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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.



PR\764148BG.doc 3/43 PE418.351v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................40



PE418.351v01-00 4/43 PR\764148BG.doc

BG



PR\764148BG.doc 5/43 PE418.351v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета (Евратом) за създаване на 
Общностна рамка за ядрена безопасност
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0790),

– като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът 
се е консултирал с него (C6-0026/2009),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 119, алинея втора от Договора за Евратом;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Основополагащите принципи и
изискванията, определени от 
Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ) представляват рамка от 
практики, на които следва да се 

(10) Основополагащите принципи,
изискванията и насоките, определени 
от Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ) представляват 
система от правила и рамка от 
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основават националните изисквания за 
безопасност. Държавите-членки са 
направили значителен принос за 
подобряването на тези основополагащи 
принципи и изисквания. 

практики, на които следва да се 
основават националните изисквания за 
безопасност. Държавите-членки са 
направили значителен принос за 
подобряването на тези основополагащи 
принципи, изисквания и насоки. Тези 
правила следва да отразяват най-
добрите международни практики по
отношение на изискванията за 
безопасност и следователно следва да 
представляват добра основа за 
законодателството на Общността. 
Те не могат да бъдат въведени в 
правото на Общността само чрез 
позоваване на стандартите за 
безопасност на МААЕ серия № SF-1 
(2006 г.) в настоящата директива. 
Следователно към настоящата 
директива следва да бъде добавено 
приложение, което съдържа 
основополагащите принципи на 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Принципите на безопасност на МААЕ не могат да бъдат въведени в общностното 
право само чрез позоваване на стандартите за безопасност на МААЕ серия № SF-1 в 
настоящата директива, тъй като те представляват само препоръки без 
задължителен характер. Към  директивата следва да бъде добавено приложение, 
което съдържа основополагащите принципи на безопасност. Този подход има 
очевидно предимство във връзка с повишената сигурност на регламентирането на 
общностно равнище и би дал правно основание за прилагането на тези принципи.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) С цел да гарантират достъпа до 
информация, участието на 
обществеността и прозрачността, 
държавите-членки следва да 
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предприемат всички подходящи мерки 
за прилагане на задълженията, 
установени в международните 
конвенции, които вече предвиждат 
необходимите изисквания в 
национален, международен  или 
трансграничен контекст, като 
например Конвенцията за достъп до 
информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда (Орхуска конвенция, 
25 юни 1998 г.)1.
---------------------------------------------------------------
1 ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1; ОВ L 164, 
16.6.2006 г., стр. 17 и Регламент (ЕО) № 
1367/2006, ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

Or. en

Обосновка

Във връзка с разпоредбите за прозрачност в член 5 от настоящото предложение.

Изменение 3

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 ядрените инсталации, 
държавите-членки следва да създадат 
регулаторни органи, които да са 
независими от интереси, които биха 
могли неправомерно да засегнат 
решения относно въпроси на 
ядрената безопасност. На 
регулаторните органи следва да бъдат 
предоставени адекватни компетенции и 
ресурси, за да бъдат в състояние да 
изпълняват своите задължения.

Or. en
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Обосновка

Във връзка с изменение 20 на член 4, параграф 1, внесено от докладчика относно 
независимостта на регулаторния орган.

Изменение 4

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 
надзора на ядрените съоръжения в 
държавите-членки, следва да си 
сътрудничат главно чрез Европейската 
група на високо равнище за ядрена 
безопасност и управление на 
отпадъците. Групата на високо 
равнище разработи десет принципа за 
регулиране на ядрената безопасност, 
които са важни в контекста 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

Изменение 5

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 
ядрената безопасност, както и 
повишаването на ролята на 
националните регулаторни органи. 
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Or. en

Обосновка

По-целесъобразно е в член 1 ясно да се установи подходът на директивата, който се 
състои в установяването на законодателна рамка за ядрената безопасност в 
Европейския съюз.

Изменение 6

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.

(не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

Тъй като директивата цели създаване на обща рамка с включването на принципите на 
безопасност на МААЕ в приложение, подходящо е да се подчертае, че държавите-
членки прилагат  разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 7

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, 

(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 и 



PE418.351v01-00 10/43 PR\764148BG.doc

BG

инсталация за обогатяване на уран или 
съоръжение за преработка на 
отработено гориво;

радиоактивни отпадъци, инсталация 
за обогатяване на уран или съоръжение 
за преработка на отработено гориво;

Or. en

Изменение 8

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 орган или 
система от органи, определени от 
дадена държава-членка като имащи 
юридически правомощия да 
провеждат регулаторния процес, в 
т.ч. въпроса за разрешенията, и по 
този начин регулирането на ядрената 
и радиационната безопасност, както 
и безопасността, свързана с 
радиоактивните отпадъци и 
транспорта;

Or. en

Обосновка

Следва ясно да се възложат отговорностите на регулаторния орган, който отговаря 
за регулирането и контролирането на въпросите, свързани с безопасността на 
ядрените инсталации. Този процес се отличава от схемите за издаване на лицензии 
като такива, за които отговарят компетентните национални или правителствени 
органи.

