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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за директива на Съвета, по което Съветът само се консултира 
с Парламента, има за правно основание Договора за Евратом. Комисията счита, че 
Глава 3 и член 2, буква б, както и член 30 от Договора за Евратом представляват 
солидно правно основание. Докладчикът обаче счита, че това поставя въпроса за 
приложимостта на определени стандарти, свързани със здравето и безопасността, 
консултирането с работниците и други закони, произтичащи от Договорите за ЕС, и 
затова предлага първото изменение, отнасящо се до правното основание. Освен това 
подобна промяна би означавала Парламентът да участва в процедура на съвместно 
вземане на решение по този важен въпрос.
Обяснението на Комисията гласи:
„Основният принцип на управление на радиоактивните отпадъци е съхраняване и 
изолиране от хората и биосферата за периода, през който отпадъците представляват 
радиационна опасност. Освен това е възприет етичният принцип, че обществото следва 
да избегне налагането на непосилно бреме върху бъдещите поколения, като това 
поставя отговорността за подходящото управление на всички съществуващи 
инсталации върху сегашното поколение, което се е възползвало от електроенергията от 
АЕЦ и от медицински лечения.“
Предвид значението на „изолирането“ докладчикът предлага приложното поле на 
директивата да се разшири, за да включи всички работници, които могат да бъдат 
отговорни за работа с радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Не може да се 
допуска, че с военен материал няма да бъдат извършвани манипулации  от граждански 
лица или в граждански инсталации. Докладчикът също така предлага по-обхватна 
дефиниция на това, което се включва в „радиоактивни отпадъци“ и „отработено 
гориво“ (член 3), за да бъдат обхванати възможно най-голям брой работници. 
Манипулациите с отпадъци, използвани през минали периоди, също могат да 
представляват особен проблем поради влошените условия на съхранение, и това ще 
трябва да бъде отчетено и подчертано при планирането на безопасността. 
Тъй като човешките грешки при управлението на радиоактивни отпадъци и отработено 
гориво могат да имат потенциално фатално отражение, от съществено значение е да 
съществуват строги стандарти на обучение, безопасност на работното място и 
инспекции от независими органи. Самите работници или техни представители следва 
да участват в консултации и да бъдат включвани в разработването и прилагането на 
процедури за безопасност. Следва да се осигурява непрекъснато обучение за всички 
работници на места, където се държат опасни материали, или за тези, ангажирани с 
транспортирането на такива материали: това означава не просто техническият 
персонал, а всички работници, независимо от продължителността на трудовия им 
договор или ролята им на обекта. На всяко ниво, свързано с радиоактивни отпадъци, 
всички работници трябва да разбират потенциалните рискове.  Тъй като за 
работниците, ангажирани с по-опасните вещества, съществуват определени лимити на 
облъчване, от съществено значение е наличният обучен персонал да е достатъчен и 
също така е необходимо да има начин да се проследява здравето на работниците. Също 
така е важно всички подизпълнители да отговарят на строги критерии за безопасност и 
обучение и да са изцяло способни да извършват поддръжка, строителство или каквато и 
да е друга работа, която е необходима. Докладчикът внася изменения по всички тези 
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въпроси, включително за отговорността за всяко едно дългосрочно заболяване, 
свързано с работата, по отношение на необходимите средства.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 153 от него,

Or. en

Обосновка

Целта на настоящата директива е да координира националните социални политики в 
областта на защитата на здравето на работниците от опасности вследствие на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци, а не да определя основни стандарти за 
безопасност, както изисква правното основание на Евратом. Следователно 
подходящото правно основание е член 153 от ДФЕС (Социална политика).

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a)  Директива 89/391/ЕИО на 
Съвета от 12 юни 1989 г. урежда  
въвеждането на мерки за насърчаване 
на подобрения в областта на 
безопасните и здравословни условия 
на труд на работниците.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Радиоактивните отпадъци, 
включително отработено гориво, 
считано за отпадък, изисква мерки за 
съхраняване и изолиране от хората и 
жизнената им среда в дългосрочен план. 
Специфичното им естество 
(съдържанието на радионуклиди) 
изисква мерки за защита на човешкото 
здраве и околната среда срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращи лъчения, включително 
погребване в подходящи съоръжения 
като крайна точка за тяхното 
управление. Съхраняването на 
радиоактивни отпадъци, включително 
дългосрочното съхраняване, е временно 
решение, но не и алтернатива на 
погребването.

