 
ресурси, за да бъде в състояние да 
изпълнява своите задължения.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.
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Изменение 66
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на изискванията за 
безопасност на ядрените инсталации, 
държавите-членки следва да създадат 
регулаторни органи, които да са 
независими. На регулаторните органи 
следва да бъдат предоставени адекватни 
компетенции и ресурси, за да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения.

(15) За да се гарантира ефективното 
регулиране на безопасността на 
ядрените инсталации, държавите-членки 
следва да създадат регулаторни органи, 
които да са независими. На 
регулаторните органи следва да бъдат 
предоставени адекватни компетенции и 
ресурси, за да бъдат в състояние да 
изпълняват своите задължения.

Or. en

Изменение 67
Vladimír Remek

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците беше 
създадена, за да допринесе за постигане 
на целите на Общността в областта на 
ядрената безопасност. За тази цел тя 
следва да подпомага разработването на 
инструменти, които са необходими за 
поддържане и непрекъснато повишаване 
на ядрената безопасност и които следва
да се прилагат 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 

(18) Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците беше 
създадена, за да допринесе за постигане 
на целите на Общността в областта на 
ядрената безопасност. За тази цел тя 
следва да подпомага разработването на 
инструменти, които са необходими за 
поддържане и непрекъснато повишаване 
на ядрената безопасност и които следва 
да се прилагат 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 
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рамка на съответната държава-членка. рамка на съответната държава-членка. 
Представители на работниците 
следва да бъдат представлявани по 
подходящ начин в групата на високо 
равнище.

Or. en

Обосновка

Работниците са изложени на пряка опасност от действието на лъчения на всички 
етапи от работата на ядрените инсталации, включително по време на извеждането 
от експлоатация и при боравенето с отпадъци и тяхното съхранение. Работниците 
имат задълбочени познания за безопасността в ядрените инсталации. Затова 
представители на работниците следва да бъдат представлявани по подходящ начин в 
групата на високо равнище, например чрез признатите европейски социални 
партньори.

Изменение 68
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Регулаторните органи, отговорни за 
безопасността на ядрените съоръжения 
в държавите-членки, следва да си 
сътрудничат главно чрез Европейската 
група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците, която разработи десет 
принципа за регулиране на ядрената 
безопасност. Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците следва да 
допринася за общностната рамка за 
ядрена безопасност с цел непрекъснато 
да я подобрява.

(19) Регулаторните органи, отговорни за 
регулирането на безопасността на 
ядрените съоръжения в държавите-
членки, следва да си сътрудничат главно 
чрез Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците, която 
разработи десет принципа за регулиране 
на ядрената безопасност. Тези 
принципи са важни за правилното 
прилагане на настоящата директива.
Европейската група на високо равнище 
за ядрена безопасност и управление на 
отпадъците следва да допринася за 
общностната рамка за ядрена 
безопасност с цел непрекъснато да я 
подобрява.

Or. en
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Изменение 69
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Регулаторните органи, отговорни
за безопасността на ядрените 
съоръжения в държавите-членки, следва 
да си сътрудничат главно чрез 
Европейската група на високо равнище 
за ядрена безопасност и управление на 
отпадъците, която разработи десет 
принципа за регулиране на ядрената 
безопасност. Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците следва да 
допринася за общностната рамка за 
ядрена безопасност с цел непрекъснато 
да я подобрява.

(19) Националният регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
безопасност, отговорен за 
безопасността на ядрените съоръжения 
в държавите-членки, следва да си 
сътрудничи главно чрез Европейската 
група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците, която разработи десет 
принципа за регулиране на ядрената 
безопасност. Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците следва да 
допринася за общностната рамка за 
ядрена безопасност с цел непрекъснато 
да я подобрява.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 70
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Регулаторните органи, отговорни за 
безопасността на ядрените съоръжения 
в държавите-членки, следва да си 
сътрудничат главно чрез Европейската 

(19) Регулаторните органи, отговорни за 
регулаторния надзор на безопасността 
на ядрените съоръжения в държавите-
членки, следва да си сътрудничат главно 
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група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците, която разработи десет 
принципа за регулиране на ядрената 
безопасност. Европейската група на 
високо равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците следва да 
допринася за общностната рамка за 
ядрена безопасност с цел непрекъснато 
да я подобрява.

чрез Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците, която 
разработи десет принципа за регулиране 
на ядрената безопасност. Европейската 
група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците следва да допринася за 
общностната рамка за ядрена 
безопасност с цел непрекъснато да я 
подобрява.

Or. sl

Изменение 71
Herbert Reul

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 
създаването на общностна рамка за
ядрена безопасност в Европейския 
съюз. Тя полага основата за 
законодателните и регулаторни 
разпоредби в държавите-членки 
относно ядрената безопасност и цели
постигането, поддържането и 
постоянното повишаване на ядрената 
безопасност в Общността, както и 
повишаването на ролята на 
националните регулаторни органи.

Or. de

Обосновка

Целта на директивата следва да бъде определена по-ясно. Нейната цел е да създаде 
единна общностна рамка. В изменението това се посочва директно.
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Изменение 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 
установяването на регулаторна 
рамка за ядрена безопасност в 
Европейския съюз. Тя установява 
принципи, на които следва да се 
основават законодателните и 
регулаторни рамки на държавите-
членки в областта на ядрената 
безопасност, за да се постигне, 
поддържа и постоянно да се повишава
ядрената безопасност в Общността, 
както и да се повишава ролята на 
националните регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

 Целта на настоящата директива следва да бъде дефинирана по-добре — целта е 
единна регулаторна рамка, което сега се декларира директно.

Изменение 73
 Атанас Папаризов 

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 
установяването на регулаторна 
рамка за ядрена безопасност в 
Европейския съюз. Тя установява 
принципи, на които следва да се 
основават законодателните и 
регулаторни рамки на държавите-
членки в областта на ядрената 
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безопасност, за да се постигне, 
поддържа и постоянно да се повишава
ядрената безопасност в Общността, 
както и да се повишава ролята на 
националните регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

Това изменение определя по-добре целта за установяване на единна регулаторна 
рамка.

Изменение 74
Rebecca Harms

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 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 най-високо ниво на 
безопасност на ядрените инсталации,
и се създаде необходимата рамка за 
приемането на общи стандарти за 
безопасност за целия ЕС.

Or. en

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 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 
установяването на хармонизирана 
законодателна рамка на равнището 
на ЕС, така че постоянно да се 
оптимизира ядрената безопасност в 
Общността и да се гарантира 
спазването на международно 
признатите стандарти за ядрена 
безопасност, които Европейската 
общност за атомна енергия се е 
ангажирала да съблюдава.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е да се установи ясна законодателна рамка, за да се гарантира, че 
изискванията за опазване на здравето по член 2, буква б) от Договора се прилагат 
възможно най-последователно.

Изменение 76
 Владимир Уручев 

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 създава 
общностна рамка за ядрена 
безопасност, насочена към
поддържането и постоянното 
повишаване на безопасността на 
ядрените инсталации в държавите-
членки, както и към повишаването на 
ролята на националните регулаторни 
органи.
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Or. en

Изменение 77
Rebecca Harms

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,
извеждането от експлоатация и
управлението на отпадъците на 
всички ядрени инсталации.

Or. en

Обосновка

В приложното поле на директивата попадат всички ядрени инсталации, както са 
дефинирани по член 2, за разлика от „ядрените съоръжения”. Това не засяга 
съответната национална правна рамка, която следва да определя условията за 
издаване на разрешение на всеки етап от изграждането, експлоатацията и 
затварянето на ядрената инсталация.

Изменение 78
Edit Herczog

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 

2. Тя се прилага при проектирането, 
избора на площадка, изграждането, 
поддръжката, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на ядрени 
инсталации, както и при работата, 
извършвана от използваните от 
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съгласно законодателната и регулаторна 
рамка на съответната държава-членка.

операторите външни изпълнители, за 
които се изисква спазване на изисквания 
за безопасност съгласно 
законодателната и регулаторна рамка на 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Групата работници, която е потенциален рисков фактор и която евентуално е 
изложена на опасности за здравето и безопасността в ядрените инсталации, са 
работниците, участващи в такива дейности като поправка, поддръжка и почистване 
на ядрените инсталации. Тези дейности много често се възлагат на външни 
изпълнители, които пък от своя страна ги възлагат на подизпълнители и т. н. Тези 
работници са най-слабо обучени и информирани и не са включени в процедурите за 
здраве и безопасност на оператора. Директивата следва да посочва ясно, че всички 
участници носят отговорност за безопасността и културата на безопасност.

Изменение 79
Vladimír Remek

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, както и при работата,
извършвана от използваните от 
операторите външни изпълнители, за 
които се изисква спазване на изисквания 
за безопасност съгласно 
законодателната и регулаторна рамка на 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Групата работници, която е потенциален рисков фактор и която евентуално е 
изложена на опасности за здравето и безопасността в ядрените инсталации, са 
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работниците, участващи в такива дейности като поправка, поддръжка и почистване 
на ядрените инсталации. Тези дейности много често се възлагат на външни 
изпълнители, които пък от своя страна ги възлагат на подизпълнители и т.н. Тези 
работници са най-слабо обучени и информирани и не са включени в процедурите за 
здраве и безопасност на оператора. Директивата следва да посочва ясно, че всички 
участници носят отговорност за безопасността и културата на безопасност.

Изменение 80
 Атанас Папаризов 

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, въвеждането в 
експлоатация, 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.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на директивата следва да включва и въвеждането в експлоатация 
на ядрените инсталации, който процес следва да се регламентира с ясни 
законодателни разпоредби за издаването на лицензии.

Изменение 81
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „ядрена инсталация“ означава завод 
за производство на ядрено гориво, 
изследователски реактор (включително 

(1) „ядрена инсталация“ означава завод 
за производство на ядрено гориво, 
изследователски реактор (включително 
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критичен и подкритичен стенд), атомна 
електроцентрала, съоръжение за 
съхранение на отработено гориво, 
инсталация за обогатяване на уран или 
съоръжение за преработка на 
отработено гориво;

критичен и подкритичен стенд), атомна 
електроцентрала, съоръжение за 
съхранение на отработено гориво, 
инсталация за обогатяване на уран или 
съоръжение за преработка на 
отработено гориво, в това число
съоръжения за боравене с и 
обработване на радиоактивни 
вещества, произведени по време на 
експлоатацията на дадена 
инсталация;

Or. en

Изменение 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „ядрена инсталация“ означава завод 
за производство на ядрено гориво, 
изследователски реактор (включително 
критичен и подкритичен стенд), атомна 
електроцентрала, съоръжение за 
съхранение на отработено гориво, 
инсталация за обогатяване на уран или 
съоръжение за преработка на 
отработено гориво;

Изменението не се отнася до
българската езикова версия.

Or. pl

Обосновка

Изменението не се отнася до българската езикова версия.
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Изменение 83
Eugenijus Maldeikis

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „ядрена безопасност“ означава 
постигането на подходящи 
експлоатационни условия чрез мерки, 
взети с оглед да се предотвратят
инциденти или да се смекчат
последиците от тях, така че 
работниците, населението, въздухът, 
водите и почвата да се защитят от 
недопустими радиационни опасности, 
възникващи от ядрени инсталации;

(2) „ядрена безопасност“ означава 
постигането на подходящи 
експлоатационни условия, 
предотвратяването на инциденти или 
смекчаването на последиците от тях, 
така че работниците и населението да се 
защитят от опасностите, възникващи
от йонизиращи лъчения от ядрени 
инсталации;

Or. en

Обосновка

Предлагаме да се използва определение, по-близко до предложеното в Речника по 
безопасност (2007 г.) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Изменение 84
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „ядрена безопасност“ означава 
постигането на подходящи 
експлоатационни условия чрез мерки, 
взети с оглед да се предотвратят
инциденти или да се смекчат
последиците от тях, така че 
работниците, населението, въздухът, 
водите и почвата да се защитят от 
недопустими радиационни опасности, 
възникващи от ядрени инсталации;

(2) „ядрена безопасност“ означава 
постигането на подходящи 
експлоатационни условия, 
предотвратяването на инциденти или 
смекчаването на последиците от тях, 
така че работниците, населението и 
околната среда да се защитят от 
недопустими радиационни опасности;
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Or. en

Обосновка

Съгласно целта на настоящата директива определението на ЕО за „ядрена 
безопасност” следва да съответства напълно на определението на МААЕ (вж. Речник 
по безопасност на МААЕ, издание от 2007 г., стр. 133). Също така във връзка с 
въпроса за правното основание, това определение ясно се позовава на опазването на 
„околната среда“ като основен елемент на понятието за „ядрена безопасност“.

