
AM\1019806BG.doc PE529.779v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2013/0340(NLE)

19.2.2014

ИЗМЕНЕНИЯ
32 - 215

Проектодоклад
Романа Йордан
(PE526.123v02-00)

относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрената 
безопасност на ядрените инсталации

Предложение за директива
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))



PE529.779v01-00 2/117 AM\1019806BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\1019806BG.doc 3/117 PE529.779v01-00

BG

Изменение 32
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид членове 31 и 32 от
Договора за Евратом, съгласно които 
Съветът се е консултирал с него (C7-
0385/2013),

– като взе предвид Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 191 и член 
192 от него,

Or. en

Изменение 33
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на 
общностна рамка за ядрената 
безопасност на ядрените инсталации

за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на
общностна рамка за ядрената 
безопасност на ядрените инсталации

Or. en

Изменение 34
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Заглавие 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на 
общностна рамка за ядрената 
безопасност на ядрените инсталации

за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на 
общностна рамка за ядрената 
безопасност на ядрените инсталации

Or. fr

Изменение 35
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

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 взеха предвид Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално членове 191 и 192
от него,

Or. en

Изменение 36
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

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 взеха предвид Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално членове 153, 191 и 
192 от него,
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Or. fr

Обосновка

Не е целесъобразно Парламентът да бъде лишаван от своите правомощия за 
съвместно вземане на решение, както е предвидено в предложението на Комисията, 
по-специално тъй като предложението се отнася до въпроси, свързани с околната 
среда и здравето, които са от жизненоважно значение. Въз основа на това членове 
153 (социална политика) и 191, и 192 (околна среда, здраве) от ДФЕС са подходящото 
правно основание.

Изменение 37
Катлен Ван Бремпт
Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид предложението на 
Европейската комисия, изготвено след 
получаване на становището на група 
лица, определени от Научния и 
технически комитет измежду научни 
експерти от държавите членки,

като взеха предвид предложението на 
Европейската комисия,

Or. en

Изменение 38
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид предложението на 
Европейската комисия, изготвено след 
получаване на становището на група 
лица, определени от Научния и 
технически комитет измежду научни 

като взеха предвид предложението на 
Европейската комисия,
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експерти от държавите членки,

Or. fr

Изменение 39
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския парламент,

в съответствие с обикновената 
законодателна процедура,

Or. fr

Изменение 40
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Конвенцията от 
Орхус за достъпа до информация, 
участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на 
околната среда, подписана от 
Европейската общност и всички 
държави – членки на ЕС, през 1998 г.,

Or. fr

Изменение 41
Мишел Ривази
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от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Позоваване 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид прилагането на 
Конвенцията от Орхус в контекста 
на ядрената безопасност, както е 
предвидено от инициативата 
„Конвенцията от Орхус и ядрените 
въпроси“, която изисква държавите 
членки да оповестят ключова 
информация относно ядрената 
безопасност и да включат 
обществеността в процеса на вземане 
на решения,

Or. fr

Изменение 42
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 2, буква б) от Договора за
създаване на Европейската общност 
за атомна енергия (наричан по-
нататък „Договорът за Евратом“) се 
предвижда установяването на единни 
стандарти за безопасност с цел
опазване на здравето на работниците и 
населението.

(1) Член 191 от Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, който посочва, че политиката 
на Съюза по отношение на околната 
среда допринася за осъществяването 
на следните цели: опазване, защита и 
подобравяне на качеството на 
околната среда, и защита на здравето 
на хората.

Or. fr
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Изменение 43
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Ядрената енергетика е източник 
на енергия и Съюзът, и държавите 
членки следва да се отнасят към 
ядрената енергия по същия начин 
както към другите източници на 
енергия съгласно Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 44
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 30 от Договора за Евратом 
се предвижда установяване на основни
стандарти в рамките на Общността за 
опазване на здравето на работниците и 
населението от опасностите, 
произтичащи от йонизиращите 
лъчения.

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

Or. fr

Изменение 45
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на 
рамка на Общността за отговорно и 
безопасно управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци33 са 
въведени задължения на държавите 
членки да създадат и поддържат 
национална рамка за управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци.

(6)  С Директива 2011/70/Евратом на 
Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на 
рамка на Общността за отговорно и 
безопасно управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци33 са 
въведени задължения на държавите 
членки да създадат и поддържат 
национална рамка за управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци. Резолюцията на 
Европейския парламент от 14 март 
2013 г. относно оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности припомня, че опасностите, 
свързани с ядрените отпадъци, бяха 
подчертани отново от ядрената 
авария във Фукушима, и призовава 
Комисията да подкрепи откритото и 
безпристрастното определяне на най-
добрите съоръжения за съхраняване 
на радиоактивни отпадъци по 
възможно най-безопасния начин;

__________________ __________________
33 OВ L 199, 2.8.2011 г. стр. 48. 33 OВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48.

Or. de

Изменение 46
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Заключенията на Съвета от 
8 май 2007 г. относно ядрената 
безопасност и безопасното управление 
на отработеното ядрено гориво и 
радиоактивните отпадъци34 е посочено, 

(7) В Заключенията на Съвета от 
8 май 2007 г. относно ядрената 
безопасност и безопасното управление 
на отработеното ядрено гориво и 
радиоактивните отпадъци34 е посочено, 
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че „ядрената безопасност е национална 
отговорност, която при целесъобразност 
се упражнява в съответна рамка на ЕС. 
Решенията относно действията за 
осигуряване на безопасност и относно 
надзора на ядрените инсталации остават 
под компетентността единствено на 
операторите и националните власти.“

че „ядрената безопасност е национална 
отговорност, която при целесъобразност 
се упражнява в съответна рамка на ЕС. 
Решенията относно действията за 
осигуряване на безопасност и относно 
надзора на ядрените инсталации остават 
под компетентността единствено на 
операторите и националните власти.“
Резолюцията на Европейския 
парламент от 14 март 2013 г. 
относно оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности призовава за определяне и 
прилагане на обвързващи стандарти 
за ядрена безопасност.

__________________ __________________
34Прието от Комитета на постоянните 
представители (Coreper) на 25 април 
2007 г. (с референтен номер на 
документа 8784/07) и от Комитета по 
икономическите и финансовите въпроси 
на 8 май 2007 г.

34Прието от Комитета на постоянните 
представители (Coreper) на 25 април 
2007 г. (с референтен номер на 
документа 8784/07) и от Комитета по 
икономическите и финансовите въпроси 
на 8 май 2007 г.

Or. de

Изменение 47
Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Припомня, че бедствието във 
Фукушима отново показа болезнено 
ясно, че не съществува ядрена 
централа с нулев риск; поради това не 
съществува сигурен начин за 
предотвратяване на тежки аварии в 
бъдеще в рамките или извън 
границите на Съюза;

Or. en
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Изменение 48
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ядрената авария във Фукушима през 
2011 г. отново насочи вниманието на 
целия свят към мерките за свеждане на 
риска до минимум и за осигуряване на 
най-високи равнища на ядрена 
безопасност. Въз основа на мандат, 
възложен от Европейския съвет през 
март 201136 г., Европейската комисия, 
съвместно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената 
безопасност (ENSREG), организираха 
целия ЕС комплексни оценки на риска и 
безопасността на ядрените централи 
(така наречените „стрес тестове“). 
Резултатите показаха редица възможни 
подобрения, които могат да бъдат 
постигнати в подходите за постигане на 
ядрена безопасност и в практиката в 
ядрените инсталации на страните, 
участвали в тестовете37.

(9) Ядрената авария във Фукушима през 
2011 г. отново насочи вниманието на 
целия свят към мерките за свеждане на 
риска до минимум и за осигуряване на 
най-високи равнища на ядрена 
безопасност. Въз основа на мандат, 
възложен от Европейския съвет през 
март 201136 г., Европейската комисия, 
съвместно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената 
безопасност (ENSREG), организираха в 
целия ЕС комплексни оценки на риска и 
безопасността на ядрените централи 
(така наречените „стрес тестове“). 
Резултатите показаха редица възможни 
подобрения, които могат да бъдат 
постигнати в подходите за постигане на 
ядрена безопасност и в практиката в 
ядрените инсталации на страните, 
участвали в тестовете37. Резолюцията 
на Европейския парламент от 14 
март 2013 г. относно оценки на риска 
и безопасността („стрес тестове“) 
на атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности подчертава, че стрес 
тестовете показват, че практически 
всички ядрени електроцентрали е 
необходимо да извършат конкретни 
за всеки обект подобрения в областта 
на безопасността, и призовава за 
незабавно прилагане на необходимите 
мерки за подобряване на нивото, и 
призовава Парламентът да бъде 
ежегодно информиран и консултиран 
във връзка с резултатите, мерките и 
плановете в областта на ядрената 
безопасност.
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__________________ __________________
36 Заключения на Европейския съвет 
EUCO 10/1/11

36 Заключения на Европейския съвет 
EUCO 10/1/11

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 April 2012 (Доклад на 
ENSREG за партньорска проверка —
Стрес тестове, проведени в 
европейските ядрени централи, 25 април 
2012 г.)

37 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 April 2012 (Доклад на 
ENSREG за партньорска проверка —
Стрес тестове, проведени в 
европейските ядрени централи, 25 април 
2012 г.)

Or. de

Изменение 49
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ядрената авария във Фукушима през 
2011 г. отново насочи вниманието на 
целия свят към мерките за свеждане на 
риска до минимум и за осигуряване на
най-високи равнища на ядрена 
безопасност. Въз основа на мандат, 
възложен от Европейския съвет през
март 201110 г., Европейската комисия, 
съвместно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената 
безопасност (ENSREG), организираха 
целия ЕС комплексни оценки на риска и 
безопасността на ядрените централи
(така наречените „стрес тестове“).
Резултатите показаха редица възможни 
подобрения, които могат да бъдат
постигнати в подходите за постигане 
на ядрена безопасност и в практиката в 
ядрените инсталации на страните, 
участвали в тестовете11.

(9) Ядрената авария във Фукушима през 
2011 г. отново насочи вниманието на 
целия свят към мерките за премахване
на риска и за осигуряване на
максимални равнища на ядрена 
безопасност. Въз основа на мандат, 
възложен от Европейския съвет през 
март 201110 г., Европейската комисия, 
съвместно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената 
безопасност (ENSREG), организираха в
целия ЕС комплексни оценки на риска и 
безопасността на ядрените централи
(така наречените „стрес тестове“).  
Резултатите показаха редица възможни 
подобрения, които е необходимо да 
бъдат приложени в подходите за 
постигане на ядрена безопасност и в 
практиката в ядрените инсталации на 
страните, участвали в тестовете11.

__________________ __________________
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10 Заключения на Европейския съвет 
EUCO 10/1/11 

10 Заключения на Европейския съвет 
EUCO 10/1/11 

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 April 2012 (Доклад на 
ENSREG за партньорска проверка —
Стрес тестове, проведени в 
европейските ядрени централи, 25 април 
2012 г.)

11 ENSREG Peer review Report – Stress 
Tests performed on European nuclear 
power plants, 25 April 2012 (Доклад на 
ENSREG за партньорска проверка —
Стрес тестове, проведени в 
европейските ядрени централи, 25 април 
2012 г.)

Or. fr

Изменение 50
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) подчертава, че стрес тестовете 
обхващат само оценката на 
специфични предварително 
съгласувани рискове, и че рискове, 
като вторични събития, съществено 
влошаване, човешки грешки, 
специфични дефекти вътре в корпуса 
на реакторите и много други не са 
били взети под внимание, затова
подчертава, че дори и успешно 
преминаване на стрес тестовете не 
гарантира безопасността на дадена 
ядрена електроцентрала;

Or. en

Изменение 51
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)



PE529.779v01-00 14/117 AM\1019806BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Подчертава, че когато 
резултатите от стрес тестовете не 
са последвани от подходящи мерки, 
те губят по-голяма част от 
стойността си; припомня, обаче, че 
решението дали да се предприемат 
действия при отрицателни 
резултати след стрес тестове, зависи 
единствено и изцяло от държавите 
членки; ако, когато вземат решение 
какви действия да предприемат, те 
извършват своя анализ въз основа на 
други елементи, а не единствено на 
постигането на максимално 
възможно ниво на безопасност, то 
тогава полезната цел на стрес 
тестовете е подкопана;

Or. en

Изменение 52
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Наличието на силен и независим 
компетентен регулаторен орган 
представлява фундаментално изискване 
на европейската регулаторна рамка за 
ядрена безопасност. Неговата 
независимост и безпристрастното и 
прозрачно изпълнение на пълномощията 
му са ключови фактори за осигуряване 
на висока степен на ядрена безопасност.
Необходимо е да се реализират 
обективни регулаторни решения и 
действия за привеждането им в 
изпълнение, без каквото и да е 
неправомерно външно влияние, което 
би могло да застраши безопасността, 

(15) Наличието на силен и независим 
компетентен регулаторен орган 
представлява фундаментално изискване 
на европейската регулаторна рамка за 
ядрена безопасност. Неговата 
независимост и безпристрастното и 
прозрачно изпълнение на пълномощията 
му са ключови фактори за осигуряване 
на висока степен на ядрена безопасност.
Необходимо е да се реализират 
обективни регулаторни решения и 
действия за привеждането им в 
изпълнение, без каквото и да е 
неправомерно външно влияние, което 
би могло да застраши безопасността, 
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като например упражняването на натиск 
във връзка с променящи се политически, 
икономически или обществени условия, 
или на натиск от правителствени 
служби или каквито и да са други 
публични или частни организации.
Отрицателните последици от липсата на 
независимост ясно проличаха при 
аварията във Фукушима. Разпоредбите 
на Директива 2009/71/ЕО за 
функционално отделяне на 
компетентните регулаторни органи 
следва да бъдат засилени, така че да се 
осигури реална независимост на 
регулаторните органи и да се гарантира, 
че те разполагат с адекватни средства и 
правомощия за правилното изпълнение 
на възложените им отговорности. По-
специално, регулаторните органи следва 
да имат достатъчно правомощия, 
достатъчен персонал и достатъчни 
финансови ресурси за правилното 
изпълнение на възложените му 
отговорности. От друга страна, обаче, 
засилените изисквания с цел 
осигуряване на независимост при 
изпълнението на регулаторните задачи 
не следва да засягат тясното 
сътрудничество, според конкретните 
случаи, с други съответни национални 
органи, нито да засягат общите 
правителствени указания за 
провежданите политики, които не са 
свързани с правомощията и 
задълженията на регулаторните
органи.

