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Изменение 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 членове 191 и 192
от него,

Or. en

Обосновка

Целта на Директивата понастоящем е да хармонизира националните закони с цел 
защита на околната среда и човешкото здраве срещу опасностите, произтичащи от 
отработеното гориво и радиоактивните отпадъци; тя не определя никакви 
стандарти за безопасност, както изисква правното основание на Евратом. Поради 
тази причина правното основание са членове 191, 192 от ДФЕС (околна среда).

Изменение 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 191 от ДФЕС се предвижда 
правно основание за опазване, защита 
и подобряване на качеството на 
околната среда, включително срещу 
опасности, произтичащи от 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en
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Изменение 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 2, буква б) от Договора се 
предвижда установяване на единни 
стандарти за безопасност с цел опазване 
здравето на работниците и на 
населението.

(1) В член 153 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз се допуска установяване на единни 
стандарти за безопасност с цел опазване 
здравето на работниците и на 
населението.

Or. en

Изменение 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 30 от Договора се 
предвижда установяване на основни 
стандарти за опазване здравето на 
работниците и на населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращи лъчения.

(2) В член 168 от ДФЕС се допуска
установяване на основни стандарти за 
опазване здравето на работниците и на 
населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращи лъчения.

Or. en

Изменение 10
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Съществуващото законодателство 
на Общността не определя конкретни 
правила, които да гарантират безопасно 

(16) Съществуващото законодателство 
на Общността не определя конкретни 
правила, които да гарантират безопасно 
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и устойчиво управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци на всички етапи, от 
генерирането до погребването.

и устойчиво управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци на всички етапи, от 
генерирането до крайното съхраняване
или погребването.

Or. en

Изменение 11
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Орхуската конвенция 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.

Or. en

Изменение 12
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При все че държавите-членки са 
тези, които определят дяловете за 

(24) При все че държавите-членки са 
тези, които определят дяловете за 
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различните енергоизточниците, всички 
държави-членки генерират 
радиоактивни отпадъци, независимо 
дали имат ядрени реактори.
Радиоактивни отпадъци възникват най-
вече от дейности, свързани с ядрения 
горивен цикъл, като например 
експлоатация на атомните 
електроцентрали и преработка на 
отработено гориво, а също и от други 
дейности, като например приложения на 
радиоактивни изотопи в медицината, 
научните изследвания и 
промишлеността.

различните енергоизточниците, всички 
държави-членки генерират 
радиоактивни отпадъци от 
производството на електричество
или при осъществяването на 
дейности в областта на отбраната, 
промишлеността, медицината или 
научните изследвания, независимо 
дали имат ядрени реактори. 
Радиоактивни отпадъци възникват най-
вече от дейности, свързани с ядрения 
горивен цикъл, като например 
експлоатация на атомните 
електроцентрали и преработка на 
отработено гориво, а също и от други 
дейности, като например приложения на 
радиоактивни изотопи в медицината, 
научните изследвания и 
промишлеността.

Or. en

Изменение 13
Sabine Wils

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 да се 
вземе предвид погребването на 
високоактивните отпадъци, резултат 
от разделянето при преработката на 
отработеното гориво, или 
погребването на отработеното 
гориво, разглеждано като отпадък.

(25) Експлоатацията на ядрените 
реактори генерира също така 
отработено гориво. Всяка държава-
членка може да определи своята 
политика за горивния цикъл. 
Отработеното гориво следва да се 
погребва  като високоактивен отпадък.
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Изменение 14
Антония Първанова, Corinne Lepage

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 
да се вземе предвид погребването на 
високоактивните отпадъци, резултат от
разделянето при преработката на 
отработеното гориво, или погребването 
на отработеното гориво, разглеждано 
като отпадък.

(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 
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.

Or. en

Изменение 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 

(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 такова, което
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който може да бъде преработен, или да 
реши да го отстранява като отпадък. 
Който и вариант да бъде избран, трябва 
да се вземе предвид погребването на 
високоактивните отпадъци, резултат от 
разделянето при преработката на 
отработеното гориво, или погребването 
на отработеното гориво, разглеждано 
като отпадък.