Изменение 85
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „съвременен стандарт за 
безопасност“ означава техническите, 
регулаторни и оперативни режими, 
съобразени с най-добрите възможни 
практики, които в момента се 
използват или се разработват в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Стандартите за безопасност за съществуващите и евентуалните нови ядрени 
съоръжения следва да са възможно най-високи. Те следва да достигат ниво, което 
съответства на съвременните технологични, регулаторни и оперативни норми в 
Съюза. Подобно изискване следва да се превърне в общ стандарт за държавите-
членки и постоянно да се повишава.
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Изменение 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „радиоактивен материал“ е всяко 
вещество, което съдържа един или 
повече радионуклиди, активността или 
концентрацията на които не могат да се 
пренебрегнат с оглед на 
радиационната защита;

(3) „радиоактивен материал“ е всяко 
вещество, което съдържа един или 
повече радионуклиди, активността или 
концентрацията на които не е 
обхваната от изключението, 
предвидено в документа „Основни 
международни стандарти за
безопасност за защита от 
йонизиращите лъчения и за безопасно 
използване на източниците на 
йонизиращи лъчения“ (МААЕ, Виена, 
1996 г., Поредица „Безопасност“ № 
115);

Or. pl

Обосновка

За предпочитане е да се включи позоваване на този документ, а не текста „с оглед на 
радиационната защита“, който е твърде неясен.

Изменение 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „радиоактивен материал“ е всяко 
вещество, което съдържа един или 
повече радионуклиди, активността или 
концентрацията на които не могат да се 
пренебрегнат с оглед на радиационната 
защита;

(3) „радиоактивно вещество“ е всяко 
вещество, което съдържа един или 
повече радионуклиди, активността или 
концентрацията на които не могат да се 
пренебрегнат с оглед на радиационната 
защита;
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Or. en

Обосновка

Терминът „радиоактивно вещество“ е използван в Директива 96/29/Евратом на ЕС
относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото 
лъчение.

Изменение 88
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „фонд за извеждане от 
експлоатация“ означава 
самостоятелно управлявани 
финансови ресурси, специално 
предназначени за покриване на 
необходимите разходи за извеждане 
от експлоатация на ядрени 
инсталации, включително 
дългосрочно управление на 
радиоактивните отпадъци и 
отработеното гориво, и спазване на 
стандартите за безопасност;

Or. en

Обосновка

Фондът за извеждане от експлоатация следва да бъде дефиниран в настоящата 
директива.
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Изменение 89
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „радиоактивен отпадък“ е 
радиоактивно вещество в газообразно, 
течно или твърдо състояние, чието по-
нататъшно използване не се предвижда 
от държавата-членка и което се 
контролира като радиоактивен отпадък 
от регулаторен орган съгласно 
законодателната и регулаторна рамка на 
държава-членка;

(5) „радиоактивен отпадък“ е 
отработено гориво, радиоактивно 
вещество в газообразно, течно или 
твърдо състояние, което произтича 
от преработка, както и всяко друго
радиоактивно вещество в газообразно, 
течно или твърдо състояние, чието по-
нататъшно използване не се предвижда 
от държавата-членка или от физическо 
или юридическо лице, чието решение 
се приема от държавата-членка, и 
което се контролира като радиоактивен 
отпадък от регулаторен орган съгласно 
законодателната и регулаторна рамка на 
държава-членка;

Or. en

Обосновка

По време на обичайната експлоатация на ядрените инсталации големи количества 
отпадъци от ниско и средно ниво в течно или твърдо състояние следва да бъдат 
обезвредени, а силно радиоактивните пръти отработено гориво следва да бъдат 
изолирани от биосферата за стотици хиляди, а понякога и за милиони години. Те 
следва да се разглеждат като ядрен отпадък.

Изменение 90
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „отработено гориво“ означава ядрено 
гориво, което е било облъчено в 
активната зона на ядрен реактор и е 
окончателно извадено от нея; 

(6) „отработено гориво“ означава ядрено 
гориво, което е било облъчено в 
активната зона на ядрен реактор и е 
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отработеното гориво може да се 
счита или за използваем ресурс, който 
може да се преработи, или е 
предназначено за окончателно 
погребване без предвидена по-
нататъшна употреба и се разглежда 
като радиоактивен отпадък;

окончателно извадено от нея;

Or. en

Обосновка

Някои държави-членки избраха преработването, въпреки че то усложнява 
управлението на ядрените отпадъци, защото създава редица отпадъци от различен 
вид — както в твърдо, така и в течно състояние — и някои от тях се изпускат в 
околната среда. При преработването се отделя плутоний, който може да се използва 
за оръжейни цели, което ще представлява риск за сигурността за много години 
напред. Съхранението на отработено ядрено гориво е технически осъществимо, 
нанася по-малко вреди на околната среда и не увеличава сложността на управлението 
на ядрени отпадъци. Преработването също следва да се разглежда като ядрен 
отпадък.

Изменение 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „йонизиращо лъчение“ означава 
предаване на енергия под формата на 
частици или електромагнитни вълни с 
дължина на вълната 100 нанометра или 
по-малко или честота над 3 x 1015 Нz 
включително, способни да създават 
йони пряко или непряко;

(7) „йонизиращо лъчение“ означава 
предаване на енергия под формата на 
ядрени частици или електромагнитни 
вълни с дължина на вълната 100 
нанометра или по-малко или честота 
над 3 x 1015 Нz включително, способни 
да създават йони пряко или непряко;

Or. pl

Обосновка

Уточнява се вида на съответните частици.



PE421.201v01-00 36/111 AM\771348BG.doc

BG

Изменение 92
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или органи, упълномощен/и от 
държавата-членка да издава/т
разрешителни в тази държава-членка и 
да надзирава/т избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации;

(8) „национален регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
безопасност“ е органът, упълномощен
от държавата-членка да издава
разрешителни в тази държава-членка и 
да надзирава избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации, 
както и да взема необходимите 
мерки, в случай че не успее да 
гарантира изцяло ядрената 
безопасност, което води до риск за 
здравето и безопасността на 
населението;

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 93
Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или органи, упълномощен/и от
държавата-членка да издава/т 
разрешителни в тази държава-членка 
и да надзирава/т избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или органи, който/които 
притежава/т в дадена държава-
членка юридическата 
правоспособност да регулира 
безопасността чрез процес на 
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въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации;

издаване на разрешителни, обхващащ
избора на площадка, проектирането, 
изграждането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на ядрени 
инсталации, включително 
извършването на инспекции и 
упражняването на изпълнителни
правомощия;

Or. en

Обосновка

Определението, предлагано от Комисията за „регулаторен орган“, не обхваща всички 
правомощия, които следва да притежава регулаторният орган. В тази връзка 
глаголът „надзирава“ следва да бъде променен, тъй като той не посочва 
правомощието за извършване на инспекции. „Разрешителни“ следва да се промени на 
„процес на издаване на разрешителни“, за да се укажат всички възможни мерки, 
които могат да се предприемат във връзка с разрешителните (като избора на 
площадка, проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от експлоатация на ядрени инсталации).

Изменение 94
Владимир Уручев

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или органи, упълномощен/и от 
държавата-членка да издава/т 
разрешителни в тази държава-членка 
и да надзирава/т избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации;

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или система от органи, който/която 
притежава в дадена държава-членка
юридическата правоспособност да 
регулира безопасността чрез 
осъществяване на процеси на издаване 
на разрешителни, обхващащи избора 
на площадка, проектирането, 
изграждането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на ядрени 
инсталации, включително 
извършването на инспекции и 
упражняването на изпълнителни 
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правомощия;

Or. en

Изменение 95
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „регулаторен орган“ е всеки орган 
или органи, упълномощен/и от 
държавата-членка да издава/т
разрешителни в тази държава-членка
и да надзирава/т избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации;

(8) „регулаторен орган“ е европейският 
регулаторен орган, упълномощен от 
Европейската комисия и обезпечен с 
адекватни пълномощия, 
компетенции, финансови и човешки 
ресурси, за да носи своите 
отговорности, да издава разрешителни 
и да надзирава избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията или извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации;

Or. en

Изменение 96
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „лицензия“ означава всяко
разрешение, издадено от регулаторния 
орган на заявителя, в съответствие с 
което последният поема отговорност за 
избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации;

(9) „лицензия“ означава всяко 
разрешение, издадено от националния 
регулаторен и надзорен орган по 
ядрената безопасност на заявителя, в 
съответствие с което последният поема 
отговорност за избор на площадка, 
проектиране, изграждане, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация или 
извеждане от експлоатация на ядрени 
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инсталации в съответствие с 
политиката на държавата-членка, на 
чиято територия е разположена 
атомната централа;

Or. ro

Обосновка

Важно е да се зачитат политиките на държавата-членка и на ЕС по отношение на 
структурата на енергетиката и избора на площадка на атомната централа.

Изменение 97
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „лицензия“ означава всяко 
разрешение, издадено от регулаторния
орган на заявителя, в съответствие с 
което последният поема отговорност за 
избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации;

(9) „лицензия“ означава всяко 
разрешение, издадено от независим
орган на заявителя, в съответствие с 
което последният поема отговорност за 
избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации;

Or. en

Обосновка

Докладчикът предоставя отговорността за издаване на лицензии на правителствата 
на държавите-членки. Въпреки че всяка държава-членка е единствено отговорна за 
това дали ще използва атомна енергия, решението за условията на издаване на 
такива лицензии следва да е в компетенциите на независим орган, който работи по 
прозрачен начин, за да се гарантира, че политическите интереси не се вземат под 
внимание, а главният критерий за това решение е безопасността на инсталацията и 
населението.
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Изменение 98
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „нови енергийни реактори“ са 
енергийни ядрени реактори, разрешени 
за експлоатация след влизането в сила 
на настоящата директива.

(10) „нови атомни електроцентрали“ 
са атомни електроцентрали, 
разрешени за изграждане след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 99
 Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „нови енергийни реактори“ са 
енергийни ядрени реактори, разрешени 
за експлоатация след влизането в сила 
на настоящата директива.

(10) „нови енергийни реактори“ са 
енергийни ядрени реактори, разрешени 
за изграждане след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

В член 2, точка 10 „новите енергийни реактори”са дефинирани като енергийни 
реактори, разрешени за експлоатация след влизането в сила на директивата. Като се 
има предвид, че след завършването на изграждането не могат да се въвеждат нови 
изисквания, особено по отношение на проектирането, „новите енергийни реактори“
следва да са дефинирани като енергийни реактори, разрешени за изграждане след 
влизането в сила на директивата.
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Изменение 100
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 2 – точка 10a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „съвременен стандарт за 
безопасност” означава стандарти в 
технически, регулаторни и 
оперативни режими, съобразени с 
най-добрите възможни практики, 
които в момента се използват или се 
разработват в Съюза. Освен това се 
изисква държавите-членки да се 
стремят постоянно да подобряват 
своите съществуващи стандарти за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

В настоящата директива е необходимо да се даде определение на „съвременни 
стандарти за безопасност”.