Изменение 9

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 

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

това правителство национален орган, 
в съответствие с което се прехвърля
отговорността за избор на площадка, 
проектиране, изграждане, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация или 
извеждане от експлоатация на ядрени 
инсталации;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 8 на член 2, точка (8).

Изменение 10

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

По отношение на разпоредбата на член 6, параграф 2 въпросът се състои в това да се 
определи кога е възможно въвеждането на нови изисквания, особено във връзка с 
безопасността при проектирането. Разрешението за експлоатация е в края на 
регулаторния процес, когато изграждането е завършено и едва ли се предвижда 
преразглеждане на досието за безопасността. 

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 – title

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност и рамка за безопасността Правна рамка за безопасността на 
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на ядрени инсталации ядрени инсталации

Or. en

Обосновка

В настоящия си вид измененият член 3 представлява реорганизация на членове 3, 4, 8 и 
10 от предложението и се отнася до задължението на държавите-членки да 
приемат законодателна и регулаторна рамка, която да гарантира регулирането и 
надзора на ядрените инсталации. Това включва: (i) подходяща регулаторна рамка, 
като особено се предвиждат национални изисквания за безопасност, система за 
лицензиране и регулаторни инспекции, както и правото на държавите-членки да 
налагат по-строги мерки за безопасност; (ii) даване на приоритет на политиките, 
свързани с безопасността; (iii) партньорска проверка на съществуващата 
регулаторна рамка и регулаторен орган. 

Изменение 12

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.

заличава се

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
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Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени в изменение 33 на член 7, параграф 1 (нов).

Изменение 13

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.

1. 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 чрез 
временно преустановяване, изменяне 
или отменяне на лицензии, 
включително необходимото прилагане.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 11 на член 3, заглавие.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират 
приемането на законодателство за 
отнемането на лицензията за 
експлоатация на ядрена инсталация в 
случаи на сериозни нарушения на 
условията на лицензията.

Or. en
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(Ново изменение – частично преработено от член 8, параграф 2)

Обосновка

See justification of amendment 11 to article 3 - title.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки гарантират, 
че всички организации, занимаващи се 
с дейности, непосредствено свързани 
с ядрените инсталации, приемат 
такива политики, които дават 
необходимия приоритет на ядрената 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 11 на член 3, заглавие.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки гарантират, 
че минимум на всеки десет години 
регулаторният орган и националната 
регулаторна система се подлагат на 
международна партньорска проверка, 
целяща непрекъснато подобряване на 
регулаторната инфраструктура.
Държавите-членки уведомяват 
Комисията относно резултатите от 
международната партньорска 
проверка.
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Or. en

(Ново изменение – частично преработено от член 4, параграф 5)

Обосновка

Международните партньорски проверки дават възможност на държавите-членки и 
на техните регулаторни органи да обменят най-добри регулаторни практики и да 
работят в посока на единно разбиране на международните изисквания и изискванията 
на ЕО. Това би спомогнало за засилване на хармонизацията на изискванията за 
безопасност на равнище ЕО и непрекъснатото повишаване на ядрената безопасност в 
Общността. Комисията от своя страна следва да бъде уведомена относно 
резултатите от партньорските проверки.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Държавите-членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
безопасност от тези, предвидени в 
настоящата директива.

Or. en

(Ново изменение – изцяло заимствано от член 10)

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 11 на член 3, заглавие.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторни органи Определяне и отговорности на 
регулаторните органи

Or. en
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Обосновка

Член 4 в този реорганизиран вид се отнася до регулаторния орган, неговите задачи, 
ресурси и правомощия. По-специално, независимостта на регулаторния орган по 
отношение на правителствата и политиката в областта на ядрената промишленост 
следва ясно да се засили и допълнително да се развие.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф – -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки определят 
национален регулаторен орган, 
отговорен за регулирането, надзора и 
оценяването на безопасността на 
ядрените инсталации.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 18 на член 4, заглавие.

Изменение 20

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 при 
изпълнението на своите регулаторни 
задължения 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 
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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 
правителствата или от други 
публичноправни субекти.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 18 на член 4, заглавие.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Amendment

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. Държавите-членки гарантират, че
регулаторният орган притежава 
адекватни пълномощия, компетенции, 
финансови и човешки ресурси, за да 
носи своите отговорности и да 
изпълнява задълженията си. 
Регулаторният орган упражнява 
надзор и регулира безопасността на 
ядрените инсталации и гарантира, че 
приложимите изисквания за 
безопасност и условията за издаване 
на лицензии са изпълнени.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 18 на член 4, заглавие.
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Изменение 22

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 8 на член 2, точка (8) и разпоредбите, въведени в 
изменение 23 на член 4, параграф 3 а (нов).

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки гарантират, 
че регулаторният орган осъществява 
оценяване, разследване и контрол на 
ядрената безопасност и, при 
необходимост, осъществява 
правоприлагащи действия по 
отношение на ядрените инсталации 
през целия им експлоатационен срок, 
включително по време на 
извеждането от експлоатация.