като например упражняването на натиск 
във връзка с променящи се политически, 
икономически или обществени условия, 
или на натиск от правителствени 
служби или каквито и да са други 
публични или частни организации.
Отрицателните последици от липсата на 
независимост ясно проличаха при 
аварията във Фукушима. Разпоредбите 
на Директива 2009/71/ЕО за 
функционално отделяне на 
компетентните регулаторни органи 
следва да бъдат засилени, така че да се 
осигури реална независимост на 
регулаторните органи и да се гарантира, 
че те разполагат с адекватни средства и 
правомощия за правилното изпълнение 
на възложените им отговорности. По-
специално, регулаторните органи следва 
да имат достатъчно правомощия, 
достатъчен персонал и достатъчни 
финансови ресурси за правилното 
изпълнение на възложените му 
отговорности. От друга страна, обаче, 
засилените изисквания с цел 
осигуряване на независимост при 
изпълнението на регулаторните задачи 
не следва да засягат тясното 
сътрудничество, според конкретните 
случаи, с други съответни национални 
органи и Европейската комисия, нито 
да засягат общите правителствени 
указания за провежданите политики, 
които не подкопават регулаторните 
правомощия и задължения на 
националните органи.

Or. en

Изменение 53
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Наличието на силен и независим 
компетентен регулаторен орган 
представлява фундаментално изискване 
на европейската регулаторна рамка за 
ядрена безопасност. Неговата 
независимост и безпристрастното и 
прозрачно изпълнение на пълномощията 
му са ключови фактори за осигуряване 
на висока степен на ядрена безопасност.
Необходимо е да се реализират 
обективни регулаторни решения и 
действия за привеждането им в 
изпълнение, без каквото и да е
неправомерно външно влияние, което 
би могло да застраши безопасността, 
като например упражняването на натиск 
във връзка с променящи се политически, 
икономически или обществени условия, 
или на натиск от правителствени 
служби или каквито и да са други 
публични или частни организации.
Отрицателните последици от липсата на 
независимост ясно проличаха при 
аварията във Фукушима. Разпоредбите 
на Директива 2009/71/ЕО за 
функционално отделяне на 
компетентните регулаторни органи 
следва да бъдат засилени, така че да се 
осигури реална независимост на 
регулаторните органи и да се гарантира, 
че те разполагат с адекватни средства и 
правомощия за правилното изпълнение 
на възложените им отговорности. По-
специално, регулаторните органи следва 
да имат достатъчно правомощия, 
достатъчен персонал и достатъчни 
финансови ресурси за правилното 
изпълнение на възложените му 
отговорности. От друга страна, обаче, 
засилените изисквания с цел 
осигуряване на независимост при 
изпълнението на регулаторните задачи 
не следва да засягат тясното 
сътрудничество, според конкретните 
случаи, с други съответни национални 

(15) Наличието на силен и независим 
компетентен регулаторен орган 
представлява фундаментално изискване 
на европейската регулаторна рамка за 
ядрена безопасност. Неговата
политическа, правна, 
административна и финансова
независимост и безпристрастното и 
прозрачно изпълнение на пълномощията 
му са ключови фактори за осигуряване 
на висока степен на ядрена безопасност.
Необходимо е да се реализират 
обективни регулаторни решения и 
действия за привеждането им в 
изпълнение, без каквото и да е външно 
влияние, което би могло да застраши 
безопасността, като например 
упражняването на натиск във връзка с 
променящи се политически, 
икономически или обществени условия, 
или на натиск от правителствени 
служби или каквито и да са други 
публични или частни организации.
Отрицателните последици от липсата на 
независимост ясно проличаха при 
аварията във Фукушима. Разпоредбите 
на Директива 2009/71/ЕО за 
функционално отделяне на 
компетентните регулаторни органи 
следва да бъдат засилени, така че да се 
осигури реална независимост на 
регулаторните органи и да се гарантира, 
че те разполагат с адекватни средства и 
правомощия за правилното изпълнение 
на възложените им отговорности. По-
специално, регулаторните органи следва 
да имат достатъчно правомощия,
включително правомощието да 
налагат санкции, достатъчен персонал 
и достатъчни финансови ресурси за 
правилното изпълнение на възложените 
му отговорности. От друга страна, 
обаче, засилените изисквания с цел 
осигуряване на независимост при 
изпълнението на регулаторните задачи 
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органи, нито да засягат общите 
правителствени указания за 
провежданите политики, които не са 
свързани с правомощията и 
задълженията на регулаторните органи.

не следва да засягат тясното 
сътрудничество, според конкретните 
случаи, с други съответни национални 
органи, нито да засягат общите 
правителствени указания за 
провежданите политики, които не са 
свързани с правомощията и 
задълженията на регулаторните органи.

Or. fr

Изменение 54
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Във връзка с предприемането на 
инфраструктурни проекти, които биха 
могли да повлияят на ядрената 
безопасност на ядрени инсталации, 
необходимо е да съществуват съответни 
национални механизми за провеждане 
на консултации с националните 
регулаторни органи и с обществеността 
и изразените от тях становища следва 
изцяло да бъдат вземани под внимание.

(17) Във връзка с предприемането на 
инфраструктурни проекти, които биха 
могли да повлияят на ядрената 
безопасност на ядрени инсталации, 
необходимо е да съществуват съответни 
национални и европейски механизми за 
провеждане на консултации с 
националните регулаторни органи, с 
независими международни експерти и 
с обществеността, и изразените от тях 
становища следва изцяло да бъдат 
вземани под внимание.

Or. en

Изменение 55
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Последиците от ядрените аварии 
могат да прехвърлят националните 

(21) Последиците от ядрените аварии 
могат да прехвърлят националните 
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граници, поради което е необходимо да 
се насърчава тясното сътрудничество, 
координация и обмен на информация 
между регулаторните органи на съседни 
страни или на страни в един и същ 
регион, независимо дали в тези страни 
се експлоатират или не ядрени 
инсталации. В това отношение, 
държавите членки следва да осигурят 
наличието на подходящи разпоредби за 
насърчаване на такова сътрудничество 
по въпроси на ядрената безопасност, 
имащи трансгранично значение, 
включително и с трети страни. Следва 
да се търсят синергии с Механизма за 
гражданска защита на ЕС41, който 
осигурява европейска рамка за 
сътрудничество между държавите 
членки в областта на гражданската 
защита, за подобряване на 
ефективността на системите за 
предотвратяване, съответна подготовка 
и действия при природни и причинени 
от човека бедствия.

граници, поради което следва да е 
задължително тясното 
сътрудничество, координация и обмен 
на информация между регулаторните 
органи на съседни страни или на страни 
в един и същ регион, независимо дали в 
тези страни се експлоатират или не 
ядрени инсталации. В това отношение, 
държавите членки следва да осигурят 
наличието на подходящи разпоредби за 
насърчаване на такова сътрудничество 
по въпроси на ядрената безопасност, 
имащи трансгранично значение, 
включително и с трети страни. Следва 
да се търсят синергии с Механизма за 
гражданска защита на ЕС41, който 
осигурява европейска рамка за 
сътрудничество между държавите 
членки в областта на гражданската 
защита, за подобряване на 
ефективността на системите за 
предотвратяване, съответна подготовка 
и действия при природни и причинени 
от човека бедствия.

__________________ __________________
41 Предложение на Комисията за 
Решение на Европейския парламент и на 
Съвета относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза 
(COM/2011/934 окончателен)

41 Предложение на Комисията за 
Решение на Европейския парламент и на 
Съвета относно Механизъм за 
гражданска защита на Съюза 
(COM/2011/934 окончателен)

Or. en

Изменение 56
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се осигури придобиването и 
поддържането на подходящи умения и 
адекватно равнище на компетентност, 
всички страни следва да осигуряват 

(22) За да се осигури придобиването и 
поддържането на подходящи умения и 
адекватно равнище на компетентност, 
всички страни следва да осигуряват 
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постоянен процес на обучение на целия 
персонал (включително на 
подизпълнителите), носещи отговорност 
във връзка с ядрената безопасност на 
ядрените инсталации и с аварийната 
готовност и действията при аварии.
Това може да бъде постигнато чрез 
въвеждането на програми и планове за 
обучение, периодично преразглеждане и 
актуализиране на програмите за 
обучение, както и предоставяне на 
подходящ бюджет за обучението.

постоянен процес на обучение на целия 
персонал (включително на 
подизпълнителите), носещи отговорност 
във връзка с ядрената безопасност на 
ядрените инсталации и с аварийната 
готовност и действията при аварии.
Това може да бъде постигнато чрез 
въвеждането на програми и планове за 
обучение, периодично преразглеждане и 
актуализиране на програмите за 
обучение чрез обмен на ноу-хау между 
държавите в и извън границите на 
ЕС, както и предоставяне на подходящ 
бюджет за обучението.

Or. en

Изменение 57
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Друга ключова поука от ядрената 
авария във Фукушима е важното 
значение на осигуряването на 
прозрачност по въпросите на ядрената 
безопасност. Наличието на 
прозрачност е също важно и с оглед на 
осигуряването на независимост при 
регулаторното вземане на решения. Ето 
защо съществуващите разпоредби в 
Директива 2009/71/Евратом относно 
информацията, която трябва да се 
осигурява на обществеността, следва да 
бъдат конкретизирани и да се посочва 
какъв вид информация следва да се 
осигурява като минимум съответно от 
националния регулаторен орган и от 
притежателя на лицензия, и в рамките 
на какъв времеви график. За тази цел, 
например, видът на информацията, 
която следва да бъде осигурявана като 
минимум от националния регулаторен 

(23) Друга ключова поука от ядрената 
авария във Фукушима е важното 
значение на осигуряването на 
прозрачност по въпросите на ядрената 
безопасност. Прозрачността е също 
важно средство за насърчаване на 
независимост при регулаторното 
вземане на решения. Ето защо 
съществуващите разпоредби в 
Директива 2009/71/Евратом относно 
информацията, която трябва да се 
осигурява на обществеността, следва да 
бъдат конкретизирани и да се посочва 
какъв вид информация следва да се 
осигурява като минимум съответно от 
компетентния регулаторен орган и от 
притежателя на лицензия, и в рамките 
на какъв график. За тази цел, например, 
видът на информацията, която следва да 
бъде осигурявана като минимум от 
компетентния регулаторен орган и от 
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орган и от притежателя на лицензия би 
следвало, например, да бъде определена 
като част от техните по-
широкообхватни стратегии за 
прозрачност. Информацията следва да 
бъде подавана навреме, особено в 
случай на ненормални събития или
аварии. Резултатите от периодичните 
прегледи на безопасността и от 
международните партньорски проверки 
следва също да са публично достъпни.

притежателя на лицензия би следвало, 
например, да бъде определена като част 
от техните по-широкообхватни 
стратегии за прозрачност. 
Информацията следва да бъде подавана 
навреме, особено в случай на 
ненормални събития и аварии. 
Резултатите от периодичните прегледи 
на безопасността и от международните 
партньорски проверки следва също да са 
публично достъпни. Резолюцията на 
Европейския парламент от 14 март
2013 г. относно оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности призовава гражданите на 
ЕС  да бъдат изцяло информирани и 
консултирани по въпросите на 
ядрената безопасност в Съюза.

Or. de

Изменение 58
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Друга ключова поука от ядрената 
авария във Фукушима е важното 
значение на осигуряването на 
прозрачност по въпросите на ядрената 
безопасност. Наличието на 
прозрачност е също важно и с оглед на
осигуряването на независимост при 
регулаторното вземане на решения. Ето 
защо съществуващите разпоредби в 
Директива 2009/71/Евратом относно 
информацията, която трябва да се 
осигурява на обществеността, следва да 
бъдат конкретизирани и да се посочва 

(23) Друга ключова поука от ядрената 
авария във Фукушима е важното 
значение на осигуряването на 
прозрачност по въпросите на ядрената 
безопасност. Прозрачността е също 
важно средство за насърчаване и
гарантиране на независимост при 
регулаторното вземане на решения. Ето 
защо съществуващите разпоредби в 
Директива 2009/71/Евратом относно 
информацията, която трябва да се 
осигурява на обществеността, следва да 
бъдат конкретизирани и да се посочва 
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какъв вид информация следва да се 
осигурява като минимум съответно от 
националния регулаторен орган и от 
притежателя на лицензия, и в рамките 
на какъв времеви график. За тази цел, 
например, видът на информацията, 
която следва да бъде осигурявана като 
минимум от националния регулаторен 
орган и от притежателя на лицензия би 
следвало, например, да бъде определена 
като част от техните по-
широкообхватни стратегии за 
прозрачност. Информацията следва да 
бъде подавана навреме, особено в 
случай на ненормални събития или
аварии. Резултатите от периодичните 
прегледи на безопасността и от 
международните партньорски проверки 
следва също да са публично достъпни.