може да бъде преработено или
погребано. Който и вариант да бъде 
избран, трябва да се вземе предвид 
окончателното съхраняване или 
погребването на високоактивните 
отпадъци, резултат от разделянето при 
преработката на отработеното гориво, 
или погребването на отработеното 
гориво.

Or. en

Изменение 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
 Съображение 25a (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.

Or. en

Изменение 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
 Съображение 25б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Управлението на отработени 
горива започва в момента, в който 
горивните пръти бъдат отстранени 
от ядрения реактор.

Or. en
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Изменение 18
Sabine Wils

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, 
изисква мерки за подходящо 
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. de

Изменение 19
Judith A. Merkies

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 

(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 
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(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.

(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. Дългосрочното 
съхраняване на радиоактивни отпадъци 
може да счита за временно решение, 
докато в крайна сметка не бъде
доказано, че погребването в 
окончателно хранилище е безопасно.

Or. en

Изменение 20
Антония Първанова, Corinne Lepage

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, 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
окончателно съхраняване или
погребване в подходящи съоръжения 
като крайна точка за тяхното 
управление. Съхраняването на 
радиоактивни отпадъци е временно 
решение, но не и алтернатива на 
окончателното съхраняване или
погребването.

Or. en
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Изменение 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 
изисква мерки за подходящо 
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 
окончателно съхраняване или
погребване в подходящи съоръжения 
като крайна точка за тяхното 
управление. Ограниченото във 
времето съхраняване на радиоактивни 
отпадъци е временно решение, но не и 
алтернатива на окончателното 
съхраняване или погребването.

Or. en

Изменение 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Работниците и населението са 
изправени пред неприемлив и все по-
голям риск поради условията, при 
които се съхраняват някои 
исторически отпадъци, като 
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плутониеви утайки и заразен графит. 
Необработените, лесно 
разпространими отпадъци в 
незащитени резервоари
представляват хранилища, които са 
радиотоксични и тъй като са силно 
уязвими, представляват непрекъснат 
риск от аварии или цел на 
терористични атаки.

Or. en

Изменение 23
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Рисковете от погребването на 
радиоактивните отпадъци се видяха 
при аварията във Фукушима, а 
подобни аварии могат 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 
райони.

Or. en

Изменение 24
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 29



AM\861450BG.doc 13/64 PE460.954v01-00

BG

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 
обичайно погребване в геоложки 
хранилища на дълбочина 70–100 м под 
земята. След 30 години изследвания на 
техническо ниво интересите в ядрения 
сектор допускат, че дълбокото 
геоложко погребване представлява най-
икономичния вариант за крайна точка 
на управлението на високоактивни 
радиоактивни отпадъци, макар че се 
проучват и други варианти като 
проектирани съоръжения за 
съхраняване на или близо до 
повърхността, разполагане в сухи 
скали или погребване в дълбоки 
сондажи (на дълбочина 3 000–5 000 м). 
В случай, че може да се гарантира 
безопасността на предлаганите 
методи за дълбоко геоложко 
погребване, може да се обмисли 
преминаване към извършване на 
погребване. Трябва да се насърчи 
проучването на други варианти.

Or. en

Обосновка

В действителност съществуват не една, а няколко концепции за съхраняване и/или 
погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци. Важно е да се 
отбележи, че досега няма разрешително за нито една концепция за окончателно
погребване на високоактивни ядрени отпадъци и поради това няма случай на доказана
или отхвърлена безопасност.
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Изменение 25
Judith A. Merkies

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 може 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 
извършване в случай, че бъдат 
разрешени останалите въпроси във 
връзка с безопасността.

Or. en

Изменение 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
обичайно погребване в геоложки 
хранилища на дълбочина 70–100 м под 
земята. След 30 години изследвания на 
техническо ниво интересите в ядрения 
сектор допускат, че дълбокото 
геоложко погребване представлява най-
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трябва да се премине към извършване 
на погребване.