Or. en

(Ново изменение – частично преработено от член 8, параграф 1)
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Обосновка

Вж. обосновката на изменение 18 на член 4, заглавие.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите-членки гарантират, 
че регулаторният орган притежава 
правомощия да разпореди временното 
преустановяване на работата на 
ядрена централа, в случай че 
безопасността не е гарантирана.

Or. en

(Ново изменение – частично преработено от член 8, параграф 3)

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 18 на член 4, заглавие.

Изменение 25

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

Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 35 на член 7, параграф 3.
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Изменение 26

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

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 16 на член 3, параграф 2 в (нов) 
относно правната рамка, създадена от държавите-членки.

Изменение 27

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 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 
съответното национално 
законодателство и международни 
задължения.

Or. en
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Изменение 28

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. При избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации, 
държавите-членки прилагат основите 
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. 
________________________________________________________________

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

Or. en

Обосновка

Вж. съображение 10. Позоваването на незадължителен акт в директивата не му 
придава задължителен характер. Съдържанието на основополагащите принципи на 
безопасност следва да бъде изложено като част от задължителен акт с цел да 
придобие задължителен характер. Приложение, което съдържа разпоредби относно 
основополагащите принципи на безопасност, би дало възможност: (i) за 
съответствие със Съвместното практическо ръководство на ЕП, Съвета и 
Комисията за лицата, които участват в съставянето на законодателни текстове в 
рамките на институциите на Общността; (ii) за гарантиране на правната сигурност 
на текста със „статично” позоваване на горепосочените принципи на МААЕ.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно, те гарантират, че 
приложимите принципи, предвидени 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 28 на член 6, параграф 1, алинея 1.

Изменение 30

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. При лицензирането на 
изграждането на нови енергийни 
ядрени реактори, държавите-членки се 
стремят да разработват допълнителни 
изисквания за безопасност, които 
отразяват непрекъснатото 
усъвършенстване на опита, свързан с 
експлоатацията на съществуващи 
реактори, изводите, направени въз 
основа на анализите на 
безопасността на инсталации в 
експлоатация, съвременните 
методологии и технологии, както и 
резултатите от изследователска 
дейност в областта на 
безопасността. 

Or. en
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Обосновка

Тъй като технологиите и стандартите за безопасност се усъвършенстват, 
изискванията за безопасност за ядрените инсталации трябва непрекъснато да се 
повишават. Равнището на безопасност в ядрените инсталации наподобява 
„съревнование за първо място” с цел да се постигне безопасност във възможно най-
висока степен по всяко време. Позоваването на нивата на безопасност, разработени 
от WENRA, по отношение на нови ядрени реактори, не може да бъде включено в 
основата на директивата, тъй като все още е преждевременно да се говори за общи 
контролни нива на безопасност за бъдещи реактори. ЕО не може да задължи 
държавите-членки да ги прилагат.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения на притежателите на 
лицензия

Отговорности на притежателите на 
лицензия

Or. en

Обосновка

Настоящият член, в този преработен и реогранизиран вид, се отнася до 
отговорностите на притежателя на лицензия: държавите-членки гарантират, че 
притежателят на лицензия носи основната отговорност за безопасността на 
ядрената инсталация и че предприемат подходящи мерки с цел да гарантират, че 
притежателят на лицензия носи своята отговорност.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 7 – параграф – -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки гарантират, че 
притежателят на лицензия носи 
основната отговорност за 
безопасността на ядрените 
инсталации през целия им 
експлоатационен срок. Тази 
отговорност на притежателя на 
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лицензия не може да бъде делегирана.

Or. en

(Ново изменение – частично преработено от член 3, параграфи 1 и 2)

Изменение 33

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. en

Изменение 34

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. Държавите-членки гарантират, че 
притежателите на лицензии създават 
и прилагат системи за управление, 
които редовно се проверяват от 
регулаторния орган.

Or. en
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Изменение 35

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. Държавите-членки гарантират, че 
притежателите на лицензии 
разпределят адекватни финансови и 
човешки ресурси за изпълнение на 
задълженията си. Персоналът на 
притежателите на лицензии 
притежава подходяща квалификация 
за всички дейности, които са важни 
за ядрената безопасност.

Or. en

Изменение 36

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 23 на член 4, параграф 3 а (нов).
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Изменение 37

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 14 на член 3, параграф 2 а (нов).

Изменение 38

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 24 на член 4, параграф 3 б (нов).
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Изменение 39

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, на национално 
равнище и при необходимост чрез 
международно сътрудничество, 
гарантират предоставянето на
подходящи възможности за образование 
и обучение за основно и непрекъснато 
теоретично и практическо обучение по 
ядрена безопасност.