какъв вид информация следва да се 
осигурява като минимум съответно от 
компетентния орган и от притежателя 
на лицензия, и в рамките на какъв
времеви график. За тази цел, например, 
видът на информацията, която следва да 
бъде осигурявана като минимум от 
компетентния регулаторен орган и от 
притежателя на лицензия би следвало, 
например, да бъде определена като част 
от техните по-широкообхватни 
стратегии за прозрачност.
Информацията следва да бъде подавана
в реално време, особено в случай на 
ненормални събития, инциденти и
аварии. Резултатите от периодичните 
прегледи на безопасността и от 
международните партньорски проверки, 
и реакцията на операторите на 
препоръки, издадени от национални 
регулаторни органи, следва също да са 
публично достъпни

Or. fr

Изменение 59
Евжен Тошеновски, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
прозрачността са взаимно допълващи се
с вече съществуващи изисквания в
нормативна уредба в рамките на 
Евратом. Решение 87/600/Евратом на 
Съвета от 14 декември 1987 г. относно 
договорености на Общността за ранен 
обмен на информация в случай на 
радиационна опасност42 налага 
задължения на държавите членки в 
случай на радиационна опасност на 
тяхната територия съответно да 

(24) Изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
прозрачността са допълващи за вече 
съществуващите изисквания в 
нормативна уредба в рамките на 
Евратом. Решение 87/600/Евратом на 
Съвета от 14 декември 1987 г. относно 
договорености на Общността за ранен 
обмен на информация в случай на 
радиационна опасност42 налага 
задължения на държавите членки в 
случай на радиационна опасност на 
тяхната територия съответно да 
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нотифицират и предоставят информация 
на Комисията и на останалите държави 
членки, а Директива 89/618/Евратом от 
27 ноември 1989 г.43 включва 
изисквания към държавите членки да 
информират обществеността за мерките 
за опазване на здравето и стъпките, 
които трябва да се предприемат в 
случай на радиационна ситуация, както 
и да осигуряват изпреварваща и 
непрекъсната информация на 
населението, за което има вероятност да 
бъде засегнато в случай на такава 
извънредна ситуация. Но в допълнение 
на информацията, която следва да се 
предоставя при такова събитие, според 
настоящата директива държавите 
членки следва да въведат подходящи 
разпоредби за прозрачност, 
предвиждащи бързо и редовно подаване 
на актуална информация, така че 
работниците и широката общественост 
да бъдат информирани относно 
събитията, свързани с ядрената 
безопасност, включително 
ненормалните събития и авариите. 
Също така, на обществеността 
следва да бъдат предоставяни 
възможности да участва реално в 
процеса на лицензиране на ядрените 
инсталации, и компетентният 
регулаторен орган следва да 
предоставя всяка свързана с 
безопасността информация 
независимо, без да има необходимост 
от предварително съгласие на който 
и да е публичен или частен субект.

нотифицират и предоставят информация 
на Комисията и на останалите държави 
членки, а Директива 89/618/Евратом от 
27 ноември 1989 г.43 включва 
изисквания към държавите членки да 
информират обществеността за мерките 
за опазване на здравето и стъпките, 
които трябва да се предприемат в 
случай на радиационна ситуация, както 
и да осигуряват изпреварваща и 
непрекъсната информация на 
населението, за което има вероятност да 
бъде засегнато в случай на такава 
извънредна ситуация. Но в допълнение 
на информацията, която следва да се 
предоставя при такова събитие, според 
настоящата директива държавите 
членки следва да въведат подходящи 
разпоредби за прозрачност, 
предвиждащи бързо и редовно подаване 
на актуална информация, така че 
работниците и широката общественост 
да бъдат информирани относно 
събитията, свързани с ядрената 
безопасност, включително 
ненормалните събития или авариите.

__________________ __________________
42 OВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76. 42 OВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76.
43 OВ L 357, 7.12.1989 г., стр.31. 43 OВ L 357, 7.12.1989 г., стр. 31.

Or. en
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Изменение 60
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
прозрачността са взаимно допълващи се
с вече съществуващи изисквания в 
нормативна уредба в рамките на 
Евратом. Решение 87/600/Евратом на 
Съвета от 14 декември 1987 г. относно 
договорености на Общността за ранен 
обмен на информация в случай на 
радиационна опасност16 налага 
задължения на държавите членки в 
случай на радиационна опасност на 
тяхната територия съответно да 
нотифицират и предоставят информация 
на Комисията и на останалите държави 
членки, а Директива 89/618/Евратом от 
27 ноември 1989 г.17 включва 
изисквания към държавите членки да 
информират обществеността за мерките 
за опазване на здравето и стъпките, 
които трябва да се предприемат в 
случай на радиационна ситуация, както 
и да осигуряват изпреварваща и 
непрекъсната информация на 
населението, за което има вероятност да 
бъде засегнато в случай на такава 
извънредна ситуация. Но в допълнение 
на информацията, която следва да се 
предоставя при такова събитие, според 
настоящата директива държавите 
членки следва да въведат подходящи 
разпоредби за прозрачност, 
предвиждащи бързо и редовно подаване 
на актуална информация, така че 
работниците и широката общественост 
да бъдат информирани относно 
събитията, свързани с ядрената 
безопасност, включително 

(24) Изискванията на настоящата 
директива по отношение на 
прозрачността са допълващи за вече 
съществуващите изисквания в 
нормативна уредба в рамките на 
Евратом. Решение 87/600/Евратом на 
Съвета от 14 декември 1987 г. относно 
договорености на Общността за ранен 
обмен на информация в случай на 
радиационна опасност16 налага 
задължения на държавите членки в 
случай на радиационна опасност на 
тяхната територия съответно да 
нотифицират и предоставят информация 
на Комисията и на останалите държави 
членки, а Директива 89/618/Евратом от 
27 ноември 1989 г.17 включва 
изисквания към държавите членки да 
информират обществеността за мерките 
за опазване на здравето и стъпките, 
които трябва да се предприемат в 
случай на радиационна ситуация, както 
и да осигуряват изпреварваща и 
непрекъсната информация на 
населението, за което има вероятност да 
бъде засегнато в случай на такава 
извънредна ситуация. Но в допълнение 
на информацията, която следва да се 
предоставя при такова събитие, според 
настоящата директива държавите 
членки следва да въведат подходящи 
разпоредби за прозрачност, 
предвиждащи подаване на информация, 
актуализирана в реално време, така че 
работниците и широката общественост 
да бъдат информирани относно 
събитията, свързани с ядрената 
безопасност, включително 
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ненормалните събития и авариите.
Също така, на обществеността следва да 
бъдат предоставяни възможности да 
участва реално в процеса на 
лицензиране на ядрените инсталации, и 
компетентният регулаторен орган 
следва да предоставя всяка свързана с 
безопасността информация независимо, 
без да има необходимост от 
предварително съгласие на който и да е 
публичен или частен субект.

ненормалните събития, инцидентите 
или авариите. Също така, на 
обществеността следва да бъдат 
предоставяни възможности да участва 
ефективно в процеса на лицензиране и 
изменение на ядрените инсталации, и 
компетентният регулаторен орган 
следва да предоставя всяка свързана с 
безопасността информация независимо, 
без да има необходимост от 
предварително съгласие на който и да е 
публичен или частен субект.
Европейската комисия и държавите 
членки гарантират, че 
представители на гражданското 
общество участват в процеса на 
консултации и вземане на решение.

__________________ __________________
16 OВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76. 16 OВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76.
17 OВ L 357, 7.12.1989 г., стp. 31. 17 OВ L 357, 07.12.89, стр. 31.

Or. fr

Изменение 61
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С Директива 2009/71/Евратом се 
формулира правно обвързваща рамка на 
Общността, която стои в основата на 
нормативната, административната и 
организационната система в областта на 
ядрената безопасност. Тя не включва 
конкретни изисквания към ядрените 
инсталации. Като се има предвид 
техническият прогрес, постигнат от 
МААЕ, както и от Асоциацията на 
западноевропейските ядрени регулатори
(„WENRA“) и от други източници на 
експертиза, включително и поуките от 
стрес тестовете и от ядрената авария във 

(25) С Директива 2009/71/Евратом се 
формулира правно обвързваща рамка на 
Общността, която стои в основата на 
нормативната, административната и 
организационната система в областта на 
ядрената безопасност. Тя не включва 
конкретни изисквания към ядрените 
инсталации. Като се има предвид 
техническият прогрес, постигнат от 
МААЕ, както и от Асоциацията на 
западноевропейските ядрени регулатори
(„WENRA“) и от други източници на 
експертиза, включително и поуките от 
стрес тестовете и от разследването на
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Фукушима, Директива 2009/71/Евратом 
следва да бъде изменена, така че да 
включи целите на Общността по 
отношение на ядрената безопасност, 
обхващащи всички стадии на жизнения 
цикъл на ядрените инсталации (избор на 
площадка, проектиране, строителство, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация и извеждане от 
експлоатация).

ядрената авария във Фукушима, 
Директива 2009/71/Евратом следва да 
бъде изменена, така че да включи
правнообвързващи цели на Общността 
по отношение на ядрената безопасност, 
обхващащи всички стадии на жизнения 
цикъл на ядрените инсталации (избор на 
площадка, проектиране, строителство, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация и извеждане от 
експлоатация).

Or. de

Изменение 62
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С методи, отчитащи информацията 
за риска (risk-informed methods), се 
разглежда вероятността за всяко 
събитие в дадена последователност от 
събития, което би могло да предизвика 
или да допринесе за авария, както и 
съответните възможни последици от 
аварията. Отговорите могат да се 
използват за преценяване на 
предимствата и недостатъците на 
проекта и експлоатацията на дадена 
ядрена инсталация и по този начин да 
насочат изискванията и регулаторното 
внимание към въпросите, при които 
може да бъде постигната най-голяма 
полза за безопасността на дадена ядрена 
инсталация. След като през 
последните десетилетия бяха 
вложени значителни ресурси в 
разработването на вероятностни 
оценки за безопасността на ядрените 
инсталации, по-специално на 

(26) С методи, отчитащи информацията 
за риска (risk-informed methods), се 
разглежда вероятността за всяко 
събитие в дадена последователност от 
събития, което би могло да предизвика 
или да допринесе за авария, както и 
съответните възможни последици от 
аварията. С оглед на причините за 
ядрената катастрофа във Фукушима, 
оценките трябва да проучват и да 
отчитат комбинираните, а не само 
отделните рискови фактори.
Отговорите могат да се използват за 
преценяване на предимствата и 
недостатъците на проекта и 
експлоатацията на дадена ядрена 
инсталация и по този начин да насочат 
изискванията и регулаторното внимание 
към въпросите, при които може да бъде 
постигната най-голяма полза за 
безопасността на дадена ядрена 
инсталация. Все пак изискванията към 
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ядрените централи и 
научноизследователските реактори, 
притежателите на лицензии и 
компетентните регулаторни органи в 
цял свят вече имат възможност да 
използват така получените преценки 
за подобряване на безопасността на 
ядрените инсталации на база 
информираност за риска, като в 
същото време постигат и по-
ефективна експлоатация.

равнищата на надеждност по 
отношение на сложна интерактивна 
и плътно свързана ядрена 
електроцентрала са много големи, 
като спектърът от работещи 
реактори е с различаващи се набори 
от проекти и конфигурации. Поради 
тяхната сложност и физическите 
условия по време на експлоатацията 
на реактора, разбирането на проекта 
и експлоатацията на реактора винаги 
е частично. Освен това, тъй като 
елементите на системата и 
външните събития могат да си 
взаимодействат по непредвидими 
начини, не е възможно да се 
предвидят всички възможни повреди. 
Следователно цифровите изчисления 
на вероятността от значими аварии 
продължават да са силно несигурни. 
Регулаторното наблягане на 
вероятностния анализ на 
безопасността се доказа като много 
ограничено с оглед на неспособността 
да се предвиди поредицата от 
неочаквани аварии извън авариите, 
предполагаеми въз основа на проекта 
(например Фукушима и всички други
големи предходни аварии).  Крайно 
необходима е спешна преоценка на 
този подход и на неговото прилагане в 
действителността.

Or. xm

Изменение 63
Бернд Ланге

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Стареенето на конструкциите, 
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 

(27) Стареенето на конструкциите, 
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 
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окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя естествено 
ограничение на допустимото време на 
непрекъсната работа. Въз основа на 
съображения за безопасност и от 
икономическа гледна точка,
максималният експлоатационен период 
обикновено е 40 години след началото 
на стопанската експлоатация; във връзка 
с което държавите членки следва да 
осигурят, че при евентуално удължение 
на експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови обхващащи цялата 
Общност цели за безопасност, които да 
бъдат съблюдавани от регулаторните 
органи и притежателите на лицензии в 
случай на удължаване на 
експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи.

окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя естествено 
ограничение на допустимото време на 
непрекъсната работа. Въз основа на 
съображения за безопасност и от 
икономическа гледна точка, 
максималният експлоатационен период 
обикновено е 40 години след началото 
на стопанската експлоатация; във връзка 
с което държавите членки следва да 
осигурят, че при евентуално удължение 
на експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови правнообвързващи, 
обхващащи цялата Общност цели за 
безопасност, които да бъдат 
съблюдавани от регулаторните органи и 
притежателите на лицензии в случай на 
удължаване на експлоатационния 
период на съществуващи ядрени 
централи. Комисията ще гарантира, 
че икономическата стабилност на 
мерките за подобряване на 
качеството, се проверява много 
внимателно с оглед на 
потенциалната опасност, и че 
финансираните от ЕС мерки за 
насърчаване на ядрената безопасност 
служат единствено за подобряване на 
безопасността, а не за подобряване на 
състоянието на стари ядрени 
електроцентрали с цел удължаване на 
техния живот. 

Or. de

Изменение 64
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Стареенето на конструкциите, 
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 
окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя естествено 
ограничение на допустимото време на 
непрекъсната работа. Въз основа на 
съображения за безопасност и от 
икономическа гледна точка, 
максималният експлоатационен период 
обикновено е 40 години след началото 
на стопанската експлоатация; във връзка 
с което държавите членки следва да 
осигурят, че при евентуално удължение 
на експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови обхващащи цялата 
Общност цели за безопасност, които да 
бъдат съблюдавани от регулаторните 
органи и притежателите на лицензии в 
случай на удължаване на 
експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи.

(27) Стареенето на конструкциите, 
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 
окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя естествено 
ограничение на допустимото време на 
непрекъсната работа. Въз основа на 
съображения за безопасност и от 
икономическа гледна точка, 
максималният експлоатационен период 
обикновено е 40 години след началото 
на стопанската експлоатация; във връзка 
с което държавите членки следва да 
осигурят, че при евентуално удължение 
на експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови обхващащи цялата 
Общност цели за безопасност, които да 
бъдат съблюдавани от регулаторните 
органи и притежателите на лицензии в 
случай на удължаване на 
експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи; в 
случай на искане за удължаване на 
живота, ядрената инсталация следва 
да отговаря на същите изисквания за 
безопасност, като изискванията за 
безопасност по отношение на нови 
ядрени инсталации; освен това следва 
да бъде определена обща максимална 
продължителност на живота на 
ядрените инсталации, която следва 
да се прилага във всички държави 
членки, за да се осигури по-високо 
равнище на безопасност, да са създаде 
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еднообразие в държавите членки и да 
се подпомогне осигуряването на 
структуриран общ поглед върху 
изваждането от експлоатация на 
ядрени централи; 

Or. en

Изменение 65
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Стареенето на конструкциите,
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 
окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя естествено
ограничение на допустимото време на 
непрекъсната работа. Въз основа на 
съображения за безопасност и от 
икономическа гледна точка, 
максималният експлоатационен период 
обикновено е 40 години след началото 
на стопанската експлоатация; във 
връзка с което държавите членки 
следва да осигурят, че при евентуално 
удължение на експлоатационния период 
на съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови обхващащи цялата 
Общност цели за безопасност, които да 
бъдат съблюдавани от регулаторните 
органи и притежателите на лицензии в 
случай на удължаване на 

(27) Стареенето на конструкциите, 
системите и компонентите на дадена 
ядрена инсталация, имащи значение за 
безопасността, и по-специално 
окрехкостяването на компонентите, 
които практически е трудно да бъдат 
сменени, като например корпусите на 
реакторите, обуславя ограничение на 
допустимото време на непрекъсната 
работа. Въз основа на съображения за 
безопасност и от икономическа гледна 
точка, максималният експлоатационен 
период обикновено е между 25 и 40 
години след началото на стопанската 
експлоатация. При стареенето на 
ядрените централи спиранията на 
реактори стават все по-чести, което 
отслабва някои компоненти, като 
например корпусите на реакторите. 
Във връзка с това държавите членки 
следва да осигурят, че при евентуално 
удължение на експлоатационния период 
на съществуващи ядрени централи 
работниците и населението няма да 
бъдат подложени на допълнителни 
рискове. За тази цел, Директива 
2009/71/Евратом следва да бъде 
изменена, така че в нея да бъдат 
включени нови обхващащи цялата 
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експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи.

Общност цели за безопасност, които да 
бъдат съблюдавани от регулаторните 
органи и притежателите на лицензии в 
случай на удължаване на 
експлоатационния период на 
съществуващи ядрени централи.

Or. fr

Изменение 66
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За новите конструкции реактори се 
очаква още в първоначалния проект да 
бъдат взети мерки за проблемите, които 
са били с надпроектен характер при 
предишните поколения реактори.
Близки до проектните аварийни 
състояния (design extension conditions) 
са тези аварийни състояния, които не се 
считат за проектни аварии (design basis 
accidents), но са разгледани в процеса на 
проектиране на инсталацията в 
съответствие с реалистична методика, и 
при които изхвърлянията на 
радиоактивни вещества остават в 
приемливи граници. Близките до 
проектните състояния биха могли да 
включват състояния при тежки аварии.

(28) За новите конструкции реактори се 
очаква още в първоначалния проект да 
бъдат взети мерки за проблемите, които 
са били с надпроектен характер при 
предишните поколения реактори.
Близки до проектните аварийни 
състояния (design extension conditions) 
са тези аварийни състояния, които не се 
считат за проектни аварии (design basis 
accidents), но са разгледани в процеса на 
проектиране на инсталацията в 
съответствие с реалистична методика, и 
при които изхвърлянията на 
радиоактивни вещества остават в 
приемливи граници. Близките до 
проектните състояния следва да 
включват състояния при тежки аварии.

Or. en

Изменение 67
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж
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Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За новите конструкции реактори се 
очаква още в първоначалния проект да 
бъдат взети мерки за проблемите, които 
са били с надпроектен характер при 
предишните поколения реактори.
Близки до проектните аварийни 
състояния (design extension conditions) 
са тези аварийни състояния, които не се 
считат за проектни аварии (design basis 
accidents), но са разгледани в процеса на 
проектиране на инсталацията в 
съответствие с реалистична методика, и 
при които изхвърлянията на 
радиоактивни вещества остават в 
приемливи граници. Близките до 
проектните състояния биха могли да
включват състояния при тежки аварии.

(28) За новите конструкции реактори се 
очаква още в първоначалния проект да 
бъдат взети мерки за проблемите, които 
са били с надпроектен характер при 
предишните поколения реактори.
Близки до проектните аварийни 
състояния (design extension conditions) 
са тези аварийни състояния, които не се 
считат за проектни аварии (design basis 
accidents), но са разгледани в процеса на 
проектиране на инсталацията в 
съответствие с реалистична методика, и 
при които изхвърлянията на 
радиоактивни вещества остават в 
приемливи граници. Близките до 
проектните състояния трябва да 
включват състояния при тежки аварии.

Or. fr

Изменение 68
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Прилагането на концепцията за 
дълбоко ешелонирана защита в 
организационните, поведенческите или 
проектните дейности във връзка с 
ядрената инсталация гарантира, че 
свързаните с безопасността дейности са 
предмет на независими нива от 
разпоредби, така че ако настъпи отказ, 
той да може да бъде открит и 
компенсиран чрез подходящи мерки.
Независимото действие на всяко от 
различните нива от разпоредби 
представлява съществен елемент от 

(29) Прилагането на концепцията за 
дълбоко ешелонирана защита в 
организационните, поведенческите или 
проектните дейности във връзка с 
ядрената инсталация гарантира, че 
свързаните с безопасността дейности са 
предмет на независими нива от 
разпоредби, така че ако настъпи отказ, 
той да може да бъде открит и 
компенсиран или коригиран чрез 
подходящи мерки. Независимото 
действие на всяко от различните нива от 
разпоредби представлява съществен 
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дълбоко ешелонираната защита за 
предотвратяване на аварии и за 
ограничаване на техните последствия, 
ако все пак се случат аварии.

елемент от дълбоко ешелонираната 
защита за предотвратяване на аварии, 
откриване и контролиране на 
отклонения и за ограничаване на 
техните последствия, ако все пак се 
случат аварии.

Or. en

Изменение 69
Сандра Калниете

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.
По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно или може да се счита за 
изключително малко вероятно с 
голяма степен на доверителност.

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.
По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно.

Or. lv

Изменение 70
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей
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Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.
По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно или може да се счита за 
изключително малко вероятно с 
голяма степен на доверителност.

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.
По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно.

Or. en

Изменение 71
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.

(30) След ядрените аварии в Три Майл 
Айлънд и Чернобил, ядрената авария 
във Фукушима още веднъж показа 
колко важно значение има функцията на 
херметичната конструкция, която е 
последното препятствие, защитаващо 
хората и околната среда от аварийни 
изхвърляния на радиоактивни вещества.
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По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно или може да се счита за 
изключително малко вероятно с 
голяма степен на доверителност.

По тази причина кандидатът за 
лицензия за изграждането на нов 
енергиен или научноизследователски 
реактор следва да докаже, че проектът 
практически ограничава ефектите от 
увреждане на активната зона да бъдат 
само вътре в херметичния обем, т.е. 
трябва да докаже, че изхвърлянето на 
радиоактивни вещества извън 
херметичния обем е физически 
невъзможно.

Or. fr

Изменение 72
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) В Директива 2009/71/Евратом не 
включва мерки във връзка с вътрешната 
аварийна готовност и действията при 
авария, а както пролича при ядрената 
авария във Фукушима, те имат ключово 
значение за ограничаване на 
последствията от ядрена авария. В
Директива 96/29/Евратом е предвидено, 
че в случай на радиационни аварии е 
необходимо да се организира 
подходяща намеса за да се спре 
емисията на радионуклиди и да се 
оценят последиците от аварията и 
ефективността на намесата. Необходимо 
е също да бъдат въведени мерки за 
защита и мониторинг на околната среда 
и населението. Необходими са, обаче, 
по-конкретни разпоредби относно 
вътрешната аварийна готовност и 
действията при авария, за да се оценят 
ситуациите, при които би могло да са 

(31) Директива 2009/71/Евратом не 
включва мерки във връзка с вътрешната 
аварийна готовност и действията при 
авария, а както пролича при ядрената 
авария във Фукушима, те имат ключово 
значение за ограничаване на 
последствията от ядрена авария. В 
Директива 96/29/Евратом е предвидено, 
че в случай на радиационни аварии е 
необходимо да се организира 
подходяща намеса за да се спре 
емисията на радионуклиди и да се 
оценят последиците от аварията и 
ефективността на намесата. Тъй като 
дадена ядрена авария може да засегне 
няколко държави, трябва да бъдат 
създадени европейски сили за спешно 
реагиране. Необходимо е също да бъдат 
въведени мерки за защита и мониторинг 
на околната среда и населението.
Необходими са, обаче, по-конкретни 
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необходими защитни мерки, да има 
организационна структура и 
координация между службите, 
реагиращи при авария, както и да се 
осигури наличие на достатъчно ресурси 
за прилагането на тези защитни мерки 
дори и при извънредно тежки случаи.

разпоредби относно вътрешната 
аварийна готовност и действията при 
авария, за да се оценят ситуациите, при 
които би могло да са необходими 
защитни мерки, да има организационна 
структура и координация между 
службите, реагиращи при авария, както 
и да се осигури наличие на достатъчно 
ресурси за прилагането на тези защитни 
мерки дори и при извънредно тежки 
случаи.

Or. fr

Изменение 73
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Стрес тестовете показаха 
ключовата роля на сътрудничеството и 
координационните механизми между 
всички участващи страни, носещи 
отговорност за ядрената безопасност.
Партньорските проверки се оказаха 
добро средство за изграждане на 
доверие, с цел натрупване и обмяна на 
опит и осигуряване на общо прилагане 
на високи стандарти за ядрена 
безопасност. Обхватът на разпоредбите 
на Директива 2009/71/Евратом, обаче, 
включва само самооценките и 
партньорските проверки на 
законодателната, регулаторната и 
организационната структура на 
държавите членки и следва да бъде 
разширен, така че да включва и 
партньорски проверки на ядрените 
инсталации.

(32) Стрес тестовете показаха 
ключовата роля на сътрудничеството и 
координационните механизми между 
всички участващи страни, носещи 
отговорност за ядрената безопасност.
Партньорските проверки се оказаха 
добро средство за изграждане на 
доверие, с цел натрупване и обмяна на 
опит и осигуряване на общо прилагане 
на високи стандарти за ядрена 
безопасност. Обхватът на разпоредбите 
на Директива 2009/71/Евратом, обаче, 
включва само самооценките и 
партньорските проверки на 
законодателната, регулаторната и 
организационната структура на 
държавите членки и следва да бъде 
разширен, така че да включва и 
партньорски проверки на ядрените 
инсталации. Този вид партньорски 
проверки трябва да включва експерти, 
привлечени от гражданското 
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общество, и други експерти, 
независими от регулаторните органи.