(27) Радиоактивните отпадъци, 
включително отработено гориво, 
считано за отпадък, изискват 
подходящи мерки за кондициониране,
съхраняване и изолиране от хората и 
жизнената им среда в дългосрочен план. 
Специфичното им естество 
(съдържанието на радионуклиди) 
изисква мерки за защита на човешкото 
здраве и околната среда срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращи лъчения, включително 
погребване в подходящи съоръжения 
като крайна точка за тяхното 
управление. Съхраняването на 
радиоактивни отпадъци, включително 
дългосрочното съхраняване, е временно 
решение, но не и алтернатива на 
погребването.

Or. en

Обосновка
Кондиционирането на отпадъците в стабилна форма и подходящото опаковане са 
основни предварителни условия за безопасно съхраняване и изолиране от биосферата.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Работниците и широката 
общественост са изправени пред 
недопустим и нарастващ риск поради 
условията, при които се съхраняват 
отпадъци, използвани през минали 
периоди, като напр. съдържащи 
плутоний утайки или замърсен 
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графит. Некондиционираните, лесно 
разпръскващи се отпадъци и 
отработеното гориво, което се 
намира в необезопасени басейни, са 
радиотоксични и силно уязвими 
материали и представляват 
постоянен риск от аварии или  
терористически нападения.

Or. en

Обосновка
Липсата на подходящо кондициониране за значителни количества радиоактивни 
отпадъци представлява непрекъсната опасност и изисква действия за намаляване на 
риска за човешкото здраве и щетите за природата.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Типичната концепция за 
погребване на краткоживеещи ниско- и 
средноактивни отпадъци е да се 
погребват близо до повърхността. След 
30 години изследвания на техническо 
ниво е широко възприето, че дълбокото 
геоложко погребване представлява най-
безопасният и най-устойчив вариант 
за крайна точка на управлението на 
високоактивни отпадъци и отработено 
гориво, считано за отпадък. 
Следователно трябва да се премине 
към извършване на погребване.

(29) Концепциите за погребване на 
краткоживеещи ниско- и средноактивни 
отпадъци варират от погребване близо 
до повърхността (в сгради, плитко 
погребване или погребване на няколко 
десетки метра под повърхността) до 
най-съвременното погребване в 
геоложки хранилища на 70-100 м. под 
повърхността. След 30 години 
изследвания, от ядрените интереси 
широко се приема, че дълбокото 
геоложко погребване представлява най-
устойчивият вариант за крайна точка 
на управлението на високоактивни 
радиоактивни отпадъци. Ако може да 
се гарантира обосновката на 
безопасността на предложените 
методи за дълбоко геоложко 
погребване, би могло да се обсъди 
преминаване към извършване на 
погребване.

Or. en
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Обосновка

Погребването на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци може да варира 
от погребване в сгради до погребване на няколко десетки метра под повърхността.
Досега не е била лицензирана нито една концепция за окончателно погребване на 
високоактивни ядрени отпадъци и затова не е била одобрявана никаква обосновка на 
безопасността. 
Отработеното гориво трябва да се дефинира като отпадък, освен ако не е ясно, че 
ще бъде преработено в близко бъдеще. В противен случай съществува риск 
държавите-членки да оставят отработеното си гориво извън правната рамка на ЕС 
просто като обявят едностранно, че възнамеряват да направят с него нещо в бъдеще. 
Това има последици за разпоредбите, свързани с безопасността и подходящото 
обучение на работниците.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Въпреки че всяка държава-членка е 
отговорна за своята собствена политика 
по отношение на управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, тази политика следва да е 
съобразена със съответните основни 
принципи на безопасност, определени 
от МААЕ. Всяка държава-членка има 
моралното задължение да избягва 
прехвърлянето на непосилно бреме 
върху бъдещите поколения по 
отношение на съществуващото 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, както и тези, очаквани от 
извеждането от експлоатация на 
съществуващите ядрени инсталации.

(30) Въпреки че всяка държава-членка е 
отговорна за своята собствена политика 
по отношение на управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, тази политика следва да е 
съобразена със съответните основни 
принципи на безопасност, определени 
от МААЕ. Всяка държава-членка има 
моралното задължение да избягва 
прехвърлянето на непосилно бреме 
върху бъдещите поколения по 
отношение на съществуващото 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, както и тези, очаквани от 
извеждането от експлоатация на 
съществуващите ядрени инсталации. 
Следователно държавите-членки 
следва да разработят политика за 
извеждането от експлоатация, 
която да гарантира, че 
съоръженията се разрушават по най-
безопасен начин възможно най-скоро 
след затварянето им.

