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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предлаганата директива определя правна рамка на ЕС за управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци. В нея се преразглежда предложението на Комисията 
за Директива (Евратом) на Съвета относно управлението на отработено ядрено гориво 
и радиоактивни отпадъци1.

Всички държави-членки имат радиоактивни отпадъци. Така, независимо от бъдещето 
на ядрената енергетика и неенергийните приложения, за да се осигури безопасност в 
дългосрочен план, като крайна точка в управлението на съществуващите и бъдещите 
радиоактивни отпадъци е необходимо прилагането на погребване.

Като цяло, всяка година в ЕС се произвеждат 40 000 куб.м. радиоактивни отпадъци, 
като приблизително 80% от генерираните обеми съставляват краткоживеещи 
нискоактивни радиоактивни отпадъци, около 5% – дългоживеещи нискоактивни 
радиоактивни отпадъци, а високоактивните отпадъци, които включват както залети в 
стъклена матрица отпадъци от преработване на отработено гориво, така и отработено 
гориво, считано за отпадък, съставляват по-малко от 10%.

Резюме на предложението на Комисията

Според характеристиките на отпадъците се изискват специфични мерки за защита на 
хората и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения. 
Основният принцип на управление на радиоактивните отпадъци е съхраняване и 
изолиране от хората и биосферата за периода, през който отпадъците представляват 
радиационна опасност. В дългосрочен план защита срещу всички потенциални 
опасности може да гарантира само погребването със своите характерни пасивни 
характеристики по отношение на безопасността. За високоактивните отпадъци (ВАО) 
има световен научно-технически консенсус, че дълбокото геоложко погребване 
представлява най-безопасният и най-устойчив вариант.

Въпреки този факт обаче понастоящем в нито една държава-членка няма съоръжения за 
окончателното погребване на високоактивни и дългоживеещи радиоактивни отпадъци, 
генерирани от използването на ядрена енергия. Нито една площадка за окончателно 
погребване не е била създадена за повече от 50 години – откакто съществува ядрената 
промишленост – и понастоящем радиоактивните отпадъци се съхраняват временно в 
съоръжения за временно съхраняване на радиоактивни отпадъци.

Крайната отговорност за управлението на отработеното гориво и на радиоактивните 
отпадъци се носи от отделните държави-членки. 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.

                                               
1 Първоначално предложение на Комисията от 2003 г. (COM 2003/32, окончателен) и преработена версия 

от 2004 г. (COM (2004)526, окончателен).
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Независимо от тези съображения, на повечето страни все още предстои да вземат 
ключови решения по отношение на управлението на отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци. Безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 
отработеното гориво, на всички етапи от генерирането до погребването, изисква 
национална рамка, която гарантира политически ангажименти, ясно разпределение на 
отговорностите, както и подсигуряване, при необходимост, на наличието на достатъчно 
научни, технически и финансови ресурси. Предвид много чувствителния характер на 
проблема трябва също да бъдат осигурени публични информация и участие в процеса 
на вземане на решения. 

Главната цел на настоящото предложение следователно е да се създаде правна рамка на 
ЕС за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци като неразделна 
част от безопасното използване на ядрената енергия за производство на електроенергия 
и на йонизиращите лъчения в медицината, промишлеността, селското стопанство, 
изследванията и образованието.

Становището на докладчика

Докладчикът приветства проекта на предложение за директива на Съвета, тъй като то 
ще помогне на държавите-членки да вземат необходимите политически решения за 
създаване и изпълнение на национални програми, по-специално по отношение на 
отговорното и безопасно управление на отработено гориво и високоактивни 
радиоактивни отпадъци.

Трябва да се обърне специално внимание на гарантирането на това, предлаганата 
директива да съответства на съществуващото европейско законодателство. Настоящите 
промишлени практики и съществуващата консенсусна позиция сред международните 
експерти следва да бъдат взети предвид.

Тъй като е насочено към устойчивото използване на ядрената енергия, предложението 
за директива не следва да изключва възможността за използване в дългосрочен план 
занапред на радиоактивни материали и не следва да води до повторно класифициране 
на материал за повторна употреба като радиоактивен отпадък.

Налице е много широк международен консенсус между техническите експерти, че 
геоложкото погребване е най-подходящият метод за дългосрочно управление на най-
опасните форми на твърди и втвърдени радиоактивни отпадъци. Въпреки това обаче ще 
са нужни години на научни изследвания, за да могат да бъдат проектирани и 
използвани тези хранилища. В тази връзка трябва да бъдат поддържани и финансово 
подпомагани научните изследвания и техническото развитие.