Изменение 101
Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 3 – параграф 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. Държавите-членки гарантират, че 
използването на атомна енергия е 
съобразено с международно приетите 
принципи за безопасност, 
включително че главната отговорност 
за безопасността на ядрени инсталации 
се носи от притежателя на лицензията и 
че той носи тази отговорност през 
целия експлоатационен срок на 
ядрените инсталации до тяхното 
освобождаване от регулаторен контрол. 
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Тази отговорност на притежателя на 
лицензията не може да бъде делегирана.

Притежателят на лицензията носи 
главната отговорност за 
безопасността през целия 
експлоатационен срок на ядрените 
инсталации до тяхното освобождаване 
от регулаторен контрол. Тази 
отговорност на притежателя на 
лицензията не може да бъде делегирана.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да даде по-изчерпателно и ясно определение на 
отговорността и рамката за безопасността на ядрените инсталации и по тази 
причина следва да има изрично позоваване на международно приетите принципи. 
Освен това, първоначално предложената формулировка „под контрола на 
регулаторния орган” не е правилна в настоящия случай, тъй като отговорността за 
безопасността на ядрените инсталации не може да се споделя.

Изменение 102
 Владимир Уручев 

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. Държавите-членки гарантират, че 
използването на атомна енергия е 
съобразено с международно приетите 
принципи за безопасност, 
включително че главната отговорност 
за безопасността на ядрени инсталации 
се носи от притежателя на лицензията. 
Подлежащите на прилагане мерки за 
безопасността на ядрена инсталация се 
предлагат от притежателя на 
лицензията и се представят за 
одобрение на регулаторния орган. Тези 
мерки впоследствие се прилагат от 
притежателя на лицензията, под 
контрола на регулаторния орган, в 
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съответствие с разпоредбите на 
членове 4 и 5 от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 националния регулаторен 
и надзорен орган по ядрената 
безопасност. Решение относно 
подлежащите на прилагане мерки и 
контрол за безопасността на ядрена 
инсталация се взема само от 
националния регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност и се 
прилага от притежателя на лицензията.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля.

Изменение 104
Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки създават и 
поддържат законодателна и регулаторна 

2. Държавите-членки създават и 
поддържат законодателна и регулаторна 
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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.

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 регулаторни инспекции
включително необходимото прилагане. 
Регулаторният орган има 
правомощията да измени, временно
прекрати, отнеме или отмени 
лицензията за експлоатация на 
ядрена инсталация в случай на 
сериозни нарушения на нейните 
условия.

Or. en

Изменение 105
Атанас Папаризов 

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 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 регулаторни инспекции
включително необходимото прилагане.

Or. en

Обосновка

Формулировката „регулаторни инспекции” е юридически по-правилна за целите на 
европейското законодателство в областта на ядрената безопасност, защото дава 
по-ясно и изчерпателно определение на отговорността и рамката за безопасността 
на ядрените инсталации, тъй като първоначално предложената дума „надзор” не 
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включва правомощието за извършване на инспекции.

Изменение 106
Rebecca Harms

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 за управление на безопасността 
на ядрените инсталации. Тя включва 
европейски и 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.

Or. en

Обосновка

Националната рамка за ядрена безопасност трябва да отчита както вътрешното, 
така и европейското законодателство за стандартите за ядрена безопасност, за да 
се повиши степента на хармонизация в целия ЕС.

Изменение 107
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторни органи Национален регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност

Or. ro
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Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля. Също така надзорната 
роля на този орган следва да се посочи ясно още в самото начало.

Изменение 108
Anni Podimata

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 
безопасността.

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 неправомерно
влияние, което може да се отрази 
отрицателно на решения относно 
въпроси, свързани с безопасността. За 
тази цел държавите-членки 
гарантират, че при изпълнението на 
възложените му от настоящата 
директива задачи регулаторният 
орган е юридически отделен и 
функционално независим от всякакви 
други публичноправни или 
частноправни субекти, както и че 
персоналът и ръководителите му 
действат независимо от всякакви 
пазарни интереси и нито търсят, 
нито получават указания от 
правителства или от други 
публичноправни субекти.

Or. en

Обосновка

Макар че се одобрява настояването на докладчика за независимостта на 
регулаторния орган, тази независимост следва да се гарантира при всички негови 
дейности и особено когато той изпълнява „регулаторни задължения“.
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Изменение 109
Владимир Уручев

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 
безопасността.

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 
регулаторния контрол на ядрената 
безопасност. За тази цел държавите-
членки гарантират, че 
регулаторният орган е юридически и 
функционално отделен, както и че 
неговото ръководство и персонал 
действат независимо при 
изпълнението на своите задължения 
и задачи, свързани с регулирането на 
ядрената безопасност.

Or. en

Изменение 110
Rebecca Harms

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 

1. Държавите-членки гарантират 
действителната независимост на 
регулаторния орган, както и че той 
упражнява своите правомощия по 
безпристрастен и прозрачен начин. За 
тази цел държавите-членки 
гарантират, че при изпълнението на 
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влияние, което може да се отрази 
отрицателно на безопасността.

регулаторните задачи, възложени му 
от настоящата директива и от 
свързаното законодателство, 
регулаторният орган:
(a) е юридически отделен и 
функционално независим от всякакви 
други публичноправни или 
частноправни субекти и най-вече от 
тези, 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 безопасността;

(б) гарантира, че неговият персонал и 
ръководители:
(i) действат независимо от всякакви 
пазарни интереси; и 
(ii) нито търсят, нито получават 
преки указания от правителства или 
от други публичноправни или 
частноправни субекти при 
изпълнението на регулаторните 
задачи.
Това изискване не засяга тясното 
сътрудничество, когато такова е 
подходящо, с други съответни 
национални органи.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да гарантират действителната независимост на 
регулаторния орган, за да се осигури, че той ще упражнява своите правомощия по 
безпристрастен и прозрачен начин. Това изменение е в съответствие с ролята и 
задълженията, предоставени на националните регулаторни органи съгласно 
инструментите, предвидени в пакета за вътрешния енергиен пазар.
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Изменение 111
Romana Jordan Cizelj

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 
безопасността.

1. Държавите-членки гарантират, че 
регулаторният орган е действително 
независим от всички организации, чиято 
задача е да подкрепят, възпират или 
експлоатират ядрени инсталации.
Регулаторният орган не е подложен на 
никакъв натиск, който може да се 
отрази отрицателно на неговата 
регулаторна дейност.

Or. en

Изменение 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 
безопасността.

1. Държавите-членки гарантират, че 
националният регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност 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 безопасността.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля.
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Изменение 113
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, 
финансови и човешки ресурси, за да 
носи своите отговорности и да 
изпълнява задълженията си. Той
надзирава и регулира безопасността на 
ядрените инсталации и гарантира 
изпълнението на изискванията, 
условията и регламентите за 
безопасност.

2. За да защитят независимостта на 
регулаторния орган държавите-
членки по-специално гарантират, че 
регулаторният орган притежава 
юридическа правосубектност, 
финансова самостоятелност и 
адекватни финансови и човешки 
ресурси, за да носи своите отговорности 
и да изпълнява задълженията си. 
Регулаторният орган надзирава и 
регулира безопасността на ядрените 
инсталации и гарантира изпълнението 
на изискванията, условията и 
регламентите за безопасност, 
включително временното 
преустановяване на експлоатацията 
на ядрена инсталация в случаи, в 
които безопасността не е 
гарантирана, и отнемането на 
лицензията за експлоатация в случаи 
на сериозни или повтарящи се 
нарушения на условията на 
лицензията.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да гарантират действителната независимост на 
регулаторния орган, за да се осигури, че той ще упражнява своите правомощия по 
безпристрастен и прозрачен начин. Това изменение е в съответствие с ролята и 
задълженията, предоставени на националните регулаторни органи съгласно 
инструментите, предвидени в пакета за вътрешния енергиен пазар.
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Изменение 114
Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, финансови 
и човешки ресурси, за да носи своите 
отговорности и да изпълнява 
задълженията си. Той надзирава и 
регулира безопасността на ядрените 
инсталации и гарантира изпълнението 
на изискванията, условията и
регламентите за безопасност.

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, финансови 
и човешки ресурси, за да носи своите 
отговорности и да изпълнява 
задълженията си. Регулаторният орган
надзирава и регулира безопасността на 
ядрените инсталации и гарантира 
изпълнението на регламентите за 
безопасност, както и спазването на 
приложимите изисквания за 
безопасност от страна на 
притежателя на лицензията.

Or. en

Изменение 115
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, финансови 
и човешки ресурси, за да носи своите 
отговорности и да изпълнява 
задълженията си. Той надзирава и 
регулира безопасността на ядрените 
инсталации и гарантира изпълнението 
на изискванията, условията и 
регламентите за безопасност.

2. На националния регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
безопасност следва да бъдат 
предоставени адекватни пълномощия, 
компетенции, финансови и човешки 
ресурси, за да носи своите отговорности 
и да изпълнява задълженията си. Той 
надзирава и регулира безопасността на 
ядрените инсталации и гарантира 
изпълнението на изискванията, 
условията и регламентите за 
безопасност.

Or. ro
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Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля.

Изменение 116
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, финансови 
и човешки ресурси, за да носи своите 
отговорности и да изпълнява 
задълженията си. Той надзирава и 
регулира безопасността на ядрените 
инсталации и гарантира изпълнението 
на изискванията, условията и 
регламентите за безопасност.

2. На регулаторния орган следва да 
бъдат предоставени адекватни 
пълномощия, компетенции, финансови 
и човешки ресурси, за да носи своите 
отговорности и да изпълнява 
задълженията си. Той надзирава и 
регулира безопасността на ядрените 
инсталации, упражнява контрол върху 
движението на радиоактивни 
материали и гарантира изпълнението 
на изискванията, условията и 
регламентите за безопасност.

Or. en

Обосновка

В своя последен годишен доклад френският независим орган по ядрена безопасност 
(Autorité de sûreté nucléaire) посочва, че, за да поеме напълно своите отговорности в 
областта на безопасността на ядрените инсталации, той следва да може да 
упражнява надзор върху движението на радиоактивни материали.

Изменение 117
Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган предоставя 3. Регулаторният орган извършва 
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лицензии и следи тяхното прилагане
при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации.

всички необходими оценки на 
изпълнението на изискванията за 
безопасност във връзка с 
предоставянето на лицензии, както е 
предвидено в националното 
законодателство в съответствие с 
член 6, и следи прилагането на 
предоставените лицензии при избор 
на площадка, проектиране, изграждане, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации.

Or. en

Изменение 118
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган предоставя 
лицензии и следи тяхното прилагане 
при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации.

3. Регулаторният орган предоставя 
лицензии и следи тяхното прилагане 
при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации. 
Регулаторният орган следи също 
така използваните от операторите 
подизпълнители, за да гарантира, че 
те спазват необходимите стандарти 
за безопасност и компетентност.

Or. en

Обосновка

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
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every part of the nuclear chain is monitored and supervised.

Изменение 119
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган предоставя 
лицензии и следи тяхното прилагане 
при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации.

3. Регулаторният орган предоставя 
лицензии и следи тяхното прилагане 
при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации. 
Регулаторният орган следи също 
така използваните от операторите 
подизпълнители, за да гарантира, че 
те спазват необходимите стандарти 
за безопасност и компетентност.

Or. en

Обосновка

Важен рисков фактор, както и група работници, която е потенциално изложена на 
опасности за здравето и безопасността в ядрените инсталации, са работниците, 
участващи в такива дейности като поправка, поддръжка и почистване на ядрените 
инсталации. Тези дейности много често се възлагат на външни изпълнители, които от 
своя страна ги възлагат на подизпълнители и т.н. Тези работници са най-слабо 
обучени и информирани и не са изцяло включени в процедурите за здравословни и 
безопасни условия на труд на оператора.