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
предвидят по-строги мерки за 
безопасност от тези, предвидени в 
настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. разпоредбите, въведени отново в изменение 17 на член 3, параграф 2 г (нов) 
относно правната рамка, създадена от държавите-членки, включително правото на 
държавите-членки да налагат по-строги изисквания.
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Изменение 41

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 докладват на 
Комисията относно прилагането на 
настоящата директива по същото време 
и със същата честота, както това се 
прилага за техните национални 
доклади, представени на заседанията
за преразглеждане в рамките на 
Конвенцията за ядрена безопасност. 
Въз основа на този доклад, Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
постигнатия напредък в прилагането на 
настоящата директива, който при 
необходимост се придружава от 
законодателни предложения.

Or. en

Обосновка

(i) Необходимо е да се гарантира добра съгласуваност с докладите, изготвяни от 
държавите-членки съгласно съответстващите разпоредби на Конвенцията за ядрена 
безопасност.
(ii) Наблюдението, докладването и прозрачността са от първостепенно значение за 
прилагането на настоящата директива. От основна важност е да се гарантира 
включването на ЕП по въпросите от глава III от Договора за Евратом и по-специално 
да се предостави възможност за надлежното информиране на ЕП.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 

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

[две години от датата, посочена в член 
13]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение
ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Принцип 1: Отговорност за 
обезпечаването на безопасността –
държавите-членки гарантират, че 
главната отговорност за 
обезпечаването на безопасността на 
ядрените инсталации се носи от 
притежателя на лицензията 
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 
инсталациите и дейностите, както и 
на свързаното с тях оборудване; 
- гарантиране на безопасния контрол 
на всички използвани, произведени, 
съхранявани или транспортирани 
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радиоактивни материали;
- гарантиране на безопасния контрол 
на всички произведени радиоактивни 
отпадъци.
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 системата за 
управление.
Тъй като управлението на 
радиоактивните отпадъци може да 
се осъществява в течение на няколко 
човешки поколения, следва да се 
отчете изпълнението от страна на 
притежателя на лицензията (и 
регулиращия орган) на 
отговорностите във връзка с 
настоящите и вероятни бъдещи 
условия на експлоатация. Необходимо 
е също да се обезпечи непрекъснатост 
на изпълнението на отговорностите 
и съблюдаването на финансовите 
изисквания в дългосрочен план.
[Принцип 2] 
Принцип 3: Ръководене и управление в 
интерес обезпечаване на 
безопасността – ефикасно ръководене 
и управление в интереси обезпечаване 
на безопасността трябва да бъдат 
установени и поддържани в 
организации и съоръжения, свързани с 
ядрената безопасност
Ръководенето по въпросите на 
безопасността трябва да бъде 
демонстрирано на най-високо 
равнище в йерархията на 
организацията. Безопасността 
трябва да се постигне и поддържа 
посредством ефикасна система за 
управление. Тази система трябва да 
включва всички елементи на 
управление, така че изискванията за 
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безопасност да бъдат установени и 
прилагани съгласувано с други 
изисквания, включително свързаните 
с действията на персонала, 
качеството и безопасността и така 
че другите изисквания или задачи да 
не се изпълняват в ущърб на 
безопасността. Системата за 
управление трябва също да гарантира 
формирането на култура на 
безопасност, редовното извършаване 
на оценки на показателите за 
безопасност и прилагането на 
извлечените от опита поуки.
В системата за управление трябва да 
бъде включена култура на 
безопасност, ръководеща позицията и 
поведението на всички засегнати 
организации и лица. 
Културата на безопасност включва:
- индивидуална и колективна 
ангажираност по отношение 
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.
Важен фактор в системата за 
управление е признаването на 
съвкупността от взаимодействия на 
лица от всички равнища с 
технологиите и с организациите. С 
цел предотвратяване на човешки 
грешки или организационни пропуски, 
трябва да се вземе предвид човешкият 
фактор и да се поддържат добрите 
производствени условия и добрите 
практики.
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Регулаторният орган изисква оценка 
на ядрената безопасност за всички 
ядрени инсталации, която оценка е 
съобразена с диференцирания подход.
Оценката 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, трябва да се проведе 
първоначална оценка на 
безопасността, за да се демонстрира, 
че приетите мерки са надеждни и на 
тях може да се разчита. Съоръжение 
може да бъде конструирано и 
въведено в експлоатация или дейност 
може да бъде започната единствено, 
след като е било регулаторният орган 
се е убедил, че предлаганите мерки за 
безопасност са адекватни.
Процесът на оценка на 
безопасността на съоръженията и 
дейностите 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 прогрес), натрупания 
работен опит, настъпилите промени 
и последиците от амортизацията. За 
експлоатационни дейности, които се 
осъществяват за продължителни 
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периоди от време оценките се 
преразглеждат и подновяват 
съобразно нуждите. Продължаването 
на експлоатацията зависи от тези 
повторни оценки, резултатите от 
които позволяват на регулаторния 
орган да удостовери, че мерките за 
безопасност остават адекватни.
[Принцип 4]
Принцип 5: Оптимизиране на 
защитата – държавите-членки 
гарантират оптимално равнище на 
защита, така че да предоставят най-
високо разумно достижимо равнище 
на безопасност. 
Мерките за безопасност, които се 
прилагат по отношение съоръжения 
и дейности, свързани с радиационни 
рискове, се считат за оптимизирани, 
ако предоставят най-високото 
равнище на безопасност, което може 
да бъде постигнато в границите на 
разумното през целия жизнен цикъл 
на съоръжението или дейността, без 
неоправдано ограничаване на 
използването. 
За да се определи дали радиационните 
рискове са наистина толкова ниски, 
колкото е разумно постижимото, 
всички такива рискове, свързани с 
обичайна експлоатация или 
извънредни, или аварийни условия, 
трябва да бъдат оценени априори 
(чрез диференциран подход) и 
периодично подложени на повторна 
оценка през целия жизнен цикъл на 
съоръженията и дейностите. 
Когато съществува взаимосвързаност 
между съответстващи действия или
между свързаните с тях рискове 
(например за различните етапи на 
жизнения цикъл на съоръженията и 
дейностите, за рисковете за отделни 
групи или за различни етапи от 
управлението на радиоактивните 
отпадъци), тя трябва да бъде 
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отчетена. Необходимо е също така 
да се отчете неопределеността на 
познанията.