икономичния вариант за крайна точка 
на управлението на високоактивни 
радиоактивни отпадъци, макар че се 
проучват и други варианти като 
проектирани съоръжения за 
съхраняване на или близо до 
повърхността, разположение в сухи 
скали или погребване в дълбоки 
сондажи (на дълбочина 3 000–5 000 м). 
В случай че може да се гарантира 
безопасността на предлаганите 
методи за дълбоко геоложко 
погребване, може да се обмисли 
преминаване към извършване на 
погребване.

Or. en

Изменение 27
Антония Първанова

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 се допуска, 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, но трябва да се премине 
към допълнителни изследвания в тази 
област, както и към проучване на 
алтернативните варианти.

Or. en
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Изменение 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.
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.

Or. en

Изменение 29
Sabine Wils

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 

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

гарантира политически ангажименти и 
поетапно вземане на решения с цел 
спазване на Орхуската конвенция, 
прилагани чрез подходящо 
законодателство, регулиране и 
организация с ясно разпределение на 
отговорностите.

Or. de

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/EC от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 30
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) Следва да бъде създадена 
национална програма, за да се гарантира 
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 спазват принципите, 
залегнали в Орхуската конвенция. 
Националната програма може да бъде 
базов документ или набор от документи.
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Or. de

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/EC от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Работниците по цялата верига 
на управление на отработеното 
гориво и радиоактивните отпадъци 
трябва да бъдат защитени и да имат 
покритие за риск независимо от 
тяхната дейност или статут; 
дългосрочните последици за здравето 
и безопасността на работници 
трябва да бъдат взети предвид във 
всеки инструмент за управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 34б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 33
Sabine Wils

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 
трябва 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 на 
възражение и да заведе съдебно дело.

Or. de

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 
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да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 
2003/35/EC от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 34
Sabine Wils

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.

заличава се

Or. de

Изменение 35
Sabine Wils

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 съхраняване и/или погребване, е 
вариант, който носи потенциални ползи, 
когато е на основата на споразумения 
между засегнатите държави-членки.
Споделеното окончателно
съхраняване и/или погребване може да 
се има предвид единствено за малки 
количества радиоактивни отпадъци 
от медицинска употреба или 
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промишлени дейности. Забранява се 
разполагането на радиоактивни 
отпадъци от производството на 
енергия или военни дейности, както и 
от изследвания във връзка с
производството на енергия или 
приложения с военна цел в 
съоръжения за споделено съхраняване 
и/или погребване.

Or. en

Обосновка

Особено по отношение на радиоактивните отпадъци в резултат от производството 
на енергия или военните дейности, както и в резултат от изследвания във връзка с 
производството на енергия или приложения с военна цел, които представляват 
суверен избор на всяка държава-членка, отговорността трябва да остане за 
съответната държава.

Изменение 36
Антония Първанова, Corinne Lepage

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.

Or. en
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Изменение 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 съхраняване и/или погребване, е 
вариант, който носи потенциални ползи, 
когато е на основата на споразумения 
между засегнатите държави-членки.
Споделеното окончателно
съхраняване и/или погребване трябва 
да се предвижда единствено за малки 
количества радиоактивни отпадъци в 
резултат от научни изследвания, 
медицинска употреба или 
промишлени дейности, различни от 
производството на енергия.

Or. en

Изменение 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Обосновката на безопасността и 
степенуваният подход следва да 
осигурят основа за решения, свързани с 
разработването, експлоатацията и 
затварянето на дадено съоръжение за 
погребване и да позволят определянето 
на областите на неопределеност, върху 
които трябва да се съсредоточи 
вниманието с цел по-задълбочено 
разбиране на аспектите, които влияят 
върху безопасността на системата за 

(39) Обосновката на безопасността и 
степенуваният подход следва да 
осигурят основа за решения, свързани с 
разработването, експлоатацията и 
затварянето на хранилище, 
включително отработени горива в 
резервоари, и на дадено съоръжение за 
погребване и да позволят определянето 
на областите на неопределеност, върху 
които трябва да се съсредоточи 
вниманието с цел по-задълбочено 