Споразумения относно износ на радиоактивни отпадъци, които са били сключени 
между отделните държави, трябва да се разглеждат за всеки случай поотделно, а не да 
се забраняват.  Наистина съществуват някои специфични случаи, при които държави-
членки изпращат/са изпращали отработено гориво за преработка в държави извън ЕС, 
като част от генерираните остатъчни отпадъци остава в приемната държава; по-същия 
начин държави-членки, които извършват дейности по преработка, следва да имат 
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правото да изпращат остатъчните отпадъци в държавите, където отработеното гориво е 
било първоначално генерирано.

Обосновката на безопасността не трябва да бъде предмет на настоящото предложение 
за директива на Съвета, освен ако не се отнася единствено до обосновка на 
безопасността във връзка със съоръженията за погребване на радиоактивни отпадъци.

Докладчикът е убеден, че независимо от конкретните политики в държавите-членки 
погребването на радиоактивните отпадъци е актуален въпрос, който е налице и очаква 
да бъде решен. Обсъждането на предлаганата директива следва да запази своя 
технически характер и не следва да се превръща в поле за политически битки относно 
бъдещето на ядрената енергетика.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Орхуската конвенция от 25 юни 
1998 г. относно достъпа до
информация, общественото участие 
в процеса на вземане на решения и 
достъпа до правосъдие по въпросите 
на околната среда предоставя права 
на обществеността и налага на 
страните по нея и на обществените 
органи задължения относно достъпа 
до информация, общественото 
участие и достъпа до правосъдие по 
въпросите на околната среда, които 
включват управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Експлоатацията на ядрените 
реактори генерира също така 
отработено гориво. Всяка държава-
членка може да определи своята 
политика за горивния цикъл, като счете 
отработеното гориво за ценен ресурс, 
който може да бъде преработен, или да 
реши да го отстранява като отпадък. 
Който и вариант да бъде избран, трябва 

(25) Експлоатацията на ядрените 
реактори, както и тяхното извеждане 
от експлоатация, генерира също така 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Всяка държава-членка може 
да определи своята политика за 
горивния цикъл, като счете 
отработеното гориво за ценен ресурс, 
който може да бъде преработен, или да 
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да се вземе предвид погребването на 
високоактивните отпадъци, резултат от 
разделянето при преработката на 
отработеното гориво, или погребването 
на отработеното гориво, разглеждано 
като отпадък.

реши да го отстранява като отпадък. 
Който и вариант да бъде избран, трябва 
да се вземе предвид крайното 
съхраняване или погребването на 
високоактивните отпадъци, резултат от 
разделянето при преработката на 
отработеното гориво, или погребването 
на отработеното гориво, разглеждано 
като отпадък.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Отработеното гориво, което се 
съхранява като запас, представлява 
допълнителен потенциален източник 
на радиоактивност в околната среда, 
по-специално ако охлаждащите 
резервоари вече не са покрити, както 
се случи неотдавна във Фукушима.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Рисковете от погребването на 
радиоактивните отпадъци проличаха 
при аварията във Фукушима, а 
подобни аварии би могло да възникнат 
в съществуващи съоръжения или в 
съоръжения в процес на изграждане 
на територията на Съюза и неговите 
съседни държави, при които 
съществува висок риск от 
земетресения или цунами, като в 
Akkuyu (Турция). Съюзът трябва да 
предприеме подходящи мерки за 
предотвратяване на погребването на 
радиоактивни отпадъци в тези 
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райони.

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) 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 би могло да
представлява най-безопасният и най-
устойчив вариант за крайна точка на 
управлението на високоактивни 
отпадъци и отработено гориво, считано 
за отпадък. Може да се премине към 
извършването му, в случай че бъдат 
разрешени останалите въпроси във 
връзка с безопасността.

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 

(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 
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извеждането от експлоатация на 
съществуващите ядрени инсталации.

извеждането от експлоатация на 
съществуващите ядрени инсталации.
Поради това държавите-членки 
трябва да създадат политика за 
извеждане от експлоатация, която да 
гарантира, че съоръженията се 
демонтират по най-безопасния начин 
възможно най-скоро след тяхното 
затваряне.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 31 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За отговорното управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, всяка държава-членка трябва 
да създаде национална рамка, която да 
осигурява политически ангажименти и 
поетапно вземане на решения, 
прилагани чрез подходящо 
законодателство, регулиране и 
организация с ясно разпределение на 
отговорностите.