Оптимизирането на защитата се 
изисква определянето на 
относителната значимост на 
различни фактори, включително:
- броят на лицата (работници и 
население), които биха могли да 
бъдат изложени на радиация;
- вероятността тези хора да бъдат 
изложени на радиация;
- величината и разпределението на 
получените дози облъчване;
- радиационните рискове, свързани с 
предполагаеми събития;
- икономически, социални и свързани с 
околната среда фактори.
Оптимизирането на защитата 
означава също така използването на 
добри практики и здравия разум за 
избягване, доколкото това е 
възможно, на рисковете от радиация 
в ежедневните дейности. 
Ресурсите, отделени от 
притежателя на лицензията за 
безопасността, както и приложното 
поле и строгостта на регулациите и 
тяхното приложение, трябва да 
бъдат съразмерни с мащаба на 
радиационните рискове и 
възможността те да бъдат 
контролирани.
Необходимостта от регулаторен 
контрол може да отсъства, когато 
тя не е обусловена от мащаба на 
радиационните рискове.
Принцип 6: Ограничаване на 
рисковете по отношение на 
индивидите - държавите-членки 
гарантират, че мерките за 
контролиране на радиационните 
рискове гарантират, че нито едно 
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физическо лице не е изложено на 
неприемлив риск от увреждане.
Обосноваването и оптимизирането 
на защитата сами по себе си не 
гарантират, че нито едно физическо 
лице не е изложено на неприемлив 
риск от увреждане. Ето защо дозите 
и радиационните рискове трябва да 
бъдат контролирани в определени 
граници.
От друга страна, тъй като 
пределните дози и границите на риска 
представляват законова горна 
граница за приемливост, те са 
недостатъчни сами по себе си, за да 
гарантират най-добрата постижима 
защита при едни ли други 
обстоятелства и следователно 
трябва да бъдат допълнени от 
оптимизация на защитата. Така, 
оптимизирането на защитата и 
ограничаването на дозите и 
рисковете за физическите лица са 
нужни за постигането на желаното 
равнище на безопасност.
Принцип 7: Защита на сегашното и 
бъдещите поколения – настоящите и 
бъдещи поколения и околна среда 
трябва да бъдат защитени от 
радиационни рискове
Радиационните рискове могат да 
надхвърлят пределите на 
националните граници и могат да се 
запазят в продължение на дълги 
периоди от време. При определянето 
на адекватността на мерките по 
контролиране на радиационните 
рискове е необходимо да бъдат 
отчетени възможните последствия 
от настоящите действия в 
настоящето и в бъдеще. По-
специално:
- стандартите за безопасност се 
прилагат не само спрямо местното 
население, но също и за населението, 
отдалечено от съоръженията и 
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териториите, където се извършват 
дейностите.
- когато последствията могат да 
засегнат няколко поколения, идните 
поколения трябва да бъдат адекватно 
защитени без да им се налага да 
предприемат съществени защитни 
мерки.
Като се има предвид, че последиците 
за човешкото здраве в резултат 
излагането на радиация са 
относително добре известни, макар и 
с някои неизвестности, последиците 
от радиацията по отношение на 
околната среда са по-слабо изучени. 
Настоящата система на 
радиационна защита като цяло 
предоставя подобаваща защита на 
екосистемите и човешкото 
обкръжение срещу вредните ефекти 
от излагането на радиация. Общата 
задача на мерките, взети за целите на 
защитата на околната среда, е да се 
защитят екосистемите от излагане 
на радиация, която би имала вредно 
въздействие върху различните 
популации (отличаващи се от 
отделните организми).
Радиоактивните отпадъци трябва да 
бъдат управлявани по такъв начин, че 
да се избегне налагането на 
неоправдани тежести за бъдещите 
поколения; Иначе казано, 
поколенията, които произвеждат 
отпадъците, трябва да търсят и 
прилагат безопасни, приложими и 
приемливи от екологична гледна 
точка решения за тяхното 
дългосрочно управление. Образуването 
на радиоактивни отпадъци трябва да 
бъде сведено до минималното 
практически възможно равнище 
посредством съответните 
проектантски мерки и процедури 
като например рециклирането и 
повторната употреба на 
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материалите.
Принцип 8: Предотвратяване на 
аварии – държавите-членки 
гарантират, че са взети всички 
практически мерки за 
предотвратяване и смекчаване на 
последствията от ядрени или 
радиационни аварии
Най-вредните последици вследствие 
експлоатацията на съоръженията и 
дейностите идват от загубата на 
контрол върху активната зона на 
ядрения реактор, веригата на ядрено 
деление, радиоактивните източници 
или друг източник на радиация. 
Следователно, за да се гарантира, че 
вероятността от авария с вредни 
последици е пренебрежително ниска, 
трябва да бъдат взети мерки:
- да се предотврати възникването на 
аварии или необичайни условия 
(включително нарушения на 
безопасността), които биха могли да 
доведат до такава загуба на контрол;
- да се предотврати ескалацията на 
всяка евентуална такава авария или 
необичайно положение;
- да се предотврати загубата на 
радиоактивния източник или друг 
източник на лъчение, или загубата на 
контрол върху тях.
Основното средство за 
предотвратяване и смекчаване на 
последиците от авариите е 
„дълбокоешелонираната защита”. 
Дълбокоешелонираната защита се 
прилага преди всичко чрез
съчетаването на редица 
последователни и независими 
равнища на защита, като единствено 
след техният отказ може да доведе 
до вредни въздействия върху хората 
или околната среда. Ако едно равнище 
на защита или бариера откажат, 
следва да е налице следващо равнище 
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на защита или бариера. При 
надлежна организация 
дълбокоешелонираната 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. 
Независимата ефективност на 
различните равнища на защита е 
необходим елемент на 
дълбокоешелонираната защита.
Дълбокоешелонираната защита се 
обезпечава чрез съответната 
комбинация от:
- ефективна система на управление с 
твърда ангажираност на 
ръководството за обезпечаване на 
безопасност и висока култура на 
безопасност.
- адекватен избор на площадка и 
внедряването на водещи проектни и 
инженерно-технически средства, 
предоставящи резерв, многообразие и 
изобилие в областта на 
безопасността, най-вече посредством 
използването на:
a) висококачествени и много 
надеждни проекти, технологии и 
материали;
б) системи за контрол, ограничаване 
и защита, както и средства за 
наблюдение;
в) подобаващо съчетание от 
вътрешно присъщи и инженерно-
технически средства за безопасност.
- всеобхватни оперативни процедури 
и практики, както и процедури за 
управление на аварии.
Процедурите за управление на аварии 
трябва да бъдат разработени 
предварително, така че да се 
предостави възможност за 
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възстановяване на контрола над 
активната зона на ядрения реактор, 
веригата на ядрено деление или друг 
източник на радиация в случай на 
загуба на контрол и за смекчаване на 
вредните последствия.
[Принцип 9]
[Принцип 10]
------------------------------------------------------------------------------