AM\861450BG.doc 23/64 PE460.954v01-00

BG

погребване, включително естествените 
(геоложки) и конструктивни бариери и 
очакваното ѝ развитие с течение на 
времето. Обосновката на безопасността 
следва да включва резултатите от 
оценката на безопасността и 
информация за неподатливостта на 
грешки и надеждността на оценката на 
безопасността, както и допусканията, 
направени в нея. Ето защо тя трябва да 
осигурява набора от аргументи и 
доказателства в подкрепа на 
безопасността на съоръжение или 
дейност, свързани с управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

разбиране на аспектите, които влияят 
върху безопасността на системата за 
съхранение или погребване, 
включително естествените (геоложки) и 
конструктивни бариери и очакваното ѝ 
развитие с течение на времето. 
Обосновката на безопасността следва да 
включва резултатите от оценката на 
безопасността и информация за 
неподатливостта на грешки и 
надеждността на оценката на 
безопасността, както и допусканията, 
направени в нея. Обосновката на 
безопасността на нискоактивните 
отпадъци и краткоживеещите 
средноактивни отпадъци трябва да 
бъде най-малко за 500 години, а на 
високоактивните отпадъци или 
отработеното ядрено гориво най-
малко за 100 000 години. Ето защо тя 
трябва да осигурява набора от 
аргументи и доказателства в подкрепа 
на безопасността на съоръжение или 
дейност, свързани с управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Законодателството на Съюза в 
областта на здравословните и 
безопасни условия на труд се прилага
също така за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en
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Изменение 40
Антония Първанова, Corinne Lepage

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.

Or. en

Изменение 41
Sabine Wils

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. de
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Изменение 42
Антония Първанова

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

Изменение 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Изменение 44
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Тя поддържа и насърчава
информирането на обществото и 
неговото участие по отношение на 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

(3) Тя прави задължително
информирането на обществото и 
неговото участие по отношение на 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Or. de

Изменение 45
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква a)

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, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански или 
военни дейности;

Or. de

Изменение 46
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква a)

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;
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Or. en

Изменение 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква a)

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, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
ядрени реактори;

Or. en

Изменение 48
Sabine Wils

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 погребването, когато радиоактивните 
отпадъци са резултат от граждански или 
военни дейности или се управляват в 
рамките на граждански или военни
дейности.

Or. de

Изменение 49
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)
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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 
превозването, когато радиоактивните 
отпадъци са резултат от граждански 
дейности или се управляват в рамките 
на граждански дейности;

Or. en

Изменение 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 и включително окончателното 
съхраняване и погребването когато 
радиоактивните отпадъци са резултат от 
граждански дейности или се управляват 
в рамките на граждански дейности;

Or. en

Изменение 51
Sabine Wils

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 

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

Or. de

Изменение 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Изменение 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Изменение 54
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива не се прилага (3) Настоящата директива обхваща и 
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за разрешени изхвърляния. разрешени изхвърляния, най-вече по 
отношение на безопасността, 
въздействието върху околната среда 
и здравето нормативната уредба. 
Разрешението трябва периодично да 
се преразглежда от компетентните 
органи и при необходимост да се 
актуализира.

Or. en

Обосновка

В член 4 от Директивата на ЕС относно отпадъците (2006/12/ЕО) се посочва, че 
държавите-членки предприемат необходимите мерки за забраната на изоставянето, 
изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци. Това трябва да се 
отнася и за разрешените емисии на радиоактивни отпадъци.

Изменение 55
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „погребване“ означава разполагане 
на отработено гориво или радиоактивни 
отпадъци в получило съответно 
разрешително съоръжение, без 
намерение за изваждане;

(3) „погребване“ означава разполагане 
на отработено гориво или радиоактивни 
отпадъци в получило съответно 
разрешително съоръжение;

Or. de

Изменение 56
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава 
радиоактивен материал в газообразно, 
течно или твърдо състояние, за който 

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава 
всеки радиоактивен материал в 
газообразно, течно или твърдо 
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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;

състояние;