(31) За отговорното управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, всяка държава-членка трябва 
да създаде национална рамка, която да 
гарантира политически ангажименти и 
поетапно вземане на решения в 
съответствие с Орхуската 
конвенция, прилагани чрез подходящо 
законодателство, регулиране и 
организация с ясно разпределение на 
отговорностите.

Обосновка
Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до 
информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до 
правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да 
спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 
2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 33 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Следва да бъде създадена 
национална програма, за да се гарантира 

(33) Следва да бъде създадена 
национална програма, за да се гарантира 
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транспонирането на политическите 
решения в ясни разпоредби за 
своевременно предприемане на всички 
необходими стъпки на управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци от генерирането до 
погребването. Същата следва да 
включва всички дейности, които са 
свързани с манипулирането, 
предварителното преработване, 
преработването, кондиционирането, 
съхраняването и погребването на 
радиоактивни отпадъци. Националната 
програма може да бъде базов документ 
или набор от документи.

транспонирането на политическите 
решения в ясни разпоредби за 
своевременно предприемане на всички 
необходими стъпки на управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци от генерирането до 
погребването. Същата следва да 
включва всички дейности, които са 
свързани с манипулирането, 
предварителното преработване, 
преработването, кондиционирането, 
съхраняването и погребването на 
радиоактивни отпадъци и отработено 
гориво и следва да спазва принципите, 
залегнали в Орхуската конвенция. 
Националната програма може да бъде 
базов документ или набор от документи.

Обосновка
Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до 
информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до 
правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да 
спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 
2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 34 a (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 своята дейност или положение. 
Дългосрочните последици за здравето 
и безопасността на работниците 
трябва да бъдат отчитани във всеки 
инструмент за управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.



AD\864299BG.doc 11/30 PE460.611v03-00

BG

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 34 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
обърне специално внимание на 
работниците, изложени на риск. При 
неспазване на законодателството в 
областта на здравето и 
безопасността следва да се налагат 
незабавни и строги санкции.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 35 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Прозрачността при управлението 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е важна. Тя следва да бъде 
осигурена чрез изискване за ефективно 
информиране на обществеността и
възможности за участие на всички 
заинтересовани страни в процесите на 
вземане на решения.

(35) При управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци следва 
да се спазва Орхуската конвенция. 
Това означава да се гарантира на 
обществеността и на всички 
заинтересовани страни достъп до 
цялата информация относно 
погребването и да се посочи, че 
обществеността и всички 
заинтересовани страни трябва да 
участват на ранен етап в процесите 
на вземане на решения. В случай на 
отказ за предоставяне на информация 
във връзка с решенията, които се 
обхващат от изискването за участие 
на обществеността, и по принцип в 
случай на нарушение на 
законодателството в областта на 
околната среда, всяко физическо или 
юридическо лице има право да възрази 
и заведе съдебно дело.
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Обосновка
Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до 
информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до 
правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да 
спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 
2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 37 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Някои държави-членки считат, че 
съвместното ползване на съоръжения за 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, включително на съоръжения 
за погребване, е вариант, който носи 
потенциални ползи, когато е на основата 
на споразумения между засегнатите 
държави-членки.

(37) Някои държави-членки считат, че 
съвместното ползване на съоръжения за 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, включително на съоръжения 
за погребване, е рентабилен вариант, 
който носи потенциални ползи, когато е 
на основата на споразумения между 
засегнатите държави-членки.

Изменение 13

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 защита на здравето и околната 
среда, безопасност и прозрачност,
трябва да се основават на комбинация 
от обучение чрез експлоатационен опит, 
научни изследвания и технологични 
разработки, както и на техническото 
сътрудничество между всички 
участници.
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Изменение 14

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.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички етапи на управлението на 
отработено гориво, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански 
дейности;

a) всички етапи на управлението на 
отработено гориво, включително 
превозването, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански 
дейности;

Изменение 16

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 
до окончателното съхраняване или
погребването, включително 
транспортирането;
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „управление на радиоактивни 
отпадъци“ означава всички дейности, 
които са свързани с манипулирането, 
предварителното преработване, 
преработването, кондиционирането, 
съхраняването или погребването на 
радиоактивни отпадъци, с изключение
на превозването извън площадката;