Or. en
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Обосновка
Настоящият широк обхват на сроковете за извеждане от експлоатация – от 
незабавно до след 100 години – в различните държави-членки е недопустимо по силата 
на моралното задължение, посочено в предишното изречение.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Работниците по цялата верига 
на управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци трябва да 
носят защитно облекло, независимо 
от дейността или положението им; 
дългосрочните последици за здравето 
и безопасността на работниците 
трябва да бъдат отчитани във всеки 
инструмент за управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
обърне особено внимание на 
работниците, изложени на риск;
неспазването на законодателството 
за здравословните и безопасни условия 
на труд трябва да се санкционира 
незабавно и сурово.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Законодателството на Съюза за 
здравословните и безопасни условия 
на труд е приложимо и за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Поддържането и доразвиването на 
знания и умения в областта на 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци като основен 
елемент за осигуряване на високи нива 
на безопасност, трябва да се основават 
на комбинация от обучение чрез 
експлоатационен опит, научни 
изследвания и технологични 
разработки, както и на техническото 
сътрудничество между всички 
участници.

(41) Поддържането и доразвиването на 
знания и умения в областта на 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци като основен 
елемент за осигуряване на високи нива 
на безопасност и защита на 
работниците трябва да се основават на 
комбинация от обучение чрез 
превантивно обучение,
експлоатационен опит, научни 
изследвания и технологични 
разработки, както и на техническото 
сътрудничество между всички 
участници.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тя гарантира, че държавите-членки 
вземат подходящи национална мерки за 
постигането на високо ниво на 
безопасност при управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци за защита на работниците и на 
населението от опасностите, 
произтичащи от йонизиращи лъчения.

2. Тя гарантира, че държавите-членки 
вземат подходящи национална мерки за 
постигането на най-високо ниво на 
безопасност при управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци за защита на работниците и на 
населението от опасностите, 
произтичащи от йонизиращи лъчения.

Or. en

Обосновка

Винаги следва да се прави позоваване на възможно най-високото ниво на безопасност.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички етапи на управлението на 
радиоактивни отпадъци от генерирането 
до погребването, когато 
радиоактивните отпадъци са 
резултат от граждански дейности 
или се управляват в рамките на 
граждански дейности;

б) всички етапи на управлението на 
радиоактивни отпадъци от генерирането 
и  включително до погребването;

Or. en

Обосновка
Не е посочено коя рамка се прилага за ядрени съоръжения. Следва да се отбележи, че 
за военните също работят и граждански лица, които биха могли да разрушават 
военните съоръжения и да почистват отпадъците.  За някои услуги има външни 
изпълнители. От жизнено важно значение за гражданите на държавите-членки е 
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всички радиоактивни отпадъци да се управляват съгласно най-високите стандарти за 
безопасност.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпадъци от миннодобивните 
отрасли, които могат да бъдат 
радиоактивни и попадат в обхвата на 
Директива 2006/21/ЕО, не са предмет на 
настоящата директива.

2. Отпадъци от миннодобивните 
отрасли, които могат да бъдат 
радиоактивни и попадат в обхвата на 
Директива 2006/21/ЕО, също са предмет 
на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Всички естествени радиоактивни материали, които се управляват по някакъв начин и 
които отговарят на критериите за класифициране като радиоактивни отпадъци, 
трябва също да бъдат предмет на настоящата директива. Няма причина за 
изключването например на радиоактивните отпадъци от урановите мини и 
преработването на уран от обхвата на настоящата директива.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се 
прилага за разрешени изхвърляния.