Изменение 120
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган предоставя 
лицензии и следи тяхното прилагане 

3. Националният регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
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при избор на площадка, проектиране, 
изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации.

безопасност предоставя лицензии и 
следи тяхното прилагане при избор на 
площадка, проектиране, изграждане, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация или извеждане от 
експлоатация на ядрени инсталации, а 
също така гарантира прозрачност на 
информацията относно тяхната 
безопасност.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е националният регулаторен и надзорен орган по ядрената безопасност 
да може да предоставя на обществеността точна и своевременна информация по 
важните въпроси относно ядрената безопасност.

Изменение 121
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторните органи гарантират, 
че притежателите на лицензии 
разполагат с подходящ персонал по 
отношение на численост и 
квалификация.

заличава се

Or. en

Изменение 122
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторните органи гарантират, 
че притежателите на лицензии 

4. Националният регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
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разполагат с подходящ персонал по 
отношение на численост и 
квалификация.

безопасност гарантира, че 
притежателите на лицензии разполагат с
подходящ персонал по отношение на 
численост и квалификация.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля.

Изменение 123
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Регулаторните органи гарантират, 
че притежателите на лицензии 
разполагат с подходящ персонал по 
отношение на численост и 
квалификация.

4. Регулаторните органи следва да се 
уверят, че притежателите на лицензии 
разполагат с подходящ персонал по 
отношение на численост и 
квалификация.

Or. sl

Изменение 124
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Регулаторният орган редовно 
оценява дали е задоволителна 
числеността и квалификацията на 
служителите на притежателите на 
лицензии, които извършват всички 
дейности от значение за ядрената 
безопасност, като предпоставка за 
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осигуряването на ядрена безопасност.

Or. en

Изменение 125
Rebecca Harms

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Една такава разпоредба няма никаква добавена стойност, тъй като съгласно 
Конвенцията за ядрена безопасност държавите-членки и Евратом следва всяка година 
да представят доклад за ядрения сектор, в т. ч. за законодателството и 
регулаторната рамка.

Изменение 126
 Владимир Уручев 

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. С оглед на непрекъснатото 
подобряване на регулаторната 
инфраструктура, минимум на всеки 
десет години се извършва
международна проверка на системата 
за ядрен регулаторен контрол във 
всяка държава-членка. 
Характеристиките и обхватът на 
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проверката се определят за всеки 
конкретен случай от приемащия 
орган и от партньорите по 
проверката в съответствие с 
правилата, специално установени по 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 127
Silvia-Adriana Ţicău

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. На всеки десет години 
националният регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност
подлага себе си и националната 
регулаторна система на международна 
проверка, целяща непрекъснато 
подобряване на регулаторната 
инфраструктура.

Or. ro

Обосновка

Терминът „минимум на всеки десет години“ е твърде неопределен предвид скоростта 
на развитие в енергийния сектор. Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля.
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Изменение 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Регулаторните органи на 
държавите-членки обменят най-
добри регулаторни практики и 
работят в посока на единно разбиране 
за международно приетите 
изисквания за ядрена безопасност.

Or. en

Обосновка

Това следва да доведе до хармонизация на изискванията за безопасност, а също и на 
рамката за регулаторните процеси в Европейския съюз.

Изменение 129
 Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

# 5a. Регулаторните органи на 
държавите-членки обменят най-
добри регулаторни практики и 
работят в посока на единно разбиране 
за международно приетите 
изисквания за ядрена безопасност.

Or. en

Обосновка

Честият обмен на най-добри практики между регулаторните органи ще допринесе за 
хармонизацията на изискванията за безопасност и на рамката за регулаторните 
процеси в Европейския съюз.
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Изменение 130
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
обществеността относно процедурите и 
резултатите на дейностите по надзора 
във връзка с ядрената безопасност. Те 
гарантират също така, че 
регулаторните органи ефективно 
информират обществеността в 
областите на своята компетенция. 
Осигурява се достъп до информация в 
съответствие със съответните 
национални и международни 
задължения.

Държавите-членки информират 
обществеността и съответните 
местни власти относно процедурите и 
резултатите на дейностите по надзора 
във връзка с ядрената безопасност. Те 
гарантират също така, че 
националният регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност
ефективно информира обществеността 
в областите на своята компетенция. 
Осигурява се достъп до информация в 
съответствие със съответните 
национални и международни 
задължения.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен национален регулаторен и надзорен орган, за 
да се осигури последователност и да се засили неговата роля. Съответните местни 
власти следва да бъдат информирани, така че да могат да дават своя принос в 
процеса на вземане на решения и да подкрепят мерките, приети от регулаторния и 
надзорен орган.

Изменение 131
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки информират 
обществеността относно процедурите и 
резултатите на дейностите по надзора 

Държавите-членки информират 
обществеността и Комисията относно 
процедурите и резултатите на 
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във връзка с ядрената безопасност. Те 
гарантират също така, че регулаторните 
органи ефективно информират 
обществеността в областите на своята 
компетенция. Осигурява се достъп до 
информация в съответствие със 
съответните национални и 
международни задължения.

дейностите по надзора във връзка с 
ядрената безопасност и незабавно 
информират обществеността в 
случай на някакъв инцидент. Те 
гарантират също така, че регулаторните 
органи ефективно информират 
обществеността в областите на своята 
компетенция. Осигурява се достъп до 
информация в съответствие със 
съответните национални и 
международни задължения.

Or. de

Изменение 132
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат
основите на безопасността по МААЕ 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

1. По отношение на избора на 
площадка, проектирането, 
изграждането, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на 
ядрени съоръжения, държавите-
членки прилагат принципите за 
безопасност, посочени в 
приложението към настоящата 
директива, които са съобразени с 
основите на безопасността по МААЕ 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност.

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 



PE421.201v01-00 62/111 AM\771348BG.doc

BG

реагиране на аварии, управление на 
стареенето, дългосрочно управление 
на всички произведени радиоактивни 
отпадъци и информиране на 
населението и властите на съседни 
държави.

Or. en

Изменение 133
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

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

По-конкретно, те гарантират, че 
приложимите принципи, предвидени в 
основите на безопасността по МААЕ, се 
изпълняват и необходимите мерки се 
предприемат за осигуряване на най-
високо равнище на безопасност в 
ядрените инсталации, включително inter 
alia на експлоатацията на ядрени 
съоръжения съобразно стандарт, 
който отразява съвременните
практики в ЕС в техническо, 
регулаторно и оперативно 
отношение, на ефективни мерки срещу 
потенциални радиационни опасности, 
предотвратяване и реагиране на аварии
и инциденти, управление на 
стареенето, дългосрочно управление на 
всички произведени радиоактивни 
отпадъци и информиране на 
населението и властите на съседни 
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държави.

Or. en

Обосновка

Важно е да се избягват дори и по-дребните аварии, класифицирани като инциденти, 
особено ако има радиационни последици.

Изменение 134
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат 
основите на безопасността по МААЕ
(IAEA Safety Fundamentals: 
Fundamental safety principles, поредица 
„IAEA Safety Standard“, № SF-1 
(2006 г.)). Те спазват задълженията и 
изискванията, включени в 
Конвенцията за ядрена безопасност
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

1. Държавите-членки приемат 
разпоредби за ядрена безопасност,
като надлежно отчитат всички 
свързани международни добри 
практики като основите, 
стандартите и насоките по МААЕ.

Or. en

Обосновка

Правното основание за директивата – членове 31—32 от Договора за Евратом, не 
подкрепя напълно основите на безопасността по МААЕ или отделните 
основополагащи принципи от този документ. За да могат да съответстват на 
директивата, те ще следва да бъдат изменени. При прилагането на 
основополагащите принципи в държавите-членки може да възникнат проблеми с 
тълкуването, които от своя страна биха създали опасност от излишни жалби до 
Съда на ЕО. Позоваването на Конвенцията за ядрена безопасност по същество ще 
доведе до същите проблеми, тъй като Евратом не е ратифицирала всички членове на 
Конвенцията.
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Изменение 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, включени 
в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.) и 
в Съвместната конвенция за 
безопасност при управление на 
отработено гориво и за безопасност 
при управление на радиоактивни 
отпадъци (IAEA INFCIRC 546 от 24 
декември 1997 г.).

Or. pl

Обосновка

Съвместната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (IAEA INFCIRC 546 от 24 
декември 1997 г.) е един от ключовите документи в тази област, приложими за 
настоящия регламент.

Изменение 136
 Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат
основите на безопасността по МААЕ 
(IAEA Safety Fundamentals: Fundamental 
safety principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват
задълженията и изискванията, включени 

1. При избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
въвеждането в експлоатация, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на ядрени съоръжения, 
държавите-членки прилагат основите 
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в Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)), както е 
уточнено в приложението. Те 
прилагат задълженията и изискванията, 
включени в Конвенцията за ядрена 
безопасност1.
________________________________________________________________

1 ОВ L 318, 11.12.1999 г., стр. 20 и ОВ L 172, 
6.5.2004 г., стр. 7.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменение 28 за член 6 — параграф 1 – алинея 1 от 
проектодоклада. Освен това, изрично следва да се споменат всички мерки относно 
лицензиите (избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, 
експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения).

Изменение 137
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, 
включени в Конвенцията за ядрена 
безопасност (IAEA INFCIRC 449 от 5 
юли 1994 г.).

1. Държавите-членки зачитат, както е 
посочено подробно в приложението, 
тези части от основите на 
безопасността по МААЕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)), които са 
свързани със създаването на 
общностна рамка за ядрена 
безопасност, и спазват съответните
задължения и изисквания, включени в 
Конвенцията за ядрена безопасност 
(IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).

Or. de
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Обосновка

Основополагащите принципи за безопасност по МААЕ и Конвенцията за ядрена 
безопасност (CNS) обхващат и различни видове дейности и инсталации, които не са 
включени в предлаганата директива. Тези части от основополагащите принципи за 
безопасност на МААЕ и CNS, които са свързани с настоящата директива и следва да 
бъдат включени в общностната рамка, са изброени в приложението.

Изменение 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки зачитат основите 
на безопасността по МААЕ (IAEA 
Safety Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)). Те спазват 
задълженията и изискванията, 
включени в Конвенцията за ядрена 
безопасност (IAEA INFCIRC 449 от 5 
юли 1994 г.).

1. Държавите-членки зачитат:

- частите от основите на 
безопасността по МААЕ (IAEA Safety 
Fundamentals: Fundamental safety 
principles, поредица „IAEA Safety 
Standard“, № SF-1 (2006 г.)), които са 
свързани с ядрените инсталации и са 
надлежно изброени в приложението; 
и
- спазват приложимите задължения и 
изисквания, включени в Конвенцията за 
ядрена безопасност (IAEA INFCIRC 449 
от 5 юли 1994 г.) 

Or. en

Обосновка

Основополагащите принципи за безопасност по МААЕ и CNS обхващат и кръг от 
дейности/инсталации, различен от този в предлаганата директива. Частите от 
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основите на безопасността по МААЕ и Конвенцията за ядрена безопасност, които са 
свързани с настоящата директива и са адаптирани към контекста на ЕС, са посочени 
подробно в приложението.

Изменение 139
Anni Podimata

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

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

Or. en

Обосновка

Фактът, че специфичните принципи са част от директивата чрез приложението, не 
прави тяхното споменаване тук излишно. Най-вече защото те могат да бъдат 
спазвани и за експлоатацията на по-стари инсталации, където проблемът с 
безопасността е доста по-сериозен.
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Изменение 140
Herbert Reul

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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Директивите не могат да налагат задължения на държавите-членки относно бъдещи 
резултати, които все още не са определени от гледна точка на съдържание или 
продължителност. Освен това, безопасността на новите реактори е обхваната от 
член 6, параграф 1, който предвижда общи правила за безопасността на новите 
реактори.