(7) „управление на радиоактивни 
отпадъци“ означава всички дейности, 
които са свързани с манипулирането, 
предварителното преработване, 
преработването, кондиционирането, 
съхраняването или погребването на 
радиоактивни отпадъци, включително 
наблюдението на тези дейности и 
последващата поддръжка на 
съоръженията за временно или 
окончателно съхраняване на 
радиоактивни отпадъци, 
включително превозването извън 
площадката;

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – точка 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „управление на отработено гориво“ 
означава всички дейности, които са 
свързани с манипулирането, 
съхраняването, преработването или 
погребването на отработено гориво, с 
изключение на превозването извън 
площадката;

(11) „управление на отработено гориво“ 
означава всички дейности, които са 
свързани с манипулирането, 
съхраняването, включително в 
резервоари за временно съхраняване,
преработването или погребването на 
отработено гориво, включително 
превозването извън площадката;

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 – точка 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „съхраняване“ означава 
помещаване на отработено гориво или 
радиоактивни отпадъци в получило 
съответно разрешително съоръжение, с
намерение за изваждане;

(13) „съхраняване“ означава 
помещаване на отработено гориво или 
радиоактивни отпадъци в получило 
съответно разрешително съоръжение, с
конкретна възможност за изваждане в 
дългосрочен план;

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) генерирането на радиоактивни 
отпадъци се поддържа на минималното 
практически възможно равнище по 
отношение както на активността, така и 
на количеството, посредством 
подходящи конструктивни мерки и 
практики на експлоатация и извеждане 
от експлоатация, включително 
рециклиране и повторната употреба на 
традиционните материали;

a) генерирането на радиоактивни 
отпадъци се поддържа на минималното 
практически възможно равнище по 
отношение както на активността, така и 
на количеството, посредством 
използване на икономически, социални 
и екологично устойчиви алтернативи, 
когато съществуват такива,
подходящи конструктивни мерки и 
практики на експлоатация и извеждане 
от експлоатация, включително 
рециклиране и повторната употреба на 
традиционните материали;

Изменение 21

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, доколкото те крият риск 
за хората и за околната среда;

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) се избягва излагането на 
работниците, населението и 
околната среда на отработено гориво 
и радиоактивни отпадъци;

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) се предприемат мерки за 
покриване на бъдещи рискове за 
околната среда и здравето на 
работниците и населението, 
изложени на риск;

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 –  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Радиоактивните отпадъци се 
погребват в държавата-членка, в която 
са генерирани, освен ако са сключени 
споразумения между държавите-членки 
да използват съоръжения за погребване 
в една от тях.

(3) Радиоактивните отпадъци се 
погребват в държавата-членка, в която 
са генерирани, освен ако доброволно са 
сключени споразумения между 
държавите-членки да използват 
съоръжения за съхраняване или
погребване в една от тях.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива не засяга 
правото на държава-членка или на 
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предприятие в тази държава-членка, 
в която:
a) радиоактивните отпадъци трябва 
да се превозват за преработване; или
б) трябва да се превозва друг 
материал с цел извличане на 
радиоактивни отпадъци,
да върне радиоактивните отпадъци в 
страната на произход след тяхното 
третиране. Тя не засяга и правото на 
държава-членка или на предприятие в 
тази държава-членка, в която 
отработено гориво ще се превозва за 
преработване, да върне в страната на 
произход радиоактивните отпадъци, 
извлечени в резултат от 
преработването.

Обосновка
Сключени между отделни държави споразумения относно износа на радиоактивни 
отпадъци трябва да се разглеждат поотделно за всеки един случай, а не да се 
забраняват. Директивата не трябва да поражда правна несигурност по отношение 
на връщането на крайните отпадъци след преработване на отработеното гориво на 
държавата, в която е използвано ядреното гориво, и трябва да съответства изцяло 
на Директива 2006/117/Евратом на Съвета относно надзор и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадъци и отработено гориво.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Радиоактивните отпадъци не се 
погребват в области с висок 
сеизмичен риск и риск от цунами.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 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, наред с другото, нарушения на 
законодателството в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд на засегнатите работници;

Изменение 28

Предложение за директива
Член 5 – точка 1 – буква e а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) мерки за гарантиране, че 
финансирането, необходимо за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и за целите 
на разполагането, се определя от 
компетентния регулаторен орган въз 
основа на прозрачен процес, на който 
редовно се прави преглед и в който 
притежателят на лицензия взема 
участие по всяко време.