заличава се

Or. en

Обосновка

В държавите-членки съществуват множество ядрени площадки, най-вече 
съоръжения за повторна преработка, а също така и съоръжения, замърсени от 
ядрени аварии, където „разрешените изхвърляния“ създават ситуации, при които 
операциите за почистване произвеждат радиоактивни отпадъци, които на свой ред 
трябва да бъдат контролирани и управлявани.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „радиоактивни отпадъци“ означава 
радиоактивен материал в газообразно, 
течно или твърдо състояние, за който 
не се предвижда по-нататъшна 
употреба от държавата-членка или 
от физическо или юридическо лице, с 
чието решение е съгласна държавата-
членка, и който се контролира като 
радиоактивен отпадък от компетентен 
регулаторен орган съгласно 
законодателната и регулаторната рамка 
на държавата-членка;

6. „радиоактивни отпадъци“ означава 
отработено гориво, радиоактивен 
материал в газообразно, течно или 
твърдо състояние, което произхожда 
от преработка и някакъв друг 
радиоактивен материал в газообразно, 
течно или твърдо състояние, което
се контролира като радиоактивен 
отпадък от компетентен регулаторен 
орган съгласно законодателната и 
регулаторната рамка на държавата-
членка;

Or. en

Обосновка
По време на обичайна експлоатация на ядрените инсталации за големи количества 
отпадъци от ниско и средно ниво в течно или твърдо състояние е необходимо 
погребване, а високо радиоактивните пръти отработено гориво трябва да бъдат 
изолирани от биосферата за много хиляди години: те трябва да се разглеждат като 
ядрен отпадък. 
Някои държави-членки са избрали начина на повторна преработка, въпреки че това 
усложнява управлението на ядрените отпадъци, защото създава редица потоци на 
отпадъци от различен вид — както в твърдо, така и в течно състояние — и някои от 
тях биват изпускани 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.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „отработено гориво“ означава 
ядрено гориво, което е било облъчено в 
активната зона на ядрен реактор и е 

10. „отработено гориво“ означава 
ядрено гориво, което е било облъчено в 
активната зона на ядрен реактор и е 
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окончателно извадено от нея;
отработеното гориво може да се счита 
или за използваем ресурс, който може 
да се преработва, или да е 
предназначено за окончателно 
погребване, ако се счита за 
радиоактивен отпадък;

окончателно извадено от нея; 
отработеното гориво може да се 
преработва, но ако държава-членка 
или притежател на лиценз, чието 
решение се приема от държавата-
членка, не предвиждат по-
нататъшното му използване за 
последващите две години, се счита за 
радиоактивен отпадък;

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци се управляват 
безопасно, включително в дългосрочен 
план.

г) отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци се управляват 
безопасно за най-малко 150 години или 
дори повече, докато представляват 
опасност за хората и природата;

Or. en

Обосновка

Изглежда уместно да се определи какво е „дългосрочен период“. Може да са 
необходими работници, които да предпазват/защитават съоръжението, 
управлението на този отпадък ще изисква знание и експертен опит и през следващите 
150 години или дори повече (напр. отработено гориво от смесени оксиди (гориво от 
тип MOX) трябва да се охлажда поне още сто години, за да достигне топлинните 
равнища на отработено гориво от уран преди окончателното погребване); 
евентуално може да се наложи намеса, ако съществуват проблеми. Става въпрос за 
наличието на персонал и експертно знание. Това изисква средства, продължителни 
инвестиции в обучение и т.н.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) избягва се облъчването на 
работници и на обществеността с 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци;

Or. en

Обосновка

Член 4 не посочва общ принцип за предпазване на работниците и широката 
общественост.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) предприемат се мерки за 
покриване на бъдещите здравни 
рискове за облъчени работници;

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) предприемат се мерки за 
обхващане на всички работници, 
които участват в процеса, свързан с 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, в това число 
и непряко участващите работници, 
като например транспортните 
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работници, работниците от 
охраната, въоръжените сили и 
полицията;

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) съществува солидарна 
отговорност за  закрилата на всички 
действащи лица, участващи в 
управлението на отработеното 
гориво и радиоактивните отпадъци.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(e) действия за прилагане, включително 
преустановяване на дейности и 
изменение или отнемане на лицензия;

д) действия за прилагане, включително 
преустановяване на дейности и 
изменение или отнемане на лицензия, 
за, inter alia, нарушения на 
законодателството в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд на засегнатите работници;

Or. en

Обосновка

Съоръженията за управление на отпадъците следва да понасят санкции, ако не 
спазват здравните стандарти и стандартите за безопасност.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентният регулаторен 
орган притежава правомощията и 
средствата да извършва редовни 
оценки, разследвания и контрол на 
ядрената безопасност и при 
необходимост да предприема 
действия по прилагане в 
съоръженията, дори по време на 
извеждане от експлоатация. 
Здравето и безопасността на 
работниците, включително на всички 
подизпълнители, както и наличният 
персонал и обучението трябва да 
бъдат част от тези оценки. 