Or. de

Изменение 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – точка 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, който произлиза от 
преработването на отработено 
гориво и друг радиоактивен материал 
в газообразно, течно или твърдо 
състояние, който се контролира като 
радиоактивен отпадък от компетентен 
регулаторен орган съгласно 
законодателната и регулаторната рамка 
на държавата-членка;

Or. en

Изменение 58
Rovana Plumb

Предложение за директива
Член 3 – точка 7
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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, с 
изключение на превозването извън 
площадката;

Or. ro

Изменение 59
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 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
превозването извън площадката;

Or. de

Изменение 60
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „преработване на отработено 
гориво“ означава процес или действие, 
чиято цел е извличане на делими и 
възпроизвеждащи се радиоактивни 
изотопи от отработено гориво за по-
нататъшна употреба;

заличава се

Or. de

Изменение 61
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) „отработено гориво“ означава 
ядрено гориво, което е било облъчено в 
активната зона на ядрен реактор и е 
окончателно извадено от нея; 
отработеното гориво се счита за 
радиоактивен отпадък и се предвижда 
за погребване;

Or. de

Изменение 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – точка 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;

извадено от нея; отработеното гориво 
може да се преработва, но се счита за 
радиоактивен отпадък, ако в 
следващите две години не се 
предвижда неговата по-нататъшна 
употреба от държавата-членка или 
от притежател на лицензия, чието 
решение е прието от държавата-
членка;

Or. en

Изменение 63
Sabine Wils

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, преработването или 
погребването на отработено гориво, 
включително превозването извън 
площадката;

Or. de

Изменение 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

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

Or. en

Изменение 65
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 66
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 68
Sabine Wils

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

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, 
включително рециклиране и повторната 
употреба на традиционните материали;

Or. en

Обосновка

В Директивата на ЕС относно отпадъците (2006/12/ЕО) приоритет е 
предотвратяването на производството на отпадъци. Една директива относно 
радиоактивните отпадъци трябва да бъде в съответствие с този подход и да 
определя разпоредбите за предотвратяване на производството на радиоактивни 
отпадъци.
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Изменение 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

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;

Or. en

Изменение 70
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) на обществеността и всички 
заинтересовани групи се предоставя 
достъп до цялата информация 
относно погребването, 
обществеността и всички 
заинтересовани групи задължително 
участват в процеса на вземане на 
решения на ранен етап и в случай на 
отказ за предоставяне на информация 
относно решенията, в които се 
предвижда обществено участие и по 
принцип са свързани с нарушение на 
разпоредбите в областта на 
околната среда, всяко физическо или 
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юридическо лице има право да направи 
възражение или да заведе съдебно 
дело;

Or. de

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/EC от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 толкова дълго, тъй като 
крият риск за хората и за околната 
среда.

Or. en

Изменение 72
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) резервите за погребване, които 
производителите на отпадъци 
трябва да осигурят за покриване на
разходите, се администрират в 
контролиран от държавата фонд с 
цел да се гарантира, че са на 
разположение за безопасно 
погребване.
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Or. de

Изменение 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква гб) (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;

Or. en

Изменение 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) съществува солидарна 
отговорност по отношение на 
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защитата на всички участници, 
включени в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 76
Sabine Wils

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 за малки 
количества са сключени споразумения 
между държавите-членки да използват 
съоръжения за съхраняване или
погребване в една от тях. С тези 
споразумения се забранява 
лицензиране на споделеното 
окончателно съхраняване и/или 
погребване на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво в 
резултат от производството на 
енергия или военни дейности, както и 
от научни изследвания за 
производство на енергия или 
приложения с военна цел.

Or. en

Изменение 77
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Радиоактивните отпадъци се (3) Радиоактивните отпадъци се 
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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.

погребват в държавата-членка, в която 
са генерирани, освен ако са сключени 
споразумения между държавите-членки 
да използват съоръжения за 
съхраняване или погребване в една от 
тях.

Or. en

Изменение 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива не засяга 
правото на държава-членка или на 
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.