1 Текстът на приложението е сходен с 
текста на Fundamental Safety Principles -
Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006 г.. 
Когато точка от въпросния документ не е 
релевантна за настоящата директива, 
нейният номер се представя в квадратни 
скоби като символичен запис.

Or. en

Обосвовка

Текстът на приложението е сходен с текста на Fundamental Safety Principles - Safety 
Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006 г., като е официално преработен, за да се 
адаптират разпоредбите му към задълженията на държавите-членки. Освен това, 
единствено тези принципи на МААЕ, които въвеждат нови разпоредби – т.е. без 
еквивалент в конвенцията за ядрена безопасност или които вече не са обхванати от 
самата директива или правото на ЕО - като например Директива 96/29 относно 
постановяване на основните норми на безопасност, посочени по-горе – бяха включени. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията за директива цели подновяване на процеса на 
установяване на обща рамка на ЕС за ядрена безопасност, внесено първоначално през 
2003 г.  

Целта е да се постигне рамка на ЕС за ядрена безопасност, която се основава на 
няколко оперативни цели, а именно укрепване на ролята на националните регулатори, 
засилване на тяхната независимост и гарантиране на високо ниво на прозрачност по 
отношение на безопасността на ядрените инсталации. Настоящото предложение 
интегрира принципите на съществуващите основни международни инструменти, като 
например Конвенцията за ядрена безопасност и работата по безопасност, 
осъществявана от Международната агенция за атомна енергия.