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) Държавите-членки гарантират, 
че компетентният регулаторен орган 
притежава правомощия да 
разпорежда преустановяване на 
работата, в случай че безопасността 
не е гарантирана.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в) Компетентният регулаторен 
орган докладва на държавите-членки 
и на съответните компетентни 
организации, притежателите на 
лицензии, представителите на 
работниците на притежателя на 
лицензията, подизпълнителите и 
широката общественост относно 
резултатите от  оценките.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква от
притежателите на лицензия, под надзора 
на компетентния регулаторен орган, 
редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват, в рамките на възможното, 
безопасността на своите дейности и 
съоръжения по систематичен и 
удостоверим начин.

2. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква от 
притежателите на лицензия, под надзора 
на компетентния регулаторен орган, 
редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват, в рамките на възможното, 
безопасността на своите дейности и 
съоръжения, в това число здравето и 
безопасността на работниците и 
подизпълнителите, по систематичен и 
удостоверим начин. Притежателите 
на лицензия докладват на 
компетентния регулаторен орган и на 
други съответни компетентни 
организации, представители на 
работниците на притежателя на 
лицензията, подизпълнители и 
широката общественост относно 
резултатите от техните оценки.
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Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценките, посочени в параграф 2, 
включват проверка на установените 
мерки за предотвратяване на аварии и 
ограничаване на последиците от тях, 
включително проверка на защитните 
физически бариери и административни 
процедури на притежателя на лиценза, 
нарушаването на които би довело до 
значителни увреждания за работниците 
и населението поради въздействието на 
йонизиращи лъчения.

3. Оценките, посочени в параграф 2, 
включват проверка на установените 
мерки за предотвратяване на аварии и 
физически нападения и ограничаване 
на последиците от тях, включително 
проверка на защитните физически 
бариери и административни процедури 
на притежателя на лиценза, 
нарушаването на които би довело до 
значителни увреждания за работниците 
и населението поради въздействието на 
йонизиращи лъчения. 

Or. en

Обосновка

Терористичните атаки, особено с помощта на вътрешни хора, могат да имат 
изключително тежки последици за безопасността и здравето на работниците и 
обществеността.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква 
притежателите на лицензия да създават 
и прилагат системи за управление, в 
които се отдава необходимото 
първостепенно значение на ядрената 
безопасност и които биват редовно 
проверявани от компетентния 

4. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква 
притежателите на лицензия да създават 
и прилагат системи за управление, в 
които се отдава необходимото 
първостепенно значение на ядрената 
безопасност и сигурност и които биват 
редовно проверявани от компетентния 
регулаторен орган и от представители 
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регулаторен орган. на работниците.

Or. en

Обосновка

Загубата на сигурност би могла да има подобни или по-тежки последици за 
работниците и общественото здраве. В интерес на работещите в тази област е те 
да участват в проверката на стандартите и системите.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква от 
притежателите на лицензия да 
осигуряват и поддържат адекватни 
финансови и човешки ресурси за 
изпълнение на своите задължения във 
връзка с управлението на отработено 
ядрено гориво и радиоактивни 
отпадъци, формулирани в параграфи 
1—4.

5. Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка изисква от 
притежателите на лицензия да 
осигуряват и поддържат адекватни 
финансови и човешки ресурси за 
изпълнение на своите задължения във 
връзка с управлението на отработено 
ядрено гориво и радиоактивни 
отпадъци, формулирани в параграфи 
1—4, включително в дългосрочна 
перспектива за 150 години и повече.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на безопасността 
следва да обхващат избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на дадено съоръжение или 
затварянето на съоръжението за 

2. Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на безопасността 
следва да обхващат избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на дадено съоръжение или 
затварянето на съоръжението за 
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погребване. Обосновка на безопасността 
следва да посочва стандартите, 
приложени за тази оценка. Трябва да се 
обърне внимание дългосрочната 
безопасност след затварянето и по-
специално как тя да се осигурява в най-
голямата възможна степен чрез пасивни 
средства.