Or. fr

Изменение 74
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 
самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия 
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС. Подобен механизъм, основаващ 
се на сътрудничество между 
регулаторните органи на държавите 
членки и Комисията, следва да бъде 
приложен и в разглеждания тук 
случай. По този начин компетентните 
регулаторни органи чрез координацията 
помежду си в контекста на експертни 
групи, като например ENSREG, биха 
могли със своите експертни умения да 
допринесат за определяне на 
съответните въпроси от областта на 
безопасността и в провеждането на 
съответните партньорски проверки. 
Ако държавите членки не успеят 
съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос, изборът на 
въпросите, които да бъдат разгледани 

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 
самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия 
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС. По този начин компетентните 
регулаторни органи чрез координацията 
помежду си в контекста на експертни 
групи, като например ENSREG, биха 
могли със своите експертни умения да 
допринесат за определяне на 
съответните въпроси от областта на 
безопасността и да използват 
съществуващите инструменти, като 
например предприеманите от МААЕ 
мисии.
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при партньорските проверки, следва 
да бъде направен от Европейската 
комисия. Евентуалното участие на 
други заинтересовани страни, като 
например организации за техническа 
поддръжка, международни 
наблюдатели или неправителствени 
организации би могло да внесе 
добавена стойност в партньорските 
проверки.

Or. en

Изменение 75
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 
самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия 
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС. Подобен механизъм, основаващ се 
на сътрудничество между регулаторните 
органи на държавите членки и 
Комисията, следва да бъде приложен и в 
разглеждания тук случай. По този начин 
компетентните регулаторни органи чрез 
координацията помежду си в контекста 
на експертни групи, като например 
ENSREG, биха могли със своите 
експертни умения да допринесат за 

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 
самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия 
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС.  Резолюцията на Европейския 
парламент от 14 март 2013 г. 
относно оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности подчертава, че стрес 
тестовете са непълни и че дори да е 
успешен, стрес тестът не може да 
гарантира безопасността на една 
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определяне на съответните въпроси от 
областта на безопасността и в 
провеждането на съответните 
партньорски проверки. Ако държавите 
членки не успеят съвместно да изберат 
поне един подобен въпрос, изборът на 
въпросите, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки, следва да 
бъде направен от Европейската 
комисия. Евентуалното участие на 
други заинтересовани страни, като 
например организации за техническа 
поддръжка, международни наблюдатели 
или неправителствени организации би 
могло да внесе добавена стойност в 
партньорските проверки.

атомна електроцентрала;  
Резолюцията на Парламента освен 
това препоръчва периодичното 
преразглеждане да се основава на 
общи стандарти за безопасност. 
Подобен механизъм, основаващ се на 
сътрудничество между регулаторните
органи на държавите членки и 
Комисията, следва да бъде приложен и в 
разглеждания тук случай. По този начин 
компетентните регулаторни органи чрез 
координацията помежду си в контекста 
на експертни групи, като например 
ENSREG, биха могли със своите 
експертни умения да допринесат за 
определяне на съответните въпроси от 
областта на безопасността и в 
провеждането на съответните 
партньорски проверки. Ако държавите 
членки не успеят съвместно да изберат 
поне един подобен въпрос, изборът на 
въпросите, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки, следва да 
бъде направен от Европейската 
комисия. Евентуалното участие на 
други заинтересовани страни, като 
например организации за техническа 
поддръжка, международни наблюдатели 
или неправителствени организации би 
могло да внесе добавена стойност в 
партньорските проверки.

Or. de

Изменение 76
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 

(33) С настоящата директива се 
въвеждат нови разпоредби относно 
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самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия 
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС. Подобен механизъм, основаващ се 
на сътрудничество между регулаторните 
органи на държавите членки и 
Комисията, следва да бъде приложен и 
в разглеждания тук случай. По този 
начин компетентните регулаторни 
органи чрез координацията помежду си 
в контекста на експертни групи, като 
например ENSREG, биха могли със 
своите експертни умения да допринесат 
за определяне на съответните въпроси 
от областта на безопасността и в 
провеждането на съответните 
партньорски проверки. Ако държавите 
членки не успеят съвместно да изберат 
поне един подобен въпрос, изборът на 
въпросите, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки, следва да 
бъде направен от Европейската 
комисия. Евентуалното участие на 
други заинтересовани страни, като 
например организации за техническа 
поддръжка, международни наблюдатели 
или неправителствени организации би 
могло да внесе добавена стойност в 
партньорските проверки.

самооценките и партньорските проверки 
на ядрените инсталации, на база на 
избрани въпроси от областта на 
ядрената безопасност, обхващащи целия
жизнен цикъл на ядрените инсталации.
На международно равнище вече има 
утвърден опит в провеждането на такива 
партньорски проверки в ядрени 
централи. На равнището на ЕС опитът 
от стрес тестовете показва колко голяма 
стойност има провеждането на 
координиран процес за оценка и преглед 
на безопасността на ядрените централи 
в ЕС. Подобен механизъм, основаващ се 
на сътрудничество между регулаторните 
органи на държавите членки и 
Комисията, следва да се прилага 
постоянно и в разглеждания тук 
случай. По този начин компетентните 
регулаторни органи чрез координацията 
помежду си в контекста на експертни 
групи, като например ENSREG, биха 
могли със своите експертни умения да 
допринесат за определяне на 
съответните въпроси от областта на 
безопасността и в провеждането на 
съответните партньорски проверки. Ако 
държавите членки не успеят съвместно 
да изберат поне един подобен въпрос, 
изборът на въпросите, които да бъдат 
разгледани при партньорските 
проверки, следва да бъде направен от 
Европейската комисия. Евентуалното 
участие на други заинтересовани 
страни, като например организации за 
техническа поддръжка, международни 
наблюдатели или неправителствени 
организации внася добавена стойност в 
партньорските проверки и поради това 
е от съществено значение.

Or. fr

Изменение 77
Алехо Видал-Куадрас, Гастон Франко
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Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Като се има предвид рискът от 
припокриване със съществуващи 
международни процеси за 
партньорска проверка и рискът от 
намеса в работата на независими 
национални регулаторни органи, 
местните партньорски проверки 
следва да се основават на опита, 
натрупан от ENSREG и WENRA по 
време на европейските повторни 
оценки на безопасността след 
Фукушима. Държавите членки следва 
да възложат на ENSREG и WENRA 
подбора на теми, организацията на 
местната партньорска проверка, 
изпълнението ѝ и последващите 
действия.

Or. en

Изменение 78
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъде въведен подходящ 
механизъм за последващи дейности, за 
да се осигури правилното прилагане на 
резултатите от тези партньорски 
проверки. Партньорските проверки 
следва да спомогнат за подобряване на 
безопасността на отделните ядрени 
инсталации, както и да допринесат за 
формулирането на технически 
препоръки за безопасност и на указания, 
които да са валидни в целия ЕС.

(35) Следва да бъде въведен подходящ 
механизъм за последващи дейности, за 
да се осигури правилното прилагане на 
резултатите от вече проведените стрес 
тестове и на бъдещите партньорски 
проверки. Партньорските проверки 
следва да спомогнат за подобряване на 
безопасността на отделните ядрени 
инсталации, както и да допринесат за 
формулирането на технически 
препоръки за безопасност и на правно 
обвързващи указания, които да са 
валидни в целия ЕС. Комисията 
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редовно ще гарантира, като използва 
всички инструменти, с които 
разполага за тази цел, че препоръките 
за подобряване на ядрената 
безопасност, произтичащи от стрес 
тестовете и партньорската 
проверка, се прилагат незабавно и ще 
разгледа много внимателно 
икономическата обоснованост на 
мерките за актуализиране в 
контекста на потенциалната 
опасност; Комисията ще гарантира, 
че разходите за мерките за 
подобрение се поемат изцяло от 
операторите на ядрени инсталации, а 
не от данъкоплатците.

Or. de

Изменение 79
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Следва да бъде въведен подходящ 
механизъм за последващи дейности, за 
да се осигури правилното прилагане на 
резултатите от тези партньорски 
проверки. Партньорските проверки 
следва да спомогнат за подобряване на 
безопасността на отделните ядрени 
инсталации, както и да допринесат за 
формулирането на технически 
препоръки за безопасност и на указания, 
които да са валидни в целия ЕС.

(35) Следва да бъде въведен подходящ 
механизъм за последващи дейности, за 
да се осигури правилното прилагане на 
резултатите от тези партньорски 
проверки. Партньорските проверки 
следва да спомогнат за подобряване на 
безопасността на отделните ядрени 
инсталации в контекста на 
различното прилагане, както и да 
допринесат за формулирането на 
технически препоръки за безопасност и 
на указания, които да са валидни в 
целия ЕС.

Or. en
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Изменение 80
Евжен Тошеновски, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Ако Комисията открие 
значителни отклонения или 
закъснения при изпълнението на 
техническите препоръки от процеса 
на партньорска проверка, Комисията 
следва да покани компетентните 
регулаторни органи на останалите 
държави членки, които не са били 
обект на съответната проверка, да 
организират и проведат 
верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за 
възможните мерки за отстраняване 
на откритите слабости.

заличава се

Or. en

Изменение 81
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Ако Комисията открие значителни 
отклонения или закъснения при 
изпълнението на техническите 
препоръки от процеса на партньорска 
проверка, Комисията следва да покани
компетентните регулаторни органи на 
останалите държави членки, които не са 
били обект на съответната проверка, да 
организират и проведат 

(36) Ако Комисията открие значителни 
отклонения или закъснения при 
изпълнението на техническите 
препоръки от процеса на партньорска 
проверка, Комисията кани
компетентните регулаторни органи на 
останалите държави членки, които не са 
били обект на съответната проверка, да 
организират и проведат 
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верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за
възможните мерки за отстраняване на 
откритите слабости.

верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за
необходимите мерки за отстраняване 
на откритите слабости.

Or. fr

Изменение 82
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В съответствие с принципа на 
пропорционалност, приложимостта на 
разпоредбите в глава 2, раздел 2
„Специфични задължения“ от 
настоящата директива зависи от вида на 
ядрените инсталации на територията на 
съответната държава членка. Ето защо 
държавите членки следва при 
привеждането в изпълнение на тези 
разпоредби да използват 
пропорционален подход, вземайки 
предвид рисковете при конкретните 
видове ядрени инсталации, които 
планират или експлоатират. По-
специално, принципът на 
пропорционалност се отнася за тези 
държави членки, които разполагат 
само с малко количество 
радиоактивни материали, например 
във връзка с използването на малки 
научноизследователски реакторни 
инсталации, които в случай на 
тежка авария не биха породили 
последици, съпоставими с тези при 
авария на ядрена централа.

(39) В съответствие с принципа на 
пропорционалност, приложимостта на 
разпоредбите в глава 2, раздел 2
„Специфични задължения“ от 
настоящата директива зависи от вида на 
ядрените инсталации на територията на
съответната държава членка. Ето защо 
държавите членки следва при 
привеждането в изпълнение на тези 
разпоредби да използват 
пропорционален подход, вземайки 
предвид рисковете при конкретните 
видове ядрени инсталации, които 
планират или експлоатират.

Or. fr
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Изменение 83
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Разпоредбите на директивата, които 
по своя характер са свързани с 
наличието на ядрени инсталации, по-
специално разпоредбите за 
задълженията на притежателя на 
лицензия, новите специфични 
изисквания за ядрените инсталации и 
разпоредбите относно вътрешната 
аварийна готовност и действията при 
аварии не се отнасят за държавите 
членки, които нямат ядрени инсталации 
по смисъла на настоящата директива.
Тези държави членки не е необходимо 
да транспонират и прилагат изискването 
за налагане на санкции на лицата, които 
не са спазили настоящата директива.
Останалите разпоредби в настоящата 
директива следва да бъдат 
транспонирани и приложени по 
пропорционален начин, в съответствие с 
националните условия и като се има 
предвид фактът, че тези държави членки 
нямат ядрени инсталации, като в същото 
време бъде осигурено необходимото 
внимание към въпросите на ядрената 
безопасност от страна на 
правителството или на компетентните 
органи.

(40) Разпоредбите на директивата, които 
по своя характер са свързани с 
наличието на ядрени инсталации, по-
специално разпоредбите за 
задълженията на притежателя на 
лицензия, новите специфични 
изисквания за ядрените инсталации и 
разпоредбите относно вътрешната 
аварийна готовност и действията при 
аварии не се отнасят за държавите 
членки, които нямат ядрени инсталации 
по смисъла на настоящата директива.
Тези държави членки не е необходимо 
да транспонират и прилагат изискването 
за налагане на санкции на лицата, които 
не са спазили настоящата директива.
Останалите разпоредби в настоящата 
директива следва да бъдат 
транспонирани и приложени по 
пропорционален начин, в съответствие с 
националните условия и като се има 
предвид фактът, че тези държави членки 
нямат ядрени инсталации, като в същото 
време бъде осигурено необходимото 
внимание към въпросите на ядрената 
безопасност от страна на 
правителството или на компетентните 
органи. Държавите членки, които 
нямат ядрени централи на своята 
територия, имат правото да 
участват в оценките, извършвани от 
съседни държави членки.