Or. en

Обосновка

Споразуменията относно износа на радиоактивни отпадъци трябва да се 
преразглеждат за всеки отделен 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 
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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 79
Kriton Arsenis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 80
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) националните изисквания за 
безопасността при управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци;

б) националните изисквания за 
безопасността и екологичното 
погребване на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци;

Or. de

Изменение 81
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) система за подходящ г) система за всеобхватен
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институционален контрол, регулаторни 
инспекции, документация и докладване;

институционален контрол, регулаторни 
инспекции, документация и докладване;

Or. de

Изменение 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

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, 
които обхващат, наред с другото, 
нарушение на законодателството в 
областта на здравословните и 
безопасни условия на труд за 
въпросните работници.

Or. en

Изменение 83
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъп на обществеността и 
всички заинтересовани групи до 
цялата информация относно 
погребването, участие на 
обществеността и всички 
заинтересовани групи в процеса на 
вземане на решения на ранен етап и в 
случай на отказ за предоставяне на 
информация относно решенията, в 
които се предвижда обществено 
участие и по принцип са свързани с 
нарушение на разпоредбите в 
областта на околната среда, право на 
всяко физическо или юридическо лице 
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да направи възражение или да подаде 
жалба;

Or. de

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/EC от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение 84
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) мерки за гарантиране, че 
финансирането, необходимо за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и за целите 
на разполагане, 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.

Or. xm

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че финансирането, необходимо за 
управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и за целите на 
разполагане, се определя въз основа на ефективен и прозрачен процес, при който на 
притежателите на лицензия се гарантира право на мнение.
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Изменение 85
Sabine Wils

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

(2) Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява, когато е необходимо, при 
отчитане на експлоатационния опит, 
изводите, направени от обосновките на 
безопасността, както е посочено в член 
8, най-добрите налични техники
(НДНТ) и резултатите от изследванията.

Or. en

Изменение 86
Kriton Arsenis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2a (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.

Or. en

Изменение 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Компетентният регулаторен 
орган ще разполага с правомощия и 
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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.

Or. en

Изменение 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

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.

Or. en

Изменение 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5a (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 отпадъците 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.

Or. en

Изменение 91
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
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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.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 92
Paolo Bartolozzi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. xm

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 върху орган, упълномощен да отговаря за 
това 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 93
Sabine Wils

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 безопасността на своите 
дейности и съоръжения по 
систематичен и удостоверим начин 
съгласно най-добрите налични 
техники (НДНТ).

Or. en

Изменение 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(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, 
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съоръжения по систематичен и 
удостоверим начин.

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.

Or. en

Изменение 95
Sabine Wils

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 
човешка намеса, включително 
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

Човешката намеса представлява един от най-големите рискове за радиоактивния 
материал. Това включва терористични атаки или саботаж, военни действия, но и 
човешка намеса с цел добиване на ценни материали (независимо дали от физическите 
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бариери или самите радиоактивни отпадъци, напр. плутоний).

Изменение 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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

Изменение 97
Sabine Wils

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 постоянно 
да осигуряват адекватни човешки 
ресурси и финансови резерви, които 
ще покриват разходите и ще се 
администрират от контролиран от 
държавата фонд за изпълнение на 
своите задължения във връзка с 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци, 
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формулирани в параграфи 1—4.

Or. de

Изменение 98
Sabine Wils

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-
голямата възможна степен чрез пасивни 
средства.

(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 съоръжение за 
окончателно съхраняване и
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-
голямата възможна степен чрез пасивни 
средства.

Or. en

Изменение 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 

(2) Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на безопасността 
следва да обхващат избора на площадка, 
проектирането, изграждането, 
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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-
голямата възможна степен чрез пасивни 
средства.

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. 
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 
съответната оценка на 
безопасността следва да обхващат 
оценка на рисковете за здравето и 
безопасността на работниците, 
включително на 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.

Or. en

Изменение 100
Sabine Wils

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 

(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 
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осигуреното ниво на защита и да 
представят гаранции на компетентния 
регулаторен орган и други 
заинтересовани страни, че изискванията 
за безопасност ще бъдат изпълнени.

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.

Or. de

Изменение 101
Rovana Plumb

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.

