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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

Резюме на предложението на Комисията

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

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

Крайната отговорност за управлението на отработеното гориво и на радиоактивните 
отпадъци се носи от отделните държави-членки. Освен това е възприет етичният 
принцип, че обществото следва да избегне налагането на непосилно бреме върху 
бъдещите поколения, като това поставя отговорността за подходящото управление на 
всички съществуващи инсталации върху сегашното поколение, което се е възползвало 
от електроенергията от АЕЦ и от медицински лечения.

                                               
1

 Първоначално предложение на Комисията от 2003 г. (COM 2003/32, окончателен) и преработена версия от 2004 г. (COM 
(2004)526, окончателен).
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Независимо от тези съображения, на повечето страни все още предстои да вземат 
ключови решения по отношение на управлението на отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци. Безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 
отработеното гориво, на всички етапи от генерирането до погребването, изисква 
национална рамка, която гарантира политически ангажименти, ясно разпределение на 
отговорностите, както и че при необходимост ще са на разположение достатъчно 
научни, технически и финансови ресурси. Предвид много чувствителния характер на 
проблема трябва също да бъдат осигурени публични информация и участие в процеса 
на вземане на решения. 

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

Становището на докладчика

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение 1

Предложение за директива
Член 3 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

не засяга българския текст

Or. cs

Изменение 2

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Държавите-членки гарантират, 
че националната рамка включва 
програми за подпомагане на научните 
изследвания в областта на 
намаляването на радиоактивните 
отпадъци и тяхното управление.  

Or. cs

Изменение 4

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Гарантирането на качеството засяга не само безопасността, но и всички аспекти на 
отработеното гориво и управлението на радиоактивните отпадъци.
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Изменение 5

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.

(4) Комисията ще взема под внимание 
нотификациите 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. 

Or. en