Or. fr
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Изменение 84
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Съгласно Директива 
2009/71/Евратом държавите членки са 
длъжни да въведат и да поддържат 
национална законодателна, регулаторна 
и организационна рамка („национална 
рамка“) за ядрена безопасност на 
ядрените инсталации. Определянето на 
начина на приемането на разпоредбите 
на националната рамка и на 
инструмента за прилагането им остава в 
компетентността на държавите членки.

(41) Съгласно Директива 
2009/71/Евратом държавите членки са 
длъжни да въведат и да поддържат 
национална законодателна, регулаторна 
и организационна рамка („национална 
рамка“) за ядрена безопасност на 
ядрените инсталации. Определянето на 
начина на приемането на разпоредбите 
на националната рамка и на 
инструмента за прилагането им остава в 
компетентността на държавите членки, 
а Комисията гарантира, че тези 
разпоредби са правилно 
транспонирани.

Or. fr

Изменение 85
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) С цел насърчаване на 
демокрацията, въпросите на 
ядрената енергетика, и особено на 
ядрената безопасност, следва да се 
разглеждат в рамките на Договора за 
Европейския съюз и посредством 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. de
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Изменение 86
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -2 (нова)
Директива 2009/71/Евратом
Член 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-2) Член 1, буква б) се изменя, както 
следва:

„б) да гарантира, че държавите членки 
създават подходяща национална
уредба за постигането на високо ниво на 
ядрена безопасност за защита на 
работниците и на населението от 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение на ядрените 
инсталации.

„б) да гарантира, че държавите членки 
създават цялата необходима уредба за 
постигането на най-високо ниво на 
ядрена безопасност за защита на 
работниците и на населението от 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение на ядрените 
инсталации.

Or. fr

Изменение 87
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/71/Евратом
Член 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

_„в) да гарантира, че държавите членки 
осигуряват подходящи национални
мерки, така че за ядрените инсталации 
съответното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация и 
извеждане от експлоатация да се 
извършват по начин, предотвратяващ
неконтролирано изхвърляне на 

„в) да гарантира, че държавите членки 
осигуряват всички необходими мерки, 
така че за ядрените инсталации 
съответното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, 
мониторинг, подобрение и извеждане 
от експлоатация да се извършват по 
начин, предотвратяващ изхвърляне на 
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радиоактивни вещества.“ радиоактивни вещества.“

Or. fr

Изменение 88
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2009/71/Евратом
Член 1 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 1 се добавя следната буква:

г) да насърчава и повишава културата 
на ядрена безопасност

Or. en

Изменение 89
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -4 (нова)
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-4) В член 3 параграф 2 се изменя, 
както следва:

„2) „ядрена безопасност“ означава
постигането на подходящи 
експлоатационни условия, 
предотвратяване на аварии и 
ограничаване на последиците от тях, 
така че работниците и населението да 
бъдат защитени от опасности, 
произтичащи от йонизиращото 

„2) „ядрена безопасност“ означава 
постигането на подходящи 
експлоатационни условия, 
предотвратяване на аварии и 
ограничаване на последиците от тях, 
така че работниците, населението и 
околната среда да бъдат защитени от
радиационни опасности, произтичащи 
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лъчение на ядрените инсталации; от ядрените инсталации;“

Or. fr

Обосновка

В съответствие с целта на настоящата директива, определението на Комисията за 
„ядрена безопасност“ следва да бъде изцяло приведено в съответствие със 
съответното определение на МААЕ (вж. Речника по безопасност на МААЕ, издание 
от 2007 г., стр. 133). Това определение ясно се позовава на защитата на „околната 
среда“ като основен елемент на понятието „ядрена безопасност“, който го свързва с 
въпроса за правното основание.

Изменение 90
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „ненормално събитие“ означава всяко 
нежелано произшествие, чиито 
последствия или възможни последствия
не са пренебрежимо малки от гледна 
точка на защитата или ядрената 
безопасност;

7. „ненормално събитие“ означава всяко 
нежелано произшествие, чиито 
последствия или възможни последствия
могат да застрашат защитата или 
ядрената безопасност;

Or. fr

Изменение 91
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „авария“ означава всяко непланирано 
събитие, включително грешки на 
персонала, откази на оборудване и 
други произшествия, чиито последствия 
или възможни последствия не са 
пренебрежимо малки от гледна точка 
на защитата или ядрената безопасност;

8. „авария“ означава всяко непланирано 
събитие, включително грешки на 
персонала, откази на оборудване и 
други произшествия, чиито последствия 
или възможни последствия могат да 
застрашат защитата или ядрената 
безопасност;

Or. fr

Изменение 92
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. „аварии“ са отклонения от 
нормалната експлоатация, които са 
по-редки и по-тежки от очакваните 
експлоатационни събития и които 
включват проектни аварии и близки 
до проектните състояния;

Or. en

Изменение 93
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11. „практическо елиминиране“ 
означава, че настъпването на дадено 
състояние е физически невъзможно или 
може да се счита за изключително 
малко вероятно с висока степен на 
доверителност;

11. „практическо елиминиране“ 
означава, че настъпването на дадено 
състояние е физически невъзможно;

Or. fr

Изменение 94
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „разумно постижими“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени, освен ако може да се 
докаже, че са значително 
непропорционални спрямо 
подобрението на безопасността, което 
биха осигурили;

12. „разумно изпълними“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени, освен ако може да се 
докаже, че са значително 
непропорционални спрямо 
подобрението на безопасността, което 
биха осигурили;

(Препоръчително е „разумно 
постижими“ да се замени с „разумно 
изпълними“ в целия текст на 
предложението на Комисията, както и 
в доклада).

Or. en
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Обосновка

Терминът „разумно постижими“ се използва в документите в областта на 
радиационната защита, т.е. WENRA. Преразглеждането на директивата предлага 
уникална възможност за разработване на общи определения и терминология за 
целите за безопасност (за NSD, Конвенцията за ядрена безопасност, МААЕ, РСС), 
които следва да се използват.

Изменение 95
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „разумно постижими“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени, освен ако може да се 
докаже, че са значително 
непропорционални спрямо 
подобрението на безопасността, което 
биха осигурили;

12. „разумно постижими“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете, които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени, освен ако
националният регулаторен орган 
приеме, че са се доказали като
значително непропорционални спрямо 
подобрението на безопасността, което 
биха осигурили;

Or. en

Изменение 96
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
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Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „разумно постижими“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени, освен ако може да се 
докаже, че са значително 
непропорционални спрямо 
подобрението на безопасността, което 
биха осигурили;

12. „разумно постижими“ означава 
допълнителни мерки за намаляване на 
рисковете, които (в допълнение към 
спазването на изискванията за добра 
инженерна практика) следва да бъдат 
търсени по отношение на 
проектирането, въвеждането в 
експлоатация, експлоатацията или 
извеждането от експлоатация на дадена 
ядрена инсталация, и които следва да 
бъдат приложени в случаите, когато 
оказват принос за безопасността;

Or. fr

Изменение 97
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „проектни основи“ означава наборът 
от условия и събития, който изрично е 
взет предвид при проектирането на 
инсталацията, в съответствие с 
установени критерии, така че 
инсталацията да може да устои на тези 
условия без да надхвърли 
допустимите граници, посредством 
планираното действие на системите 
за безопасност;

13. „проектни основи“ означава наборът
и кумулативният ефект от условия и 
събития, който изрично е взет предвид 
при проектирането на инсталацията, в 
съответствие с установени критерии, 
така че инсталацията да може да устои 
на тези условия;
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Or. fr

Изменение 98
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „проектна авария“ означава авария,
чиито условия са отчетени при 
проектирането на инсталацията в 
съответствие с установени критерии, и
при която увреждането на горивото и 
изхвърлянето на радиоактивни 
вещества са задържани в рамките на
допустими граници;

14. „проектна авария“ означава авария,
причиняваща аварийни условия, за 
която е проектирано съоръжение в 
съответствие с установени проектни
критерии и консервативна 
методология, и за която
изхвърлянията на радиоактивни 
вещества са задържани в рамките на
приемливи граници;

Or. en

Изменение 99
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „надпроектна авария“ означава 
авария, която е възможна, но не е 
изцяло взета предвид при 
проектирането, защото е счетена за 
съвсем малко вероятна;

заличава се

Or. en
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Изменение 100
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „надпроектна авария“ означава 
авария, която е възможна, но не е 
изцяло взета предвид при 
проектирането, защото е счетена за 
съвсем малко вероятна;

заличава се

Or. fr

Изменение 101
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16a. „близки до проектните аварийни 
състояния“ (design extension 
conditions) са аварийни състояния, 
които не се считат за проектни 
аварии (design basis accidents), но са 
разгледани в процеса на проектиране 
на съоръжението в съответствие с 
реалистична методика, и при които 
изхвърлянията на радиоактивни 
вещества остават в приемливи 
граници. Близките до проектните 
аварийни състояния биха могли да 
включват състояния при тежки 
аварии.

Or. en
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Изменение 102
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – параграф 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. „верифициране“ е процес на 
проверка, при който се установява 
дали продуктите на фазата на 
системата, системния компонент, 
метода, изчислителния инструмент, 
компютърната програма, 
разработката и производството 
отговарят на всички изисквания на 
предходната фаза;

Or. en

Изменение 103
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 6 - буква а
Директива 2009/71/Евратом
Член 4 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
поддържат национална законодателна, 
регулаторна и организационна рамка
(наричана по-долу „национална рамка“) 
за ядрена безопасност на ядрените 
инсталации, с която се разпределят 
отговорностите и се осигурява 
координация между съответните 
държавни органи. Националната рамка 
установява задължения по отношение 
на:

1. Държавите членки създават и 
поддържат национална законодателна, 
регулаторна, административна и 
организационна рамка (наричана по-
долу „национална рамка“) за ядрена 
безопасност на ядрените инсталации, с 
която се разпределят отговорностите и 
се осигурява координация между 
съответните държавни органи.
Националната рамка установява 
задължения по отношение на:
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Изменение 104
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква г a (нова)
Директива 2009/71/Евратом
Член 4 – параграф 2

Текст в сила Изменение

га) параграф 2 се заменя със следното:

"2. Държавите членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява, когато е уместно, при 
отчитане на експлоатационния опит,
изводите, направени от анализите на 
безопасността на инсталации в процес 
на експлоатация, разработването на 
технологии и резултатите от проучвания 
на безопасността, когато такива са 
налични и подходящи.“

„2. Държавите членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява редовно, веднага щом 
станат налични съответен 
експлоатационен опит, изводи, 
направени от анализите на 
безопасността на ядрени инсталации в 
процес на експлоатация и резултати от 
разработването на технологии и 
проучвания на безопасността.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:EN:PDF)

Изменение 105
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да е функционално отделен от всеки 
друг публичен или частен субект, имащ 
отношение към насърчаването или 
използването на ядрената енергия, или 
производството на електроенергия;

а) да е правно  и функционално отделен 
от всеки друг публичен или частен 
субект, имащ отношение към 
насърчаването или използването на 
ядрената енергия, или производството 
на електроенергия;
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Or. en

Изменение 106
Иво Белет

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

да е функционално отделен от всеки 
друг публичен или частен субект, имащ 
отношение към насърчаването или 
използването на ядрената енергия, или 
производството на електроенергия;

да е функционално и правно отделен от 
всеки друг публичен или частен субект, 
имащ отношение към насърчаването 
или използването на ядрената енергия, 
или производството на електроенергия;

Or. nl

Изменение 107
Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да разполага със свои собствени 
бюджетни средства с подходящ размер, 
както и с автономия при изпълнението 
на определения бюджет. Механизмът на 
финансиране и процесът на 
предоставяне на бюджетни средства
трябва да бъде ясно определен в 
националната рамка;

г) да разполага със свои собствени 
бюджетни средства с подходящ размер, 
както и с автономия при изпълнението 
на определения бюджет. Механизмът на 
финансиране и процесът на
предоставяне на бюджетни средства са
ясно определени в националната рамка
и следва да включват разпоредби за 
подходящо генериране на нови и 
управление на съществуващи знания, 
експертен опит и умения;

Or. en
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Изменение 108
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да разполага със служители с 
необходимите квалификации, опит и 
експертни умения на висшите 
административни длъжности 
(генерални дирекции и поделения на 
генерални дирекции), които не са 
заемали, поне през предходните десет 
години, високи отговорни постове в 
публичен или правен субект, 
занимаващ се с развитие, 
производство или използване на 
ядрена енергия;

Or. fr

Изменение 109
Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да разполага с персонал с подходящ 
брой, притежаващ необходимите 
квалификации, опит и експертни 
умения;

д) да разполага с подходящ на брой
персонал с квалификациите, опита и 
експертните знания, необходими за 
изпълнение на неговите задължения, 
който следва да има достъп до 
външни научни и технически ресурси 
и помощни експертни умения, 
доколкото сметне за необходимо, в 
подкрепа на своите регулаторни 
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функции и в съответствие с 
принципите на прозрачност, 
независимост и интегритет на 
регулаторните процеси;

Or. en

Изменение 110
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да разполага с персонал с подходящ 
брой, притежаващ необходимите 
квалификации, опит и експертни 
умения;

д) да разполага с подходящ на брой
персонал, като всички, и по-специално 
политически назначените членове на 
съвета, притежават необходимите 
квалификации, опит и експертни 
умения;

Or. en

Изменение 111
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да разполага с персонал с подходящ 
брой, притежаващ необходимите 
квалификации, опит и експертни 
умения;

д) да разполага с подходящ на брой
персонал, притежаващ необходимите 
квалификации, опит и експертни 
умения, да му осигурява непрекъснато 
обучение и да може да гарантира 
неговата независимост в случай на 
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конфликт на интереси;

Or. fr

Изменение 112
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентният регулаторен 
орган е член на независима и 
автономна организация шапка за 
безопасност и контрол, която трябва 
да бъде основана и чиято единствена 
цел е да осигурява обща безопасност. 
Организацията шапка е съставена от 
независими и подходящи от 
техническа гледна точка експерти и 
получава достатъчно компетенции и 
правомощия, за да създава мерки и да 
изпълнява действия, които да 
гарантират най-високата 
постижима ядрена безопасност в 
Съюза.