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да гарантира, че финансирането, необходимо за 
управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и за целите на 
разполагането, се определя въз основа на ефективен и прозрачен процес, при който на 
притежателите на лицензия се гарантира правото да изразят своето мнение.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява, когато е необходимо, при 
отчитане на експлоатационния опит, 
изводите, направени от обосновките на 

(2) Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява, когато е необходимо, при 
отчитане на експлоатационния опит, 
изводите, направени от обосновките на 



AD\864299BG.doc 19/30 PE460.611v03-00

BG

безопасността, както е посочено в член 
8, технологичното развитие и 
резултатите от изследванията.

безопасността, както е посочено в член 
8, най-добрите налични технологии 
(НДНТ) и резултатите от изследванията.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Националните програми 
подлежат на оценки на социално-
икономическото и екологично 
въздействие и гарантират, че не 
съществува риск от изтичане на уран.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Компетентният регулаторен 
орган ще разполага с правомощия и 
ресурси редовно да извършва оценки, 
проучване и контрол на ядрената 
безопасност и когато е необходимо, 
действия по прилагането им в 
съоръженията дори по време на 
извеждане от експлоатация. Част от 
тези оценки ще бъдат здравословните 
и безопасни условия на труд на 
работниците, включително 
подизпълнителите, както и 
числеността и обучението на 
персонала.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Държавите-членки гарантират, 
че компетентният регулаторен орган 
има правомощия да издава заповед за 
преустановяване на дейностите, в 
случай че безопасността не е 
гарантирана.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Компетентният регулаторен 
орган ще докладва на държавите-
членки и на съответните 
компетентни организации, 
притежатели на лицензии, 
представители на работниците на 
притежателя на лицензия, 
подизпълнители и населението 
относно резултатите от своите 
оценки.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Държавите-членки определят 
момента, в който отговорността за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци се прехвърля 
от притежателя на лицензия на 
органа, упълномощен да отговаря за 
това управление съгласно 
националното право.

Обосновка
Настоящото изменение има за цел да посочи ясно точния момент, в който 
отговорността за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се 
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прехвърля от притежателя на лицензия на органа, упълномощен да отговаря за 
неговото дългосрочно управление. Това е така поради факта, че радиоактивният 
материал може да се прехвърля преди края на жизнения цикъл на ядрено съоръжение, 
като в този случай от притежателя на лицензия не може да се търси отговорност за 
материал, който вече не се съхранява в съоръжението.

Изменение 35

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,
включително здравето и
безопасността на работниците и 
подизпълнителите и безопасността 
на своите съоръжения, по 
систематичен и удостоверим начин.
Притежателите на лицензия 
докладват на компетентния 
регулаторен орган и на другите 
съответни компетентни 
организации, представители на 
техните служители, 
подизпълнители и населението 
относно резултатите от своите 
оценки.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 7 –  параграф 3 
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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.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите-членки гарантират, 
че притежателите на лицензии 
информират трансграничните 
регионални и местни органи на 
управление относно своите планове за 
изграждане на съоръжение за 
управление на отпадъци възможно 
най-скоро, в случай че това 
съоръжение е разположено на 
разстояние от националната 
граница, където е възможно 
трансгранично влияние по време на 
изграждането, експлоатацията или 
след изоставяне на съоръжението или 
в случай на авария във връзка със 
съоръжението.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 7 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Маркиране и документиране

Държавите-членки гарантират, че 
притежателите на лицензия 
маркират контейнерите и 
документират погребването на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци по начин, който не се влияе 
от атмосферните условия. 
Документацията включва както 
химичния, токсичен и радиологичен 
състав на материала, така и 
посочване на факта дали той е в 
твърдо, течно или газообразно 
състояние.

Обосновка
Това има за цел да информира бъдещите поколения дали контейнерите са пълни с 
ценни суровини и/или опасни вещества.

Изменение 39

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 
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-

(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 
експлоатацията на резервоари за 
отработено гориво, съоръжение за 
окончателно съхраняване, или 
експлоатацията и затварянето на 
съоръжението за погребване. Обосновка 
на безопасността следва да посочва 
стандартите, приложени за тази оценка. 
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голямата възможна степен чрез пасивни 
средства.