Докладчикът по-специално приветства настоящото предложение, което допринася за 
засилването на настоящата европейска правна рамка с цел да увеличи прозрачността и 
да засили управлението на ядрените дейности. ЕП последователно призова1 за 
неотложната необходимост от съставяне на силно законодателство и за приемането на 
конкретни мерки на общностно равнище в областта на ядрената безопасност, 
управлението на радиоактивни отпадъци и изваждането от експлоатация на ядрени 
централи. Това е особено важно с оглед на значението на ядрената енергия, която се 
произвежда в 15 от 27-те държави-членки и която покрива около една трета от 
търсенето на електроенергия в ЕС. Значението на ядрената енергия също вероятно ще 
нарасне с оглед на относителното „възраждане” на ядрената енергия − понастоящем 
шест нови реактора са в процес на изграждане в четири държави-членки − и 
удължаването на експлоатационния период на електроцентралите, както и поради 
факта, че тя представлява един от ключовите фактори за постигане на независима 
енергийна политика на ЕС и на целта за намаляване на емисиите на  CO2  в борбата с 
изменението на климата.

В тази връзка докладчикът би желал да подчертае, че въпреки че изборът за 
включването на ядрената енергия в енергийния микс принадлежи на държавите-членки, 
Европейският съюз играе ключова роля да гарантира, че този източник на енергия се 
разработва, като същевременно се управлява от ограничителни правила и регулаторна 
рамка посредством Договора за Евратом. Понастоящем безспорно е установено, че 
Комисията има компетентност в областта на ядрената безопасност съгласно членове 
31и 32 от Договора за Евратом с цел „да установи единни стандарти за безопасност с 
цел опазване здравето на работещите и на населението и да осигурява тяхното 
прилагане”, както потвърждава решението на Съда на Европейските общности в Дело 

                                               
1 Докладът Maldeikis относно оценка на Евратом: 50 години европейска политика за ядрена енергия 
(A6-0129/2007, от 2.4.2007 г.); Докладът Reul относно конвенционални енергийни източници и 
енергийни технологии (A6-0348/2007, dated 24.10.2007 г.).
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C-29/99 Комисията срещу Съвета1.

Освен това, поддържаният от Комисията подход създава предпоставки за 
разработването на основно законодателство в областта на хармонизираните стандарти 
за ядрена безопасност и на производно законодателство, образуващо рамката на 
националните правила на държавите-членки в областта на ядрената безопасност. Това е 
жизненоважно и по отношение на споразуменията за сътрудничество на Евратом в 
областта на ядрената безопасност, контрола на ядрените материали и помощта за трети 
страни с цел да гарантира, че всяка дейност в областта на ядрената енергия се извършва 
в съответствие с най-високите стандарти за безопасност. Следователно, настоящото 
предложение засилва международния авторитет на приноса на Евратом в областта на 
ядрената безопасност.

ПРЕПОРЪКИ НА ДОКЛАДЧИКА:

I – Избор на политика:
Поддържаният от Комисията избор на политика се състои в изготвянето на 
законодателство на ЕО, което създава обща рамка, основана на съществуващите 
международни правила, вече разработени от МААЕ, допълнени от допълнителни 
изисквания за новите ядрени централи, с цел постигане, поддържане и непрекъснато 
повишаване на ядрената безопасност в Общността. Настоящата рамка предвижда 
принципи на безопасност, както и налагане на изискването държавите-членки да 
приемат законодателна и регулаторна рамка, която гарантира регулирането и надзора 
на ядрените инсталации, основно чрез: изготвянето на национални изисквания за 
безопасност, система за издаване на лицензии за ядрени инсталации, независим 
регулаторен орган и система за надзор, оценяване и контрол на ядрените инсталации. 

(i) По принцип докладчикът може да подкрепи този избор: той изцяло зачита 
принципа на субсидиарност в областта на споделената компетентност на държавите-
членки. Освен това той предвижда достатъчна гъвкавост при прилагането на 
директивата, като гарантира че принципите на безопасност са общо определени 
(посочените в директивата) и като оставя на държавите-членки отговорността да 
приемат необходимите мерки, както и свободата да приемат по-строги правила. 
Този подход е в съответствие с принципа на националната отговорност за 
безопасността на ядрените инсталации, като основната отговорност се носи от 
притежателя на лицензия, под контрола на независим регулаторен орган.

В това отношение следователно докладчикът би предложил малко усъвършенстване в 
реорганизирането на структурата на проектопредложението, което да отрази по-добре 
йерархията на нормите и отговорностите между:  определянето на националната 
регулаторна рамка; ролята на независимия регулаторен орган; принципите и 
изискванията за приемане и отговорността на притежателя на лицензия. 

                                               
1 Дело C-29/99 Комисията на Европейските общности срещу Съвета на Европейския съюз ECR 2002, 
стр. I-11221.
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(ii) Докладчикът вярва, че рамковата директива предоставя същевременно същинска 
хармонизация на принципите за безопасност: в предложението се изисква от 
държавите-членки да спазват принципите на МААЕ и да съблюдават задълженията по 
Конвенцията за ядрена безопасност, сключена под егидата на МААЕ. Това показва 
признанието от страна на Комисията, че необходимите правила вече съществуват на 
международно равнище и са добре развити. Те съставляват добра основа за 
общностното законодателство, чиято цел следователно е да гарантира същинското им и 
еднакво прилагане от държавите-членки. 
Докладчикът споделя също така гледната точка, че стандартите, методите и 
ръководството на МААЕ съставляват добра рамка за най-добрите признати практики на 
международно равнище, от които са взети повечето от националните изисквания. 
Тяхното въвеждане в правото на ЕО е насочено към гарантирането на изпълнението на 
задълженията на равнище ЕС и към предоставянето на Комисията на необходимите 
инструменти за контрол и санкциониране по отношение спазването на тези правила, 
както и към гарантиране съблюдаването от националните законодателства на 
разпоредбите на директивата.