Изменение 141
 Владимир Уручев 

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

2. Що се отнася до безопасността на 
нови атомни електроцентрали, 
държавите-членки се стремят да 
разработват допълнителни изисквания 
за безопасност, позволяващи
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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.

непрекъснатото повишаване на 
безопасността и в тясно сътрудничество 
с Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците. Основата за 
тези изисквания за повишаване на 
безопасността следва да произтече
от правилата на промишлените и 
ядрените регулаторни органи за 
новите централи, свързания с 
експлоатацията опит, добрите 
практики и оценките на 
безопасността на атомни 
електроцентрали в експлоатация, 
съвременните техники и методики за 
анализ на безопасността на 
реакторите, напредъка в ядрените 
технологии и изследователската 
дейност в областта на 
безопасността.

Or. en

Изменение 142
Vladimír Remek

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
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. 
Представители на работниците 
следва да бъдат представлявани по 
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подходящ начин в европейските 
органи като например Европейската 
група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците.

Or. en

Обосновка

Работниците са изложени на пряка опасност от действието на лъчения на всички 
етапи от експлоатацията на ядрените инсталации, включително по време на 
извеждането от експлоатация и при боравенето с отпадъци и тяхното съхранение. 
Те имат задълбочени познания за опасностите и културата на безопасност. Затова 
представители на работниците следва да бъдат представлявани по подходящ начин в 
групата на високо равнище. Представителството може да бъде осъществено чрез 
признатите европейски социални партньори. Това изменение би останало и ако се 
приеме изменение 30 на докладчика.

Изменение 143
Vladimír Remek

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 
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. 
Представители на работниците и на 
други социално-икономически 
интереси следва да бъдат 
представлявани по подходящ начин в 
европейските органи, създадени от 
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Европейската комисия с цел 
разглеждане на въпроси, свързани с 
ядрената безопасност и отпадъците.

Or. en

Обосновка

Работниците са изложени на пряка опасност от действието на лъчения на всички 
етапи от експлоатацията на ядрените инсталации, по време на извеждането от 
експлоатация и при боравенето с отпадъци и тяхното съхранение. Те имат 
задълбочени познания за опасностите и културата на безопасност. Затова 
представители на работниците следва да бъдат представлявани по подходящ начин.

Изменение 144
Rebecca Harms

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 
нови енергийни ядрени реактори и до 
приемането на валидни за цялата 
Европейска общност стандарти за 
ядрена безопасност, държавите-членки 
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.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на валидни за целия ЕС стандарти за ядрена безопасност ще изискват 
както увеличаване на съществуващите изисквания за безопасност, така и въвеждане 
на задължителни правила за безопасност. Осъществяването на тези две неща може 
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да стане едновременно.

Изменение 145
Eugenijus Maldeikis

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 
енергийните ядрени реактори, 
държавите-членки разработват и 
поддържат система от 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.

Or. en

Изменение 146
Paul Rübig

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 

(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 Европейския 
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на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците.

регулаторен орган.

Or. en

Изменение 147
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията гарантира, че всички 
трети страни, които желаят да се 
присъединят или са в процес на 
преговори за присъединяване към ЕС, 
ще спазват поне стандартите, 
формулирани в настоящата 
директива, и принципите в 
приложението към нея, както са 
установени от МААЕ.

Or. en

Обосновка

Наложително е да се гарантира, че съседните на ЕС страни следват поне същите 
стандарти за ядрена безопасност, тъй като последиците от ядрени аварии винаги 
излизат извън границите на съответната страна.

Изменение 148
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че с оглед ограничаване на 
последиците от тежки аварии в 
ядрените инсталации, във всеки един 
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момент се спазват следните 
критерии за пределите за 
въздействие:
- да не се налагат незабавни или 
дългосрочни защитни действия на 
разстояние по-голямо от 800 м от 
ядрената инсталация. 
- да не се налагат отложени защитни 
действия във всеки един момент на 
разстояние по-голямо от 3 000 м от 
ядрената инсталация.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на последиците от тежки аварии е важен аспект за безопасността
за европейските граждани. Максималните емисии от ядрените инсталации следва да 
се ограничат. Това може да се постигне като се ограничат незабавните действия. 
Ако са приложени всички технически стандарти за безопасност, действията следва 
да бъдат ограничени и в случай на тежка авария, за да се избегне излишна тежест за 
всички. Този критерий следва да се прилага както за съществуващите, така и за 
новите реактори.

Изменение 149
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Приоритет на безопасността

1. Държавите-членки приемат всички 
подходящи мерки, за да гарантират, 
че в хода на всички практики, пряко 
свързани с ядрените инсталации, на 
ядрената безопасност се дава 
абсолютен приоритет.
2. Държавите-членки гарантират, че 
мерките за експлоатационна защита 
на населението съгласно член 44 от 
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Директива 96/29/Евратом отчитат
аспектите на ядрената безопасност 
на всички етапи от ядрения горивен 
цикъл, и по-специално, че: 
a) проверката и одобряването на 
плановете за ядрени инсталации и на 
предложените разположения на тези 
инсталации също отчитат 
аспектите на ядрената безопасност; 
и 
б) даването на разрешение за 
експлоатация на нови такива 
инсталации също отчита аспектите 
на ядрената безопасност;
в) лицензията за експлоатация за 
ядрените инсталации също отчита 
аспектите на ядрената безопасност.
Държавите-членки гарантират, че 
излагането на йонизиращо лъчение на 
населението и на работещите по 
време на изграждането, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация, е ограничено до най-
ниското технически постижимо 
ниво.

Or. en

Обосновка

Този член е озаглавен „приоритет на безопасността“, защото е необходимо да се 
гарантира, че до обществеността, регулаторните органи и операторите на ядрени 
съоръжения се изпраща най-силно послание, че ядрената безопасност е първостепенен 
приоритет.
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Изменение 150
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
За целите на консултирането и 
подпомагането на държавите-членки 
в областите, посочени в член 6, с 
настоящото се създава Европейски 
регулаторен орган. Той по-конкретно 
следва да следи за правилното 
изпълнение на задълженията и 
изискванията за безопасност по член 
6, параграф 1, от страна на 
държавите-членки.
Европейският регулаторен орган е 
съставен от ръководителите на 
регулаторните органи на държавите-
членки и представители на 
Комисията.

Or. en

Изменение 151
 Атанас Папаризов 

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 4a
Държавите-членки гарантират, че:

1. Притежателите на лицензии 
проектират, изграждат, 
експлоатират и извеждат от 
експлоатация своите ядрени 
инсталации в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в член 6, 
параграфи 1 и 2.

1. Притежателите на лицензии носят 
отговорност за безопасността на 
техните ядрени инсталации в 
съответствие с разпоредбите, 
предвидени в член 6, параграфи 1 и 2. 
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2. Притежателите на лицензии създават 
и прилагат системи за управление, 
които редовно се проверяват от 
регулаторния орган.

2. Притежателите на лицензии създават 
и прилагат системи за управление на 
ядрената безопасност, които редовно 
се проверяват от регулаторния орган в 
съответствие с член 4.

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

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

4a. Притежателите на лицензии 
спазват другите задължения, 
предвидени в националното 
законодателство.

Or. en

(Следва да се постави след член 4 като член 4а)

Обосновка

Директивата следва да бъде насочена към държавите-членки, а не към 
притежателите на лицензии. Трите разпоредби по член 7, който става член 4а (нов), 
не са изчерпателни и за целите на едно по-ясно и изчерпателно законодателство в 
областта на ядрената безопасност, в нов четвърти параграф е необходимо да се 
добави „другите задължения, предвидени в националното законодателство“.

Изменение 152
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Притежателите на лицензии 
проектират, изграждат, експлоатират и 
извеждат от експлоатация своите ядрени 
инсталации в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в член 6, 
параграфи 1 и 2.

1. Държавите-членки гарантират, че 
притежателите на лицензии 
проектират, изграждат, експлоатират и 
извеждат от експлоатация своите ядрени 
инсталации в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в член 6, 
параграфи 1 и 2.

Or. de
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Обосновка

Директивата следва да бъде насочена към държавите-членки, а не към 
притежателите на лицензии. 

Изменение 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Притежателите на лицензии 
проектират, изграждат, 
експлоатират и извеждат от 
експлоатация своите ядрени 
инсталации в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в член 6, 
параграфи 1 и 2.

1. Държавите-членки гарантират, че 
притежателите на лицензии носят 
отговорност за проектирането, 
изграждането, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на 
техните ядрени инсталации в 
съответствие с разпоредбите, 
предвидени в член 6.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде насочена към държавите-членки, а не към 
притежателите на лицензии.

Изменение 154
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Притежателите на лицензии създават 
и прилагат системи за управление, 
които редовно се проверяват от 
регулаторния орган.

2. Притежателите на лицензии създават 
и прилагат системи за управление, 
които редовно се проверяват от 
националния регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност.
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Or. ro

Обосновка

 Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Аспектите на човешките ресурси са обхванати в предложеното приложение. Също 
така, съгласно членове 31 и 32 от Договора за Евратом, ЕС няма пълномощия да 
регламентира въпросите за финансовите ресурси. ЕС съответно не се е присъединил 
към член 11 от Конвенцията за ядрена безопасност, който регламентира тези 
аспекти. Същият довод важи и за човешките ресурси. Освен това, не е необходимо 
въпросите за финансовите ресурси да бъдат допълнително регламентирани 
благодарение на подробната препоръка от октомври 2006 г. по този въпрос.

Изменение 156
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Притежателите на лицензии 
разпределят адекватни финансови и 

заличава се
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човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си.

Or. de

Обосновка

Аспектите на човешките ресурси са обхванати от препоръките в предложеното 
приложение. Съгласно членове 31 и 32 от Договора за Евратом, ЕС няма пълномощия 
да определя правила за финансовите аспекти. Затова ЕС не е одобрил член 11 от 
Конвенцията за ядрена безопасност, който регламентира тези аспекти. Същият 
довод важи и за човешките ресурси.

Изменение 157
Edit Herczog

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 и 
човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си. Те редовно 
представят на съответния 
регулаторен орган оценка на свързани 
със заетостта въпроси като здраве и 
безопасност, а също и култура на 
безопасност, квалификация и 
обучение, брой на наетите 
служители и използване на 
подизпълнители.

Or. en

Обосновка

Общопризнато е, че човешкият фактор представлява значим риск в ядрените 
дейности. Макар че отговорностите на притежателите на лицензии са ясни, 
докладването относно тяхната култура на безопасност по отношение на човешкия 
фактор може да бъде подобрено. Представянето на редовни доклади ще позволи 
постигането на това подобрение. Изменението е съобразено с изменение 35 на 
докладчика и го допълва. 
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Изменение 158
Vladimír Remek

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 и 
човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си. Те редовно 
представят на съответния 
регулаторен орган оценка на свързани 
със заетостта въпроси като здраве и 
безопасност, а също и култура на 
безопасност, квалификация и 
обучение, брой на наетите 
служители и използване на 
подизпълнители.

Or. en

Обосновка

Общопризнато е, че човешкият фактор представлява значим риск в ядрените 
дейности. Макар че отговорностите на притежателите на лицензии са ясни, 
докладването относно тяхната култура на безопасност по отношение на човешкия 
фактор може да бъде подобрено. Представянето на редовни доклади ще позволи 
постигането на това подобрение.

Изменение 159
Eugenijus Maldeikis

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 и 
човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си и гарантират, че 
назначеният персонал притежава 
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необходимата квалификация.

Or. en

Изменение 160
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На всеки три години съответните 
регулаторни органи представят на 
Европейската комисия и на 
европейските социални партньори 
доклад относно ядрената 
безопасност и културата на 
безопасност. След консултиране с 
европейските социални партньори 
Комисията може да предлага 
подобрения, за да гарантира 
възможно най-високо равнище на 
ядрена безопасност в ЕС, 
включително по отношение на 
опазването на здравето. 