Трябва да се обърне внимание на
дългосрочната безопасност след 
затварянето и по-специално как тя да се 
осигурява в най-голямата възможна 
степен чрез пасивни средства.
Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на 
безопасността обхващат оценка на 
рисковете за здравето и 
безопасността на работниците, 
включително наетите от 
подизпълнителите, на уменията и 
числеността на персонала, 
необходими за безопасната 
експлоатация на съоръжението по 
всяко време, така че да бъдат 
предприети действия в случай на 
авария.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 8 –  параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Обосновката на безопасността за 
дадено съоръжение следва да описва 
всички аспекти, свързани с 
безопасността на площадката, 
проектирането на съоръжението, 
управленските мерки за контрол, както 
и регулаторния контрол. Обосновката на 
безопасността и съответната оценка на 
безопасността следва да показват 
осигуреното ниво на защита и да 
представят гаранции на компетентния 
регулаторен орган и други 
заинтересовани страни, че изискванията 
за безопасност ще бъдат изпълнени.

(3) Обосновката на безопасността за 
дадено съоръжение следва да описва 
всички аспекти, свързани с 
безопасността на площадката, 
проектирането на съоръжението,
извеждането от експлоатация на 
съоръжението или на части от него и
управленските мерки за контрол, както 
и регулаторния контрол. Обосновката на 
безопасността и съответната оценка на 
безопасността следва да показват 
осигуреното ниво на защита и да 
представят гаранции на компетентния 
регулаторен орган и други 
заинтересовани страни, че изискванията 
за безопасност ще бъдат изпълнени.

Изменение 41
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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 в 
съответствие с научно-техническия 
напредък.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка включва 
програми за подпомагане на научните 
изследвания в областта на 
намаляването на радиоактивните 
отпадъци и тяхното управление.

Изменение 43

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, 

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, и 
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източници на радиоактивни отпадъци. на въпросите, свързани със 
здравословните и безопасни условия 
на труд и професионалните 
заболявания, които могат да 
възникнат в дългосрочен план след 
излагане на радиоактивни вещества, 
съгласно принципа „замърсителят 
плаща“.

Изменение 44

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 
по отношение на управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Обосновка

Гарантирането на качеството засяга не само безопасността, но и всички аспекти на 
управлението на  отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Изменение 45

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 

(1) Държавите-членки гарантират, че 
работниците и населението имат 
достъп до информацията за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и за 
изграждането на съоръжение за 
погребване на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
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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.

компетентният регулаторен орган 
редовно, подходящо и ефективно 
предоставя на всички физически и 
юридически лица, при поискване, 
актуална информация относно 
погребването на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво. Всяка 
държава-членка гарантира, че 
компетентните регулаторни органи 
предоставят консултации на всички 
физически и юридически лица 
относно начина за получаване на 
достъп до информация. Информацията 
се оповестява публично в съответствие с 
националното законодателство и 
международните задължения, и по-
специално Орхуската конвенция.
Информацията, касаеща пряко 
здравето и безопасността на 
работниците и обществеността (по-
конкретно за радиоактивните и 
токсични емисии и облъчването с 
емисии), се прави публично достояние 
независимо от обстоятелствата.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Процедурите за обществено 
участие включват разумни графици за 
различните етапи, като позволяват 
достатъчно време за информиране на 
обществеността и позволяват на 
обществеността да се подготви и 
участва ефективно в процеса на 
вземане на решения.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Всяка държава-членка гарантира, 
че при процеса на вземане на решение 
се отчита резултатът от 
общественото участие.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Държавите-членки възможно 
най-скоро информират 
трансграничните регионални и 
местни органи относно своите 
национални програми, когато е 
възможно тяхното прилагане да има 
трансгранично влияние.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В рамките на своите национални 
програми държавите-членки ясно 
посочват наличните финансови 
ресурси за управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание 
разясненията на държавите-членки и 

(4) Комисията ще взема под внимание 
нотификациите на държавите-членки 
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напредъка по националните програми за 
управление на отпадъците при 
вземането на решение относно 
предоставянето на финансова или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за управление 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци или при съставянето на 
становищата си за инвестиционни 
проекти в съответствие с член 43 от 
Договора за Евратом.

и напредъка по националните програми 
за управление на отпадъците при 
вземането на решение относно 
предоставянето на финансова или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за управление 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци или при съставянето на 
становищата си за инвестиционни 
проекти в съответствие с член 43 от 
Договора за Евратом.
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