II – Надеждност на процеса на хармонизация на правилата за безопасност: 
(i) Докладчикът е загрижен за гарантирането на същинската независимост на 
регулаторния орган.
Основната добавена стойност на предлаганата директива е засилването на ролята на 
регулаторния орган в националното законодателство. Докладчикът е на мнение, че 
неговата роля следва да бъде по-добре определена, а независимостта му - засилена. 
Това ще гарантира неговата легитимност посредством предоставянето му на 
правомощия за  вземане на всички необходими неотложни мерки, включително 
временното преустановяване на дейността на ядрено съоръжение (вж. преработен член 
4).

(ii) Правна сигурност на регулирането на равнище ЕС 
Основните положения, изискванията и ръководството от страна на МААЕ съставляват 
набор от правила и рамка от практики, на които следва да се основават общностното 
законодателство и националните изисквания за безопасност. В частност, Комисията 
признава, че десетте основни принципа, публикувани от МААЕ през 2006 г., 
съставляват единен набор от принципи и основа, върху която да се установят 
изискванията за безопасност на държавите-членки. В настоящата директива обаче 
докладчикът счита, че като такива, а именно препоръки без задължителна сила, те не 
могат да бъдат включени в общностното право посредством просто позоваване към 
поредицата от стандарти за безопасност на МААЕ. Ето защо, докладчикът се застъпва 
за това към настоящата директива да се добави приложение, съдържащо основните 
принципи за безопасност. Този подход предоставя ясното предимство на засилена 
сигурност на регулирането на общностно равнище и дава правното основание за 
прилагането на тези принципи. Той прави и по-ефективно хармонизирането на равнище 
ЕС.
По отношение задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност 
(CNS), докладчикът приветства прякото позоваване в настоящата директива на 
задълженията, поети от държавите-членки.
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Ролята, предоставена на Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране 
(WENRA) и на групата на високо равнище с оглед приравняването и последващото 
развитие на допълнителни изисквания за безопасност за „нови реактори”, е неясна. 
Докладчикът е по-загрижен за това, че равнищата за безопасност и стандартите за 
бъдещите технологии все още не са достатъчно утвърдени, отколкото от статута на тези 
специални групи (Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране е неофициална 
асоциация на регулаторните органи в областта на ядреното регулиране). Директивата 
трудно би могла да предвиди резултатите от този процес и да ангажира държавите-
членки с тяхното изпълнение. Докладчикът вижда в този процес източник на правна 
несигурност. Съобразно принципа на субсидиарност докладчикът би предпочел да се 
застъпи за това държавите-членки да бъдат насърчени да продължат непрестанното 
подобрение на стандартите за безопасност. Тъй като те вземат предвид най-добрите 
налични практики и най-полезния натрупан опит, както и поради това, че отразяват 
технологичните новости и подобрения, хармонизацията ще представлява „състезание 
към върха”, като равнищата на безопасност нарастват, а подобренията са постоянно 
прилагани.

III - Прозрачност
(i) Необходимо е да се засили настоящата правна рамка и да се увеличат 
прозрачността и приемането от страна на обществото.
Докладчикът подкрепя позоваването на съответните международни конвенции. В тази 
област също е разработен набор от указания за гарантиране достъпа до информация, 
общественото участие и прозрачността в национален, международен и трансграничен 
контекст, като за пример могат да бъдат дадени конвенциите от Архус и Еспо. Като 
изисква от държавите-членки да прилагат техните задължения, директивата предоставя 
на Комисията инструменти за гарантирането на това, че държавите-членки ефикасно 
организират прозрачността на процеса на вземане на решения и на резултатите от 
проверките в областта на безопасността.
(ii) Докладчикът е на мнение, че контролът, отчетността и прозрачността са 
основни елементи за рамковата директива.
Докладчикът подчертава необходимостта да се гарантира включването на ЕП по 
въпросите, попадащи под разпоредбите на Договора за Евратом, и по-специално, да се 
дадат на ЕП инструменти, които да му позволят да бъде добре информиран и да следи 
дейностите в областта на ядрената безопасност. 

ЕП следва да бъде подобаващо информиран от Комисията по отношение редовните 
доклади относно прилагането на директивата, изготвена по член 11, като тяхната 
честота следва да отговаря на изискванията на Конвенцията за ядрена безопасност и 
нейния процес на преразглеждане.
Докладите и партньорските проверки допринасят за определянето на областите на най-
добри практики и за засилването на постоянното подобряване на ядрената безопасност 
в Общността. ЕП трябва да бъде част от този процес.

Поради всички гореизброени причини, докладчикът предлага предложението на 
Комисията да бъде изменено.
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