Or. en

Обосновка

Ако бъдат приети с изменение 43 на докладчика, основополагащите принципи за 
безопасност, посочени от ЕК, не определят как се повишава опита относно ядрената 
безопасност, най-вече здравето и безопасността. Държавите-членки, регулаторните 
органи, ЕК, операторите и представителите на работниците – всички те имат полза 
от редовния обмен на информация и опит, който позволява въвеждане на подобрения 
и установяване на култура на безопасност на равнището на ЕС. Засегнати социални 
партньори са партньорите в междусекторния и секторния социален диалог за 
сектора на електроенергията.
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Изменение 161
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. На всеки три години съответните 
регулаторни органи представят на 
Европейската комисия и на 
европейските социални партньори 
доклад относно ядрената 
безопасност и културата на 
безопасност. След консултиране с 
европейските социални партньори 
Комисията може да предлага 
подобрения, за да гарантира 
възможно най-високо равнище на 
ядрена безопасност в ЕС, 
включително по отношение на 
опазването на здравето.

Or. en

Обосновка

Ако бъдат приети с изменение 43 на докладчика, основополагащите принципи за 
безопасност, споменати от ЕК, не посочват как се повишава опита относно 
ядрената безопасност, най-вече здравето и безопасността. Държавите-членки, 
регулаторните органи, ЕК, операторите и представителите на работниците –
всички те имат полза от редовния обмен на информация и опит, който позволява 
въвеждане на подобрения и установяване на култура на безопасност на равнището на 
ЕС. Засегнати социални партньори са партньорите в междусекторния и секторния 
социален диалог за сектора на електроенергията.

Изменение 162
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Притежателите на лицензии 
спазват всички други задължения, 
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предвидени в националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 163
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценяването, разследването и 
контролът на ядрената безопасност, 
както и необходимите действия за 
прилагане, се осъществяват от 
регулаторния орган в ядрените 
инсталации през целия им 
експлоатационен срок, включително по 
време на извеждане от експлоатация.

1. Оценяването, разследването и 
контролът на ядрената безопасност, 
както и необходимите действия за 
прилагане, се осъществяват от 
националния регулаторен и надзорен 
орган по ядрената безопасност в 
ядрените инсталации през целия им 
експлоатационен срок, включително по 
време на извеждане от експлоатация.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 164
 Владимир Уручев 

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценяването, разследването и 
контролът на ядрената безопасност, 
както и необходимите действия за 
прилагане, се осъществяват от 
регулаторния орган в ядрените 
инсталации през целия им 

1. Оценяването, разследването и 
редовните инспекции на ядрената 
безопасност, както и необходимите 
действия за прилагане, се осъществяват 
от регулаторния орган в ядрените 
инсталации през целия им 
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експлоатационен срок, включително по 
време на извеждане от експлоатация.

експлоатационен срок, включително по 
време на извеждане от експлоатация.

Or. en

Изменение 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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. В случай на сериозни или повторни 
нарушения на правилата за безопасност 
в ядрената инсталация регулаторният 
орган следва да упражни ефективен 
натиск върху притежателя на 
лицензията, за да гарантира 
привеждането на ядрената 
инсталация в съответствие с 
необходимите стандарти.

Or. pl

Обосновка

Не е възможно да се отнеме лицензията за експлоатация на съоръжение за 
съхранение на отработено гориво, завод за производство на ядрено гориво, 
инсталация за обогатяване на уран, съоръжение за преработка на отработено гориво 
или дори реактор (не атомна електроцентрала) дори след затварянето им (не 
временното преустановяване на тяхната работа). Съоръженията за съхранение на 
отработено гориво, заводите за производство на ядрено гориво, инсталациите за 
обогатяване на уран, съоръженията за преработка на отработено гориво и 
свързаните реактори са ядрени инсталации, върху които следва да се упражнява 
надзор и тяхната безопасност следва да бъде абсолютно гарантирана.
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Изменение 166
Silvia-Adriana Ţicău

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. Националният регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
безопасност притежава правомощия да 
отнема лицензията за експлоатация в 
случай на сериозни или повторни 
нарушения на правилата за безопасност 
в ядрената инсталация.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган притежава 
правомощия да разпореди
прекратяване на работата на ядрена 
централа, ако счете, че безопасността 
не е напълно гарантирана.

3. Регулаторният орган притежава 
правомощия да разпореди затваряне на 
ядрен реактор или на критична или 
под-критична сборка, ако счете, че 
безопасността не е напълно 
гарантирана.

Or. pl

Обосновка

Приложното поле на регламента обхваща всички ядрени инсталации, включително 
енергийните реактори, изследователските реактори и критичните сборки. При 
нарушаване на правилата за ядрена безопасност, съответните инсталации следва да 
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бъдат затворени. Това обаче само ще намали опасностите и върху тези инсталации 
също следва да се упражнява надзор.

Изменение 168
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган притежава 
правомощия да разпореди прекратяване 
на работата на ядрена централа, ако 
счете, че безопасността не е напълно 
гарантирана.

3. Националният регулаторен и 
надзорен орган по ядрената 
безопасност притежава правомощия да 
отнема лицензията за експлоатация в 
случай на сериозни или повторни 
нарушения на правилата за безопасност 
в ядрената инсталация.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е ясно да се дефинира единен орган, за да се осигури последователност и 
да се засили неговата роля.

Изменение 169
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Финансови ресурси 

1.Всяка държава-членка приема 
съответни мерки да осигури, че 
достатъчно финансови ресурси се 
заделят за поддръжка на 
безопасността на всяка ядрена 
инсталация през целия срок на 
неговата експлоатация и след това.
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2. Държавите-членки гарантират, че 
в предвидения момент има финансови 
ресурси под формата на фондове, 
достатъчни за покриване на 
разходите за извеждане от 
експлоатация и управление на 
отпадъците за всяка ядрена 
инсталация, отчитайки 
продължителността на необходимия 
за това период. Тези фондове следва да 
отговарят на минималните 
критерии, предвидени в 
приложението, както и на 
съответното законодателство на 
Общността. Освен това, в срок от 
шест месеца Комисията следва да 
предложи законодателство, в 
съответствие с Договора за ЕО, за да 
се гарантира наличието на средства 
за бъдещото извеждане от 
експлоатация и да се избегнат 
пречките пред лоялната конкуренция 
на енергийния пазар. Държавите-
членки следва да приемат отделна 
отчетност за финансирането на 
бъдещите дейности по извеждане от 
експлоатация или управление на 
отпадъците. Тези фондове следва да 
се проверяват и подлагат на одит
всяка година от независим орган като 
регулатора или регулаторните 
органи, за да се удостовери, че 
набраните приходи и свързаните 
лихви относно тези бъдещи дейности 
се използват единствено за тези цели, 
а именно за дейности по извеждане 
от експлоатация или управление на 
отпадъците, и не се използват, пряко 
или непряко, за финансиране на 
дейности на пазара.

Or. en

Обосновка

Още през март 2002 г., при първо четене на Директивата за пазара на 
електроенергия, Парламентът отбеляза, че управлението на фондовете за извеждане 
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от експлоатация и управление на отпадъците има въздействие върху 
функционирането на пазара на електроенергия поради евентуалните финансови 
предимства за фирмите за комунални услуги, които имат достъп до техните фондове 
за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците за целите на пазарни 
придобивания. Затова следва да се изготвят по-ясни насоки и механизми за 
съответствие съгласно Договора за ЕО, за да се премахне тази деформация на пазара.

Изменение 170
Edit Herczog

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 ядрена 
безопасност.

За да изградят адекватни национални 
човешки ресурси, които да се 
занимават с безопасността на 
ядрените инсталации, държавите-
членки, поотделно и чрез 
международно сътрудничество, 
предоставят подходящи възможности за 
образование и обучение.

Or. en

Обосновка

Предложението на ЕК изглежда обхваща само образованието и обучението на 
настоящите работници, без да отчита необходимостта от бъдещи поколения 
експерти, които да обезпечават ядрената безопасност в държавите-членки.

Изменение 171
Anne Laperrouze

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 

Държавите-членки, поотделно и чрез 
задължително международно 
сътрудничество, предоставят 
подходящи възможности за образование 
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теоретично и практическо обучение по 
ядрена безопасност.

и обучение за непрекъснато теоретично 
и практическо обучение по ядрена 
безопасност, включително програми за 
обмен.

Or. fr

Обосновка

Международното сътрудничество е от съществено значение за осигуряването на 
последователно равнище на експертен опит, особено в областта на ядрената 
безопасност. Систематичното въвеждане на програми за обмен е добър начин да се 
гарантира практически експертен опит и обмен на добри практики.

Изменение 172
 Владимир Уручев 

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 
ядрена безопасност.

Държавите-членки, поотделно и чрез 
международно сътрудничество, 
предоставят подходящи възможности за 
образование и обучение за непрекъснато 
теоретично и практическо обучение по 
ядрена безопасност и запазване на 
ядрените познания.

Or. en

Изменение 173
Rebecca Harms

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

Държавите-членки представят на 
Комисията доклад относно 
предприетите мерки за изпълнение на 
техните задължения съгласно 
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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.

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 състоянието на 
ядрената безопасност в Общността, 
основан на представените от 
държавите-членки доклади.

Or. en

Обосновка

За да се постигне най-високо равнище на безопасност на ядрените инсталации, 
настоящата 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 174
 Владимир Уручев 

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 прилагането 
на настоящата директива успоредно с 
представянето на националните 
доклади в съответствие с 
Конвенцията за ядрена безопасност. 
Въз основа на тези доклади, Комисията 
редовно представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
постигнатия напредък в прилагането на 
настоящата директива, който при 
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необходимост се придружава от 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 175
Hannes Swoboda

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 прилагането 
на настоящата директива не по-късно от 
[три години след влизане в сила] и всяка 
година 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.

Or. de

Изменение 176
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Преглед 

Въз основа на първите представени 
доклади от държавите-членки в 
съответствие с член 11, Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета до две години след влизане 
в сила на настоящата директива, 
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предложение за приемането на 
задължителни стандарти за 
безопасност.
Тези задължителни стандарти за 
безопасност се основават на 
равнищата на безопасност, 
разработени от Западноевропейската 
асоциация за ядрено регулиране 
(WENRA) в тясно сътрудничество с 
Европейската група на високо 
равнище за ядрена безопасност и 
управление на отпадъците и се 
допълват от създаването на 
механизми за контрол на 
територията на целия ЕС. Тези 
изисквания и механизми гарантират 
високо ниво на безопасност в 
съответствие с последните 
технологични развития.

Or. en

Обосновка

Вместо да се въвеждат механизми за изпълнение със спорна стойност за действаща 
международна конвенция, директивата следва да приеме механизъм за създаване и 
ефективно прилагане на общи стандарти за безопасност, който изисква съвременни 
или най-добрите налични технологични практики, оперативни и регулаторни режими 
да се прилагат за всички ядрени съоръжения, които функционират в ЕС, както беше 
поискано и от проведения през ноември 1998 г. Съвет за правосъдие и вътрешни 
работи и в препоръка 91/4 на PARCOM относно радиоактивните отпадъци съгласно 
Конвенцията OSPAR.