Or. ro

Изменение 102
Sabine Wils

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 

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

управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, при надлежно 
отчитане на отговорността на субектите, 
източници на радиоактивни отпадъци 
съгласно принципа „замърсителят 
плаща“.

Or. en

Обосновка

Това се прави с цел да се предотврати възможността от натиск от страна на 
субектите, източници на отпадъци, върху държавите-членки с цел поемане на 
финансовия риск вследствие на генерирането на радиоактивни отпадъци.

Изменение 103
Sabine Wils

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 финансови резерви за 
управлението на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, които трябва 
да се предоставят от 
притежателите на лицензия по 
такъв начин, че да покриват 
разходите, които се администрират 
в контролиран от държавата фонд и 
които са на разположение в 
дългосрочен план с цел гарантиране 
на трайно и безопасно погребване.

Or. de
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Изменение 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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, 
въпроси, 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“.

Or. en

Изменение 105
Sirpa Pietikäinen

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 пълната
наличност на финансови средства, 
когато са необходими, за управлението 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, като се гарантира, че 
пълната отговорност се носи от
субектите, източници на радиоактивни 
отпадъци. Гарантирано е, че 
страната, която отговаря за 
генерирането на радиоактивни 
отпадъци, притежава 
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застрахователно покритие на сто 
процента за всички възможни аварии, 
като се отчитат и 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“.

Or. en

Изменение 106
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност Обществено участие

Or. de

Изменение 107
Sabine Wils

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 

(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 
компетентният регулаторен орган 
редовно, подходящо и ефективно 
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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.

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 достъп до 
информация. 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.

Or. de

Изменение 108
Антония Първанова

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 

(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, по-специално Орхуската 
конвенция относно достъпа до 
информация, общественото участие 
в процеса на вземане на решения и 
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международни задължения, като inter 
alia сигурността.

достъпа до правосъдие по въпросите 
на околната среда, при условие че това 
не излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

Or. en

Изменение 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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, 
пряко свързана със здравето и 
безопасността на работниците и 
населението (по-специално 
радиоактивните и токсични емисии и 
излагането на емисии), трябва да бъде 
обществено достояние независимо от 
обстоятелствата.

Or. en



PE460.954v01-00 60/64 AM\861450BG.doc

BG

Изменение 110
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва активно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва в процеса на 
вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци на 
ранен етап, когато всички варианти 
все още са открити и общественото 
участие може да бъде ефективно.

Or. de

Изменение 111
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2a (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.

Or. de
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Изменение 112
Sabine Wils

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 113
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Преразглеждане

Всяка държава-членка гарантира, че 
всяко физическо или юридическо лице 
има достъп до всеобхватна процедура 
за преразглеждане пред съд. В 
допълнение, всяка държава-членка 
гарантира, че всяко физическо или 
юридическо лице има достъп до 
административни или съдебни 
процедури, чрез които да оспорва 
действията или бездействията на 
компетентните регулаторни органи.

Or. de

Изменение 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3a (нов)
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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.

Or. en

Изменение 115
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 116
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 14 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) интегрирана, подробна система за 
класификация на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, която 
обхваща всички етапи на погребване 
на отработени гориво и 
радиоактивни отпадъци от 
производството до приключването на 
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погребването;

Or. de

Изменение 117
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 14 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) отчет за цялото отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и прогнози за 
бъдещите количества, включително тези 
от извеждане от експлоатация. Отчетът 
трябва ясно да показва 
местоположението и количеството на 
материала и, чрез подходяща 
класификация, нивото на опасност;

(1) въз основа на посочената в точка 1 
система за класификация, отчет за 
цялото отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и прогнози за 
бъдещите количества, включително тези 
от извеждане от експлоатация. Отчетът 
трябва ясно да показва 
местоположението и количеството на 
материала и нивото на опасност;

Or. de

Изменение 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
съхраняването или погребването. 
Отдава се висок приоритет на 
исторически радиоактивни отпадъци 
и отработено гориво, които се
съхраняват във временни резервоари;

Or. en
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Изменение 119
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de