Or. en

Изменение 113
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Лицата с изпълнителни 
отговорности в рамките на 



AM\1019806BG.doc 61/117 PE529.779v01-00

BG

компетентния регулаторен орган се 
назначават съгласно ясно определени 
процедури и изисквания за 
назначаване. Те могат да бъдат 
освобождавани от длъжност по 
време на своя мандат, ако не спазват 
изискванията за независимост, 
залегнали в настоящия член, или са 
били признати за виновни за 
закононарушения съгласно 
националното право. Определя се 
подходящ срок на отказ за 
длъжности с потенциален конфликт 
на интереси.

Or. en

Изменение 114
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изисква от притежателите на 
лицензия да спазват националните 
изисквания за ядрена безопасност и 
условията на съответната лицензия;

б) да изисква от притежателите на 
лицензия да спазват националните 
изисквания за ядрена безопасност и 
условията на съответната лицензия; ако 
притежателят на лицензия не спазва 
изискванията за ядрена безопасност, 
регулаторният орган има 
възможност да накара 
притежателят на лицензия да 
преустанови своята дейност;

Or. en

Изменение 115
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да изпълнява действия по 
осигуряване на прилагането на 
изискванията, включително спиране на 
експлоатацията на ядрена инсталация в 
съответствие с условията, определени в 
националната рамка по член 4, параграф 
1.

д) да изпълнява действия по 
осигуряване на прилагането на 
изискванията, включително санкции в 
съответствие с член 9а и спиране на 
експлоатацията на ядрена инсталация в 
съответствие с условията, определени в 
националната рамка по член 4, параграф 
1.

Or. en

Изменение 116
Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2009/71/Евратом
Член 5 – параграф 3 – буква е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да осигурява подходящи условия за 
научноизследователските и развойни 
дейности, необходими за развитие на 
нужната база знания и за подкрепа на 
управлението на научните познания 
за регулаторния процес; 

Or. en

Изменение 117
Катлен Ван Бремпт
Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
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Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка, че 
основната отговорност за ядрената 
безопасност на ядрена инсталация се 
носи от съответния притежател на 
лицензия. Тази отговорност не може да 
се делегира.

1. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка, че 
цялата отговорност за ядрената 
безопасност на ядрена инсталация се 
носи от съответния притежател на 
лицензия. Тази отговорност не може да 
се делегира. Ядрените оператори и  
притежателите на лицензия за 
обработка на ядрени отпадъци са 
изцяло застраховани и всички 
застрахователни разходи и разходи за 
щети, причинени на лица и на 
околната среда в случай на авария се 
покриват напълно от операторите и 
притежателите на лицензия. 

Or. en

Изменение 118
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка, че 
основната отговорност за ядрената 
безопасност на ядрена инсталация се 
носи от съответния притежател на 
лицензия. Тази отговорност не може да 
се делегира.

1. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка
цялата отговорност за ядрената 
безопасност на ядрена инсталация да се 
носи изцяло от съответния автор на 
проекта и от притежателя на 
лицензия. Тази отговорност не може да 
се делегира.

Or. fr
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Изменение 119
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват, доколкото е разумно 
постижимо, ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.

Or. ro

Изменение 120
Катлен Ван Бремпт
Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват, доколкото е разумно 
постижимо, ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.

2. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.
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Or. en

Изменение 121
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват, доколкото е разумно 
постижимо, ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.

2. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии, под 
надзора на компетентния регулаторен 
орган, редовно да извършват оценка, да 
проверяват и непрекъснато да 
подобряват ядрената безопасност на 
своите ядрени инсталации по системен 
и подлежащ на проверка начин.

Or. fr

Изменение 122
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква г
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензия да въведат и 
прилагат системи за управление, в които 
се отдава необходимото първостепенно 
значение на ядрената безопасност и 
които биват редовно проверявани от 

4. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензия да въведат и 
прилагат системи за управление, в които 
се отдава необходимото първостепенно 
значение на ядрената безопасност, 
включително на разпространението и
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компетентния регулаторен орган. укрепването на култура на ядрена 
безопасност, които биват редовно 
проверявани от компетентния 
регулаторен орган.

Or. en

Изменение 123
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква e
Директива 2009/71/Евратом
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии да 
осигуряват и поддържат адекватни 
финансови и човешки ресурси, с
подходяща квалификация, експертиза и 
умения за изпълнение на своите 
задължения във връзка с ядрената 
безопасност на ядрени инсталации, 
посочени в параграфи 1–4 от настоящия 
член и в членове 8а–8г от настоящата 
директива. Тези задължения се отнасят 
също и за работниците на 
подизпълнителите.

5. Държавите членки осигуряват 
изискване в националната рамка към 
притежателите на лицензии да 
осигуряват и поддържат адекватни 
финансови и човешки ресурси, с
подходящи квалификации, експертни 
знания и умения за изпълнение на 
своите задължения във връзка с 
ядрената безопасност на ядрени 
инсталации, посочени в параграфи 1–4а
от настоящия член и в членове 8а–8г от 
настоящата директива, включително по 
време на и след извеждането им от 
експлоатация. Тези задължения се 
отнасят също и за работниците на 
подизпълнителите.

Or. fr

Изменение 124
Елена Бъсеску

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
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Директива 2009/71/Евратом
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към всички 
участващи страни да въведат 
разпоредби за образование, обучение и 
упражняване на своя персонал, имащ 
задължения във връзка с безопасността 
на ядрените инсталации, както и във 
връзка с вътрешната аварийна готовност 
и действията при аварии, за да се 
изграждат, поддържат и доразвиват 
актуални и взаимно признати експертни 
познания и умения в областта на 
ядрената безопасност.

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към всички 
участващи страни да въведат 
разпоредби за образование,
непрекъснато обучение и упражняване 
на своя персонал, имащ задължения във 
връзка с безопасността на ядрените 
инсталации, както и във връзка с 
вътрешната аварийна готовност и 
действията при аварии, за да се 
изграждат, поддържат и доразвиват 
актуални и взаимно признати експертни 
познания и умения в областта на 
ядрената безопасност.

Or. ro

Изменение 125
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към всички 
участващи страни да въведат 
разпоредби за образование, обучение и 
упражняване на своя персонал, имащ
задължения във връзка с безопасността 
на ядрените инсталации, както и във 
връзка с вътрешната аварийна готовност 
и действията при аварии, за да се 
изграждат, поддържат и доразвиват 
актуални и взаимно признати експертни 
познания и умения в областта на 
ядрената безопасност.

Държавите членки осигуряват изискване 
в националната рамка към всички 
участващи страни да въведат 
разпоредби за образование, обучение и 
упражняване на своя персонал и своите 
подизпълнители, имащи задължения 
във връзка с безопасността на ядрените 
инсталации, както и във връзка с 
вътрешната аварийна готовност и 
действията при аварии, за да се 
изграждат, поддържат и доразвиват 
актуални и взаимно признати експертни 
познания и умения в областта на 
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ядрената безопасност.

Or. fr

Изменение 126
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
предоставянето на актуална и 
навременна информация във връзка с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации и съответните рискове на
работниците и населението, особено на
хората, живеещи в близост до ядрена 
инсталация.

Държавите членки осигуряват 
предоставянето на актуална и 
навременна информация във връзка с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации и съответните рискове за
работниците и населението, особено за
хората, живеещи в близост до ядрена 
инсталация. Трябва да се установи 
всеобхватен и прозрачен процес на 
комуникация чрез редовно 
информиране и чрез редовни 
консултации с гражданите на ЕС.

Or. de

Изменение 127
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
предоставянето на актуална и 
навременна информация във връзка с 

Държавите членки осигуряват 
предоставянето на актуална 
информация във връзка с ядрената 
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ядрената безопасност на ядрените 
инсталации и съответните рискове на
работниците и населението, особено на
хората, живеещи в близост до ядрена 
инсталация.

безопасност на ядрените инсталации и 
съответните рискове за работниците, 
гражданското общество и 
населението в реално време, особено за
хората, живеещи в близост до ядрена 
инсталация.

Or. fr

Изменение 128
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща,
inter alia, предоставяне на
информация относно нормалните 
работни условия на ядрените 
инсталации, провеждане на 
незадължителни консултации с 
работниците и широката 
общественост и известяване в случай 
на ненормални събития и аварии.

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща
важни събития като избор на 
площадка, проектиране,
строителство, разширяване, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация, експлоатация след 
изтичане на експлоатационния срок 
по проект, окончателно закриване и
извеждане от експлоатация.

Or. en

Изменение 129
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на
незадължителни консултации с 
работниците и широката общественост 
и известяване в случай на ненормални 
събития и аварии.

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на 
консултации с работниците и широката 
общественост и известяване в случай на 
ненормални събития и аварии.

Or. de

Изменение 130
Милослав Рансдорф

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на 
незадължителни консултации с 
работниците и широката общественост 
и известяване в случай на ненормални 
събития и аварии.

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на 
незадължителни консултации с 
работниците и широката общественост 
и известяване в случай на аварии.

Or. en
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Обосновка

Тук „ненормални събития“ не се използва в съответствие с Речника на МААЕ, отнасящ 
се за ядрената безопасност. Има две основни състояния на съоръженията: работни 
състояния и аварийни условия. Първите не подлежат на докладване.

Изменение 131
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и 
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на 
незадължителни консултации с 
работниците и широката общественост 
и известяване в случай на ненормални 
събития и аварии.

Задължението по предходната алинея 
включва изискване да се гарантира, че 
компетентният регулаторен орган и
притежателите на лицензии, всеки в 
своята област на отговорност, трябва да 
разработват, публикуват и прилагат 
стратегия за прозрачност, включваща 
процеси на консултации и обхващаща, 
inter alia, предоставяне на информация 
относно нормалните работни условия на 
ядрените инсталации, провеждане на 
незадължителни консултации с 
работниците и широката общественост 
и известяване в случай на инциденти и 
аварии.

Or. en

Изменение 132
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват 
предоставянето на обществеността на 
възможности за ранно и реално участие 
в процеса на лицензиране на ядрените 
инсталации, в съответствие със 
съответното законодателство на 
ЕС, националното законодателство и 
международните задължения.

3. Държавите членки осигуряват 
предоставянето на обществеността на 
възможности за ранно и реално участие 
в процеса на лицензиране и 
подобряване на експлоатационната 
безопасност на ядрените инсталации, в 
съответствие с Конвенцията от Орхус.

Or. fr

Изменение 133
Евжен Тошеновски, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват 
предоставянето на обществеността на 
възможности за ранно и реално участие 
в процеса на лицензиране на ядрените 
инсталации, в съответствие със 
съответното законодателство на ЕС, 
националното законодателство и 
международните задължения.

3. Държавите членки осигуряват 
предоставянето на обществеността на 
възможности за ранно и реално участие 
в процеса на оценка на въздействието 
върху околната среда на ядрените 
инсталации, в съответствие със 
съответното законодателство на ЕС, 
националното законодателство и 
международните задължения.

Or. en

Изменение 134
Едит Херцог, Ян Бржезина

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване по 
отношение на ядрените инсталации,
че при тяхното проектиране, избор 
на площадка, строителство, 
въвеждане в експлоатация, 
експлоатация и извеждане от 
експлоатация трябва да присъства 
целта да се предотвратява 
възможното изхвърляне на
радиоактивни вещества чрез:

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване една от 
целите при проектирането,
строителството, експлоатацията и
извеждането от експлоатация на 
ядрени инсталация да бъде 
предотвратяване на аварии, а в случай 
на настъпване на авария – смекчаване 
на нейните последици, и 
предотвратяване на съществено и 
дългосрочно замърсяване извън 
пределите на местонахождението на 
инсталацията чрез:

Or. en

Обосновка

Въз основа на работата на Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори 
(WENRA), групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност 
(ENSREG) предложи цели във връзка с безопасността за новите ядрени централи . Но 
въвеждането им в правнообвързващ документ изисква допълнителни обяснения и 
напътствия при тълкуването.