Изменение 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение
ЦЕЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
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Основната цел за безопасност е да се 
защитят работещите и населението 
от вредното въздействие на 
йонизиращите лъчения, които може 
да са породени от ядрени инсталации.
1. За да се гарантира защитата на 
работещите и на населението, 
ядрените инсталации се 
експлоатират така, че да се 
постигнат най-високите стандарти 
на безопасност, които са разумно 
постижими, като се отчитат 
икономическите и социални фактори.
В допълнение към мерките за опазване 
на здравето, предвидени в Основните 
стандарти на Евратом (Директива 
96/29/Евратом), следва да се приемат 
и следните мерки:
- ограничаване на вероятността от 
настъпване на събития, които биха 
могли да доведат до загуба на контрол 
върху активната зона на ядрения 
реактор, веригата на ядрено деление, 
радиоактивните източници, и 
- смекчаване на последствията от 
такива събития, ако те настъпят.
2. Основната цел за безопасност 
следва да се отчита за всички ядрени 
инсталации и за всички етапи от 
целия експлоатационен срок на 
ядрените инсталации.
ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Принцип 1: Отговорност за 
гарантирането на безопасността 
Всяка държава-членка гарантира, че 
главната отговорност за 
гарантирането на безопасността на 
ядрените инсталации се носи от 
притежателя на съответната 
лицензия, и приема съответните 
мерки с цел да гарантира, че всеки 
притежател на такава лицензия 
изпълнява своята отговорност.
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1.1 Всяка държава-членка гарантира, 
че притежателят на лицензията е 
взел мерки за:
- установяване и поддържане на 
необходимата компетентност;
- предоставяне на съответното 
обучение и информация;
- разработване на процедури и мерки 
за поддържане на безопасността при 
всякакви условия;
- проверка на адекватността на 
проектирането и на качеството на 
ядрените инсталации;
- гарантиране на безопасния контрол 
на всички използвани, произведени или 
съхранявани радиоактивни 
материали;
- гарантиране на безопасния контрол 
на всички произведени радиоактивни 
отпадъци
за да изпълни своята отговорност за 
гарантирането на безопасността на 
ядрената инсталация.
Тези отговорности се осъществяват в 
съответствие с приложимите цели 
за безопасност и изискванията, 
установени или одобрени от 
регулаторния орган, като тяхното 
изпълнение се гарантира чрез 
прилагането на система за 
управление.
Принцип 2: Ръководене и управление в 
интерес на гарантиране на 
безопасността 
Ефикасно ръководене и управление в 
интерес на гарантирането на 
безопасността следва да бъдат 
установени и поддържани във всички 
организации, свързани с ядрената 
безопасност.
2.1 Ръководенето по въпросите на 
безопасността следва да бъде 
демонстрирано на най-високо 
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равнище в йерархията на 
организацията. Следва да се внедри и 
поддържа ефикасна система за 
управление, включваща всички 
елементи на управление, така че 
изискванията за безопасност да 
бъдат установени и прилагани 
съгласувано с други изисквания, 
включително свързаните с 
действията на персонала, 
качеството и сигурността и така че 
другите изисквания или задачи да не 
се изпълняват в ущърб на 
безопасността.
Системата за управление следва също 
да гарантира формирането на 
култура на безопасност, редовното 
извършване на оценки на 
показателите за безопасност и 
прилагането на извлечените от 
опита поуки.
2.2 В системата за управление следва 
да бъде включена култура на 
безопасност, ръководеща позицията и 
поведението на всички засегнати 
организации и лица по отношение на 
безопасността. Културата на 
безопасност включва:
- индивидуална и колективна 
ангажираност по отношение на 
безопасността от страна на най-
високопоставените ръководители, 
управителите и персонала на всички 
равнища;
- отчетност на организациите и 
лицата на всички равнища по 
въпросите на безопасността;
- мерки за насърчаване 
заинтересоваността и стремежа към 
обучение и за обезсърчаване на 
самодоволството по отношение на 
безопасността.
2.3 Системата за управление следва 
да признава съвкупността от 
взаимодействия на лица от всички 
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равнища с технологиите и с 
организациите. С цел 
предотвратяване на пропуски в 
безопасността и на съществени 
човешки грешки или организационни 
пропуски, следва да се вземе предвид 
човешкият фактор и да се 
поддържат добрите производствени 
условия и добрите практики.
Принцип 3: Оценка на безопасността
Преди изграждането и въвеждането в 
експлоатация на ядрените 
инсталации, а също и през целия им 
експлоатационен срок, се извършват 
изчерпателни и систематични 
оценки на безопасността. Използва се 
диференциран подход като се отчита 
мащаба на потенциалните рискове 
от ядрената инсталация.
3.1 Регулаторният орган изисква 
оценка на ядрената безопасност за 
всички ядрени инсталации, която 
оценка е съобразена с диференцирания 
подход. Тази оценка на безопасността 
включва систематичен анализ на 
нормалната експлоатация и нейните 
последици, на възможните ситуации, 
при които могат да възникнат аварии 
и на последиците от такива аварии. 
Оценките на безопасността 
покриват мерките за безопасност, 
необходими за контролиране на 
опасностите, а проектирането и 
инженерно-техническите средства за 
безопасност се оценяват, за да се 
демонстрира, че изпълняват 
необходимите функции, свързани с 
безопасността. Когато за 
поддържането на безопасността е 
необходимо приемането на мерки за 
контрол или на мерки от страна на 
оператора, следва да се проведе 
първоначална оценка на 
безопасността, за да се демонстрира, 
че приетите мерки са надеждни и на 
тях може да се разчита. 
Съответната държава-членка издава 
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разрешение за ядрена инсталация едва 
след като регулаторният орган се е 
убедил, че предлаганите от 
притежателя на лицензията мерки 
за безопасност са адекватни.
3.2 Задължителната оценка на 
безопасността се повтаря според 
нуждите изцяло или отчасти на по-
късен етап в хода на експлоатацията, 
за да бъдат взети предвид 
променените обстоятелства 
(например прилагането на нови 
стандарти или научно-
технологичния напредък), 
натрупания работен опит, 
настъпилите промени и последиците 
от амортизацията. За 
експлоатационни дейности, които се 
осъществяват за продължителни 
периоди от време оценките се 
преразглеждат и повтарят съобразно 
нуждите. Продължаването на 
експлоатацията зависи от тези 
повторни оценки, резултатите от 
които удостоверяват, че мерките за 
безопасност остават адекватни.
3.3 В рамките на задължителните 
оценки на безопасността се 
определят и анализират 
предвестниците на аварии 
(иницииращи събития, което могат 
да доведат до аварийни условия) и се 
приемат мерки за предотвратяване 
на настъпването на аварии. 
3.4 За да се повиши допълнително 
безопасността следва да се въведат 
процеси за осъществяване на обратна 
връзка и анализ на работния опит в 
собствените и другите съоръжения, 
включително по отношение на 
иницииращите събития, 
предвестниците на аварии, почти 
успешните опити, авариите и 
неоторизираните действия, така че 
да могат да се извлекат и обменят 
поуки и да се действа съобразно тях.
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Принцип 4: Оптимизиране на 
безопасността 
Държавите-членки гарантират 
оптимизирането на ядрените 
инсталации, така че те да 
осигуряват най-високо разумно 
достижимо равнище на безопасност, 
без неоправдано да се ограничава 
тяхната експлоатация.
4.1 Оптимизирането на 
безопасността изисква определянето 
на относителната значимост на 
различни фактори, включително:
- вероятността от настъпване на 
предвидими събития и последиците 
от тях;
- величината и разпределението на 
получените дози облъчване;
- икономическите, социалните и 
свързаните с околната среда фактори 
вследствие на рисковете от радиация.
- Оптимизирането на безопасността 
означава също така използването на 
добри практики и здравия разум, 
доколкото това е възможно, в 
ежедневните дейности.
Принцип 5: Предотвратяване на 
аварии и смекчаване на 
последствията 
Държавите-членки гарантират, че са 
взети всички практически мерки за 
предотвратяване и смекчаване на 
последствията от ядрени инциденти 
и аварии в техните ядрени 
инсталации.
5.1 Всяка държава-членка гарантира, 
че притежателите на лицензии 
вземат всички практически мерки 
- за предотвратяване на възникването 
на необичайни условия или 
инциденти, които биха могли да 
доведат до загуба на контрол;
- за предотвратяване на ескалацията 
на всякакви такива необичайни 
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условия или инциденти, които 
наистина са възникнали; и
- за смекчаване на всякакви вредни 
последици от авариите.
като прилагат „дълбокоешелонирана 
защита”.
5.2 Прилагането на концепцията на 
дълбокоешелонирана защита 
гарантира, че единична техническа, 
човешка или организационна грешка 
не може да доведе до вредни ефекти, и 
че съвпадение на грешки, което би 
могло да доведе до съществени вредни 
ефекти е много малко вероятно.
5.3 Дълбокоешелонираната защита се 
прилага чрез съчетаването на редица 
последователни и независими 
равнища на защита, като единствено 
отказът на всички тях може да 
доведе до вредни въздействия върху 
работещите или населението. 
Равнищата на 
дълбокоешелонираната защита 
включват:
- адекватен избор на площадка 
- адекватно проектиране на ядрената 
инсталация, включващо 
висококачествен проект и изграждане 
 много надеждни компоненти и 
оборудване
системи за контрол, ограничаване и 
защита, както и средства за 
наблюдение;
- адекватна организация с 
ефективна система на управление с 
твърда ангажираност на 
ръководството за наличие на култура 
на безопасност
всеобхватни оперативни процедури и 
практики
всеобхватни процедури за управление 
на аварии
мерки за аварийна готовност 
Принцип 6: Аварийна готовност и 
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реагиране при аварии 
Държавите-членки гарантират, че са 
взети мерки за аварийна готовност и 
реагиране при аварии в ядрените 
инсталации в съответствие с 
Директива 96/29/Евратом.

Or. en

Обосновка

Основополагащите принципи за безопасност по МААЕ и CNS обхващат и кръг от 
дейности/ инсталации, различен от този в предлаганата директива. Това приложение 
включва релевантните принципи по МААЕ и CNS, адаптирани в контекста на ЕС, 
които са обхванати от настоящото предложение. При придържането към 
адаптирането на Основите на безопасността по МААЕ и CNS, предложеното в едно 
друго изменение пояснение на член 6, параграф 1 следва да бъде свързано с 
приложението.