погребване. Обосновка на безопасността 
следва да посочва стандартите, 
приложени за тази оценка. Трябва да се 
обърне внимание дългосрочната 
безопасност след затварянето и по-
специално как тя да се осигурява в най-
голямата възможна степен чрез пасивни 
средства. Обосновката на 
безопасността и подкрепящата я 
оценка на безопасността включват 
оценка на рисковете за здравето и 
безопасността на работниците, в 
това число на подизпълнителите, 
изискваните равнища на умения и 
персонала, необходим  за безопасното 
функциониране на съоръжението по 
всяко време, като тук се включват и 
случаите на аварии.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на безопасността се 
предоставят на компетентния 
регулаторен орган за одобряване.

4. Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на безопасността се 
предоставят на компетентния 
регулаторен орган за одобряване. Преди 
оценките на безопасността да бъдат 
предоставени на компетентния 
регулаторен орган, представителите 
на заинтересованите работници се 
уведомяват и с тях се провеждат 
консултации.

Or. en



PA\854498BG.doc 21/24 PE456.851v01-00

BG

Изменение 32

Предложение за директива
Член 8 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Обосновката на безопасността 
обхваща не само площадката, но и 
всички свързани с нея въпроси, като 
например транспортирането на 
радиоактивни отпадъци или на 
отработено гориво до или от нея.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка включва мерки за 
образование и обучение, покриващи 
нуждите на всички страни, които имат 
отговорности, свързани с управлението 
на отработено ядрено гориво и 
радиоактивни отпадъци, с цел да се 
поддържат и доразвиват необходимите 
експертни знания и умения.

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка включва мерки за 
образование и обучение, покриващи 
нуждите на всички страни, които имат 
отговорности, свързани с управлението 
на отработено ядрено гориво и 
радиоактивни отпадъци, с цел да се 
поддържат и доразвиват необходимите 
експертни знания и умения;
държавите-членки отделят 
специално внимание на непряко 
засегнатите страни и гарантират , 
че им се предлага актуализирано 
целесъобразно образование и обучение.

Or. en

Обосновка

За лица, които не работят пряко с ядрените отпадъци, но за които съществува риск 
от облъчване (напр. транспортни работници, работници от охраната, експерти по 
околната среда), следва да бъде предлагано подходящо образование и обучение.
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Изменение 34

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка гарантира 
наличност на достатъчно финансови 
средства, когато са необходими, за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, при надлежно 
отчитане на отговорността на субектите, 
източници на радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка гарантира 
наличност на достатъчно финансови 
средства, когато са необходими, за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, при надлежно 
отчитане на отговорността на субектите, 
източници на радиоактивни отпадъци, 
въпросите, свързани със 
здравословните и безопасни условия 
на труд, и професионалните 
заболявания, които могат да 
възникнат в дългосрочен аспект 
вследствие на радиоактивно 
облъчване.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че се 
създават и изпълняват подходящи 
програми за осигуряване на качеството 
по отношение на безопасността при 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се 
създават и изпълняват подходящи 
програми за осигуряване на качеството, 
в това число образование и обучение,
по отношение на безопасността при 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Or. en

Обосновка
Образованието и обучението са основни елементи от програмите за осигуряване на 
качество, които могат да бъдат надлежно изпълнявани, само ако работниците са 
подходящо обучени.
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Изменение 36

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност.
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

1. Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността. Информацията, 
касаеща пряко здравето и 
безопасността на работниците и 
обществеността (по-конкретно за 
радиоактивните и токсични емисии и 
облъчването с емисии), трябва да 
бъде направена публично достояние 
независимо от обстоятелствата.

Or. en

Обосновка

От изключително значение е работниците и обществеността да получат достъп до 
информация относно здравето и околната среда: това следва да има предимство пред 
търговските съображения.
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването;

2. концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването; приоритет се дава на 
радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво, използвани през 
минали периоди, в междинни 
хвостохранилища;

Or. en

Обосновка

В продължение на десетилетия е толерирана липсата на подходящо кондициониране и 
съхранение за големи количества радиоактивни отпадъци. Определени отработени 
горива, съхранявани в басейни, са особено уязвими за физическо нападение. Спешно 
необходимо и от решаващо значение е извършването на саниране, за да се избегне 
неумишлено облъчване на персонала и обществеността.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 14 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. оценка на разходите по програмата 
и съответна основа и хипотези за 
тази оценка, които трябва да 
включват графична зависимост, 
построена като функция на времето;

7. подробни планове относно броя на 
инспекциите, средствата за 
инспекциите и обучението на 
инспектиращите органи;

Or. en