Изменение 178
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 
ЦЕЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Основната цел за безопасност е да се 
защитят работещите и населението 
от вредното въздействие на 
йонизиращите лъчения, които може 
да са породени от ядрени инсталации
1. За да се гарантира защитата на 
работещите и на населението, 
ядрените инсталации се 
експлоатират така, че да се 
постигнат най-високите стандарти 
на безопасност, които са разумно 
постижими, като се отчитат 
икономическите и социални фактори.
Освен мерките за опазване на 
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здравето на човека, предвидени в 
Основните стандарти на Евратом 
(Директива 96/29/Евратом), следва да 
се приемат и следните мерки:
- ограничаване на вероятността от 
настъпване на събития, които биха 
могли да доведат до загуба на контрол 
върху активната зона на ядрения 
реактор, веригата на ядрено деление, 
радиоактивните източници, и
- смекчаване на последствията от 
такива събития, ако те настъпят.
2. Основната цел за безопасност 
следва да се отчита за всички ядрени 
инсталации и за всички етапи от 
целия експлоатационен срок на 
ядрените инсталации.
ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Принцип 1: Отговорност за 
гарантирането на безопасността
Всяка държава-членка гарантира, че 
главната отговорност за 
гарантирането на безопасността на 
ядрените инсталации се носи от 
притежателя на съответната 
лицензия, и приема съответните 
мерки с цел да гарантира, че всеки 
притежател на такава лицензия 
изпълнява своята отговорност.
1.1 Всяка държава-членка гарантира, 
че притежателят на лицензията е 
взел мерки за:
- установяване и поддържане на 
необходимата компетентност;
- предоставяне на съответното 
обучение и информация;
- разработване на процедури и мерки 
за поддържане на безопасността при 
всякакви условия;
- проверка на адекватността на 
проектирането и на качеството на 
ядрените инсталации;
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- гарантиране на безопасния контрол 
на всички използвани, произведени или 
съхранявани радиоактивни 
материали;
- гарантиране на безопасния контрол 
на всички произведени радиоактивни 
отпадъци.
за да изпълни своята отговорност за 
гарантирането на безопасността на 
ядрената инсталация.
Тези отговорности се осъществяват в 
съответствие с приложимите цели 
за безопасност и изискванията, 
установени или одобрени от 
регулаторния орган, като тяхното 
изпълнение се гарантира чрез 
прилагането на система за 
управление.
Принцип 2: Ръководене и управление в 
интерес на гарантиране на 
безопасността
Ефикасно ръководене и управление в 
интерес на гарантиране на 
безопасността следва да бъдат 
установени и поддържани във всички 
организации, свързани с ядрената 
безопасност.
2.1 Ръководството по въпросите на 
безопасността следва да бъде 
демонстрирано на най-високо 
равнище в йерархията на 
организацията. Следва да се внедри и 
поддържа ефикасна система за 
управление, включваща всички 
елементи на управление, така че 
изискванията за безопасност да 
бъдат установени и прилагани 
съгласувано с други изисквания, 
включително свързаните с 
действията на персонала, 
качеството и сигурността и така че 
другите изисквания или задачи да не 
се изпълняват в ущърб на 
безопасността.
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Системата за управление следва също 
да гарантира формирането на 
култура на безопасност, редовното 
извършване на оценки на 
показателите за безопасност и 
прилагането на извлечените от 
опита поуки.
2.2 В системата за управление следва 
да бъде включена култура на 
безопасност, ръководеща позицията и 
поведението на всички засегнати 
организации и лица по отношение на 
безопасността. Културата на 
безопасност включва:
- индивидуална и колективна 
ангажираност по отношение на 
безопасността от страна на най-
високопоставените ръководители, 
управителите и персонала на всички 
равнища;
- отчетност на организациите и 
лицата на всички равнища по 
въпросите на безопасността;
- мерки за насърчаване 
заинтересоваността и стремежа към 
обучение и за обезсърчаване на 
самодоволството по отношение на 
безопасността.
2.3 Системата за управление следва 
да признава съвкупността от 
взаимодействия на лица от всички 
равнища с технологиите и с 
организациите. С цел 
предотвратяване на пропуски в 
безопасността и на съществени 
човешки грешки или организационни 
пропуски, следва да се вземе предвид 
човешкият фактор и да се 
поддържат добрите производствени 
условия и добрите практики.
Принцип 3: Оценка на безопасността
Преди изграждането и въвеждането в 
експлоатация на ядрените 
инсталации, а също и през целия им 
експлоатационен срок, се извършват 
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изчерпателни и систематични 
оценки на безопасността. Използва се 
диференциран подход като се отчита 
мащаба на потенциалните рискове 
от ядрената инсталация.
3.1 Регулаторният орган изисква 
оценка на ядрената безопасност за 
всички ядрени инсталации, която 
оценка е съобразена с диференцирания 
подход. Тази оценка на безопасността 
включва систематичен анализ на 
нормалната експлоатация и нейните 
последици, на възможните ситуации, 
при които могат да възникнат аварии 
и на последиците от такива аварии. 
Оценките на безопасността 
покриват мерките за безопасност, 
необходими за контролиране на 
опасностите, а проектирането и 
инженерно-техническите средства за 
безопасност се оценяват, за да се 
демонстрира, че изпълняват 
необходимите функции, свързани с 
безопасността. Когато за 
поддържането на безопасност е 
необходимо приемането на мерки за 
контрол или на мерки от страна на 
оператора, следва да се проведе 
първоначална оценка на 
безопасността, за да се демонстрира, 
че приетите мерки са надеждни и на 
тях може да се разчита. 
Съответната държава-членка издава 
разрешение за ядрена инсталация едва 
след като регулаторният орган се е 
убедил, че предлаганите от 
притежателя на лицензията мерки 
за безопасност са подходящи.
3.2 Задължителната оценка на 
безопасността се повтаря според 
нуждите изцяло или отчасти на по-
късен етап в хода на експлоатацията, 
за да бъдат взети предвид 
променените обстоятелства 
(например прилагането на нови 
стандарти или научно-
технологичния напредък), 
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натрупания работен опит, 
настъпилите промени и последиците 
от амортизацията. За 
експлоатационни дейности, които се 
осъществяват за продължителни 
периоди от време оценките се 
преразглеждат и повтарят съобразно 
нуждите. Продължаването на 
експлоатацията зависи от тези 
повторни оценки, резултатите от 
които удостоверяват, че мерките за 
безопасност остават адекватни.
3.3 В рамките на задължителните 
оценки на безопасността се 
определят и анализират 
предвестниците на аварии 
(иницииращи събития, което могат 
да доведат до аварийни условия) и се 
приемат мерки за предотвратяване 
на настъпването на аварии. 
3.4 За да се повиши допълнително 
безопасността следва да се въведат 
процеси за осъществяване на обратна 
връзка и анализ на работния опит в 
собствените и другите съоръжения, 
включително по отношение на 
иницииращите събития, 
предвестниците на аварии, почти 
успешните опити, авариите и 
неоторизираните действия, така че 
да могат да се извлекат и обменят 
поуки и да се действа съобразно тях.
Принцип 4: Оптимизиране на 
безопасността
Държавите-членки гарантират 
оптимизирането на ядрените 
инсталации, така че те да 
осигуряват най-високо разумно 
достижимо равнище на безопасност, 
без неоправдано да се ограничава 
тяхната експлоатация.
4.1 Оптимизирането на 
безопасността изисква определянето 
на относителната значимост на 
различни фактори, включително:
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- вероятността от настъпване на 
предвидими събития и последиците 
от тях;
- величината и разпределението на 
получените дози облъчване;
- икономическите, социалните и 
свързаните с околната среда фактори 
вследствие на рисковете от радиация.
- оптимизирането на безопасността 
означава също така използването на 
добри практики и здравия разум, 
доколкото това е възможно, в 
ежедневните дейности.
Принцип 5: Предотвратяване на 
аварии и смекчаване на 
последствията
Държавите-членки гарантират, че са 
взети всички практически мерки за 
предотвратяване и смекчаване на 
последствията от ядрени инциденти 
и аварии в техните ядрени 
инсталации.
5.1 Всяка държава-членка гарантира, 
че притежателите на лицензии 
вземат всички практически мерки
- за предотвратяване на възникването 
на необичайни условия или 
инциденти, които биха могли да 
доведат до загуба на контрол;
- за предотвратяване на ескалацията 
на всякакви такива необичайни 
условия или инциденти, които 
наистина са възникнали; и
- за смекчаване на всякакви вредни 
последици от авариите.
като прилагат „дълбокоешелонирана
защита”.
5.2 Прилагането на концепцията на 
дълбокоешелонирана защита 
гарантира, че единична техническа, 
човешка или организационна грешка 
не може да доведе до вредни ефекти, и 
че съвпадение на грешки, което би 
могло да доведе до съществени вредни 
ефекти е много малко вероятно.
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5.3 Дълбокоешелонираната защита се 
прилага чрез съчетаването на редица 
последователни и независими 
равнища на защита, като единствено 
отказът на всички тях може да 
доведе до вредни въздействия върху 
работещите или населението. 
Равнищата на 
дълбокоешелонираната защита 
включват:
- адекватен избор на площадка 
- адекватно проектиране на ядрената 
инсталация, включващо
висококачествен проект и изграждане
много надеждни компоненти и 
оборудване
системи за контрол, ограничаване и 
защита, както и средства за 
наблюдение;
- адекватна организация с
ефективна система на управление с 
твърда ангажираност на 
ръководството за наличие на култура 
на безопасност
всеобхватни оперативни процедури и 
практики
всеобхватни процедури за управление 
на аварии
мерки за аварийна готовност
Принцип 6: Аварийна готовност и 
реагиране при аварии
Държавите-членки гарантират, че са 
взети мерки за аварийна готовност и 
реагиране при аварии в ядрените 
инсталации в съответствие с 
Директива 96/29/Евратом.

Or. xm

Обосновка

Основните принципи за безопасност на IAEO и CNS обхващат и различни видове 
дейности и инсталации, които не са включени в предложението за директива. 
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Настоящето Приложение включва онези принципи на IAEO и CNS, които се отнасят 
до настоящата директива и следва да бъдат включени в общностната рамка на ЕС. 
За да се постигне съответствие с принципите на приложение на IAEO и CNS в 
областта на основните принципи за безопасност е необходимо да се предостави 
обяснение в Член 6, параграф 1 към Приложението, както беше посочено в друго 
изменение.   

Изменение 179
Rebecca Harms

Предложение за директива
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
За фондовете за извеждане от 
експлоатация, посочени в член 8а от 
настоящата директива, се прилагат 
следните минимални критерии:
1. Фондовете се създават от вноски 
на операторите на ядрени 
инсталации по време на тяхната 
експлоатация, за да може в момента 
на окончателното затваряне на тези 
инсталации да се постигне равнище
на ресурсите, достатъчно да покрие 
всички разходи, свързани с 
извеждането от експлоатация и 
управлението на отпадъците, както е 
посочено в точка 2.
2. Вноските се внасят във фонда в 
съответствие с приблизителния срок 
на експлоатация на съответната 
инсталация и с избраните стратегии 
за извеждане от експлоатация и 
управление на радиоактивните 
отпадъци, по такъв начин, че да се 
покрият по-специално разходите по 
извеждането от експлоатация на 
инсталацията, безопасното и 
дългосрочно управление на 
конвенционалните и радиоактивните 
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отпадъци от извеждането от 
експлоатация на инсталацията, и 
безопасното и дългосрочно управление 
на отработеното гориво от 
атомните електроцентрали и на 
отпадъците от дейностите по 
преработване, които все още не са 
напълно покрити като оперативни 
разходи.
3. Активите на фондовете се 
управляват по начин, който 
гарантира ликвидност, съвместима с 
плана за задълженията и разходите 
по извеждането от експлоатация и 
управлението на отпадъците, 
посочени в точка 2.
4. Активите на фондовете следва да 
се използват само за покриване на 
разходите, посочени в точка 2, в 
съответствие със стратегията за 
извеждане от експлоатация и не 
могат да се използват за други цели. 
За тази цел фондовете за извеждане 
от експлоатация надлежно се 
учредяват с тяхна собствена 
юридическа правосубектност, 
отделена от тази на оператора на 
инсталацията.
5. В случай на ядрена инсталация, 
чиято експлоатация ще бъде 
прекратена преди влизането в сила на 
законодателните, регулаторни и 
административни разпоредби по член 
14 от настоящата директива, или в 
срок от ... (срокът следва да се 
определи) от влизането в сила на 
тези разпоредби, може да се 
възприеме подход, различен от 
създаването на фонд за извеждане от 
експлоатация, както се изисква от 
настоящата директива. В случай на 
ядрена инсталация, чиято 
експлоатация ще бъде прекратена 
преди влизането в сила на 
законодателните, регулаторни и 
административни разпоредби по член 
14 от настоящата директива, или в 
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срок от ... (срокът следва да се 
определи) от влизането в сила на 
тези разпоредби, може да се 
възприеме подход, различен от 
създаването на фонд за извеждане от 
експлоатация и управление на 
отпадъците, както се изисква от 
настоящата директива.
6. Държавите-членки определят 
метода, чрез който следва да се 
прехвърлят необходимите средства 
за извеждането от експлоатация и 
управлението на отпадъците, които 
вече са събрани от оператора преди 
влизането в сила на приетите мерки 
за изпълнение на настоящата 
директива. Това прехвърляне на 
средства следва да се осъществи най-
малко 3 години след датата, 
определена в член 12.

Or. en

Обосновка

Още през март 2002 г., при първо четене на Директивата за пазара на 
електроенергия, Парламентът отбеляза, че управлението на фондовете за извеждане 
от експлоатация и управление на отпадъците има въздействие върху 
функционирането на пазара на електроенергия поради евентуалните финансови 
предимства за фирмите за комунални услуги, които имат достъп до техните фондове 
за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците за целите на пазарни 
придобивания. Затова следва да се изготвят по-ясни насоки и механизми за 
съответствие съгласно Договора за ЕО, за да се премахне това изкривяване на пазара.
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