Изменение 135
Алехо Видал-Куадрас, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване по 
отношение на ядрените инсталации,
че при тяхното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация и
извеждане от експлоатация трябва да
присъства целта да се предотвратява 

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване една от 
целите при проектирането, избора на 
площадка, строителството,
въвеждането в експлоатация,
експлоатацията и извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталация да
бъде предотвратяване на аварии, а в 
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възможното изхвърляне на
радиоактивни вещества чрез:

случай на настъпване на авария –
смекчаване на нейните последици, и 
предотвратяване на съществено и 
дългосрочно замърсяване извън 
пределите на местонахождението на 
инсталацията чрез:

Or. en

Изменение 136
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване по 
отношение на ядрените инсталации, че 
при тяхното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация и 
извеждане от експлоатация трябва да 
присъства целта да се предотвратява 
възможното изхвърляне на 
радиоактивни вещества чрез:

1. Не се отнася за българския текст

Or. en

Обосновка

Става въпрос за замяна на английската дума „avoiding“ (избягване) с „preventing“ 
(предотвратяване). „Предотвратяване“ е по-често използваната като термин дума.
Освен това предотвратяване е по-правилният термин в случая, тъй като по 
дефиниция той предполага предприемане на предварителни действия в очакване на 
някакво събитие. Предотвратяване на възможно изхвърляне на радиоактивни 
вещества е по-правилният термин, както от лингвистична, така и от функционална 
гледна точка.
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Изменение 137
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване по 
отношение на ядрените инсталации, че 
при тяхното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация и 
извеждане от експлоатация трябва да 
присъства целта да се предотвратява 
възможното изхвърляне на 
радиоактивни вещества чрез:

1. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване по 
отношение на ядрените инсталации, че 
при тяхното проектиране, избор на 
площадка, строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация и 
извеждане от експлоатация трябва да 
присъства целта да се предотвратява 
изхвърляне на радиоактивни вещества 
чрез:

Or. fr

Изменение 138
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) практическо елиминиране на 
възможността да се случат аварийни 
последователности, които биха довели 
до рано настъпили или големи
изхвърляния на радиоактивни вещества;

a) практическо елиминиране на 
възможността да се случат аварийни 
последователности, които биха довели 
до изхвърляния на радиоактивни 
вещества;

Or. fr
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Изменение 139
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на авариите, които 
не са практически елиминирани —
чрез проектни мерки, ограничаващи 
авариите така, че да е необходимо да се 
прилагат само ограничени по време и 
място защитни мерки за населението и 
да има достатъчно време за 
изпълнението на тези защитни мерки, 
като освен това честотата на 
такива аварии трябва да бъде сведена 
до минимум.

б) проектни мерки, ограничаващи 
авариите така, че да е необходимо да се 
прилагат само ограничени по време и 
място защитни мерки за населението и 
да има достатъчно време за 
изпълнението на тези защитни мерки.

Or. fr

Изменение 140
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 трябва да се прилага за
всички ядрени инсталации до степен, 
доколкото тя е разумно постижима.

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 се прилага за ядрени 
инсталации.

Or. fr
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Изменение 141
Едит Херцог

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 трябва да се прилага за
всички ядрени инсталации до степен, 
доколкото тя е разумно постижима.

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 се прилага за нови ядрени
реактори и се счита за цел по 
отношение на съществуващите 
ядрени инсталации до степен, 
доколкото тя е разумно постижима.

Or. en

Обосновка

Комисията не прави разграничение между нови инсталации и съществуващи такива, 
реактори и други съоръжения. Въпреки, че предложения от Комисията втори параграф 
от член 8а прави крачка в тази насока, определението „разумно постижима“ е твърде 
неясно.

Изменение 142
Алехо Видал-Куадрас, Ян Бржезина, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че
целта по параграф 1 трябва да се
прилага за всички ядрени инсталации
до степен, доколкото тя е разумно 
постижима.

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че
целите по параграф 1 се прилагат за
нови ядрени реактори и се считат за 
цел по отношение на 
съществуващите ядрени инсталации
до степен, доколкото тя е разумно 
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постижима.

Or. en

Изменение 143
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 трябва да се прилага за
всички ядрени инсталации до степен, 
доколкото тя е разумно постижима.

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че целта 
по параграф 1 :

а) се прилага за ядрени инсталации, за 
които е издадена лицензия за 
строителство за първи път след 
влизането в сила на настоящата 
директива;

б) се използва като отправна точка за 
осъществяване на 
високотехнологични подобрения, 
свързани с безопасността на 
съществуващи ядрени инсталации, 
включително в рамките на 
периодичните прегледи на 
безопасността, посочени в член 8в, 
параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 144
Катлен Ван Бремпт, Тереса Риера Мадурей

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изборът на площадка да бъде 
надлежно съобразен, така че да се 
избегнат, ако това е възможно,
външни природни или причинени от 
човека бедствия, както и да бъде 
сведено до минимум тяхното 
въздействие;

а) изборът на площадка да бъде 
надлежно съобразен, така че да се 
избегнат външни природни или 
причинени от човека бедствия, както и 
да бъде сведено до минимум тяхното 
въздействие;

Or. en

Изменение 145
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изборът на площадка да бъде 
надлежно съобразен, така че да се 
избегнат, ако това е възможно,
външни природни или причинени от 
човека бедствия, както и да бъде
сведено до минимум тяхното 
въздействие;

a) изборът на площадка да бъде 
надлежно съобразен, така че да се 
избегнат външни природни или 
причинени от човека бедствия, както и 
да бъде предотвратено тяхното 
въздействие;

Or. fr

Изменение 146
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – параграф 1 – буква б – подточка i 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дозите на облъчване на персонала и 
населението да не надхвърлят 
предписаните граници и да бъдат 
колкото е разумно постижимо по-
ниски;

i) дозите на облъчване на персонала и 
населението да не надхвърлят 
предписаните граници;

Or. fr

Изменение 147
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – буква б – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) настъпването на ненормални събития 
да бъде сведено до минимум;

ii) настъпването на ненормални събития 
да бъде предотвратено;

Or. fr

Изменение 148
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – буква б – подточка iii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) да бъде намален потенциалът за 
ескалация на аварийни ситуации чрез 
подобряване на възможностите на 
ядрените инсталации реално да се 

iii) да бъде премахнат потенциалът за 
ескалация на аварийни ситуации чрез 
подобряване на възможностите на 
ядрените инсталации реално да се 
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управляват и контролират ненормалните 
събития;

управляват и контролират ненормалните 
събития, които могат да се случат 
въпреки това;

Or. fr

Изменение 149
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – буква б – подточка iv 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) да бъдат ограничени вредните 
последици от ненормалните събития и 
проектните аварии, в случай че настъпят 
такива, така че да се осигури, че те или 
да предизвикат никакво външно 
радиационно въздействие, или то да е 
незначително;

iv) да бъдат ограничени вредните 
последици от ненормалните събития и 
проектните аварии, в случай че настъпят 
такива въпреки това, така че да се 
осигури, че те не предизвикват никакво 
външно радиационно въздействие;

Or. fr

Изменение 150
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – буква б – подточка v 

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) да бъдат избегнати външните 
природни или причинени от човека 
бедствия, в случаите при които това е 
възможно, или тяхното въздействие 

v) да бъдат избегнати външните 
природни или причинени от човека 
бедствия;
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да бъде сведено до минимум.

Or. fr

Изменение 151
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 б – буква б – подточка v 

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) да бъдат избегнати външните 
природни или причинени от човека 
бедствия, в случаите при които това е 
възможно, или тяхното въздействие да 
бъде сведено до минимум.

v) да бъдат избегнати външните 
природни или причинени от човека 
бедствия, в случаите при които това е 
възможно, или тяхното въздействие да 
бъде сведено до разумно постижимия
минимум.

Or. en

Изменение 152
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) редовно да оценява радиационното 
въздействие на съответната ядрена 
инсталация върху работниците и 
населението, а също и върху въздуха,
водата и почвата, както при нормални 
работни условия, така и при аварийни 
условия;

а) редовно да оценява радиационното 
въздействие на съответната ядрена 
инсталация върху работниците и 
населението и околната среда, както 
при нормални работни условия, така и 
при аварийни условия;

Or. en
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Изменение 153
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) редовно да оценява радиационното 
въздействие на съответната ядрена 
инсталация върху работниците и 
населението, а също и върху въздуха, 
водата и почвата, както при нормални 
работни условия, така и при аварийни 
условия;

a) редовно да оценява, поне веднъж на 
всеки пет години, радиационното 
въздействие на съответната ядрена 
инсталация върху работниците и 
населението, а също и върху въздуха, 
водата и почвата, както при нормални 
работни условия, така и при аварийни 
условия;

Or. fr

Изменение 154
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно и поне веднъж на всеки
десет години да дефинира, 
документира и подлага на преоценка 
проектните основи на ядрените 
инсталации посредством преглед на 
безопасността, както и да го допълва с 
анализ на близки до проектните 
аварийни състояния, така че да осигури 
прилагането на всички разумно 
изпълними мерки за подобрение;

б) редовно и поне веднъж на всеки пет
години да дефинира, документира и 
подлага на преоценка проектните 
основи на ядрените инсталации 
посредством преглед на безопасността,
в отсъствието на който 
съответната ядрена инсталация се 
затваря, както и да допълва този 
преглед с анализ на близки до 
проектните аварийни състояния, така че 
да осигури прилагането на всички 
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разумно изпълними мерки за 
подобрение;

Or. fr

Изменение 155
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно и поне веднъж на всеки
десет години да дефинира, 
документира и подлага на преоценка 
проектните основи на ядрените 
инсталации посредством преглед на 
безопасността, както и да го допълва с 
анализ на близки до проектните 
аварийни състояния, така че да осигури 
прилагането на всички разумно 
изпълними мерки за подобрение;

б) редовно и поне веднъж на всеки осем
години да дефинира, документира и 
подлага на преоценка проектните 
основи на ядрените инсталации 
посредством преглед на безопасността, 
както и да го допълва с анализ на близки 
до проектните аварийни състояния, така 
че да осигури прилагането на всички 
разумно изпълними мерки за 
подобрение;

Or. en

Обосновка

За да се позволи достатъчно актуализирано разглеждане на технологичния и социалния 
прогрес.

Изменение 156
Бела Ковач

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да осигури включването в обхвата на 
анализа на близки до проектните 
аварийни състояния на всички аварии, 
събития и комбинации от събития, 
включително вътрешни и външни 
природни или причинени от човека 
бедствия, водещи до състояния, които 
не са включени в проектните аварии;

да се стреми да осигури включването в 
обхвата на анализа на близки до 
проектните аварийни състояния на 
всички аварии, събития и комбинации 
от събития, включително вътрешни и 
външни природни или причинени от 
човека бедствия, водещи до състояния, 
които не са включени в проектните 
аварии;

Or. hu

Изменение 157
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква е 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да провежда специфичен преглед на 
безопасността на ядрените инсталации, 
които компетентният регулаторен орган 
счита за приближаващи се до границите 
на техния първоначално предвиден 
експлоатационен живот и за които се 
иска удължаване на експлоатационния 
живот.

е) да провежда специфичен преглед на 
безопасността на ядрените инсталации, 
които компетентният регулаторен орган 
счита за приближаващи се до границите 
на техния първоначално предвиден 
експлоатационен живот и да прилага 
мерките, одобрени от регулаторния 
орган за предотвратяване на 
надпроектни аварии, преди 
одобряване на поискано удължаване на 
експлоатационния живот.

Or. en

Изменение 158
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 1 – буква е 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да провежда специфичен преглед на 
безопасността на ядрените инсталации, 
които компетентният регулаторен орган 
счита за приближаващи се до границите 
на техния първоначално предвиден 
експлоатационен живот и за които се 
иска удължаване на експлоатационния 
живот.

е) провежда специфичен преглед на 
безопасността на ядрените инсталации, 
които компетентният регулаторен орган 
счита за приближаващи се до границите 
на техния първоначално предвиден 
експлоатационен живот и за които се 
иска удължаване на експлоатационния 
живот. В случаите, когато бива 
предоставено удължаване на 
експлоатационния живот, сроковете, 
определени в параграф 1, букви a) и б) 
биват намалени на две години.

Or. fr

Изменение 159
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че 
предоставянето или преразглеждането 
на лицензия за строителство и/или 
експлоатация на ядрена инсталация 
следва да се основава на съответна 
оценка на безопасността на площадката 
и инсталацията.

2. Държавите членки осигуряват в 
националната рамка изискване, че 
предоставянето или преразглеждането 
на лицензия за строителство и/или 
експлоатация на ядрена инсталация 
следва да се основава на съответна 
оценка на безопасността на площадката 
и инсталацията, след проведена 
инспекция от националния орган.

Or. en
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Изменение 160
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да подготви и редовно да
актуализира вътрешен авариен план, 
който:

a) подготвя и редовно актуализира, 
поне веднъж на всеки пет години,
вътрешен авариен план, който:

Or. fr

Изменение 161
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква а – подточка ii 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) да бъде координиран с всички други 
заинтересовани органи и да е съобразен 
с поуките от опита от тежки събития, 
ако настъпят такива;

ii) да бъде координиран с всички други 
заинтересовани органи и да е съобразен 
с поуките от опита от тежки събития, 
ако настъпят такива, включително по 
отношение на евакуирането на 
население;

Or. fr

Изменение 162
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква а – подточка iii а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) отчита кумулативните рискове, 
свързани с наличието в близост на 
други опасни (тип Севезо ІІІ) 
промишлени инсталации;

Or. fr

Изменение 163
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да създаде в обекта център за 
действия при аварии, който да е 
достатъчно защитен срещу природни 
бедствия и йонизиращи лъчения, така че 
да е обитаем;

е) създава в обекта център за действия 
при аварии, който да е достатъчно 
защитен срещу природни бедствия и 
йонизиращи лъчения, така че да е 
обитаем по време на период на 
управление на криза;

Or. fr

Изменение 164
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква е a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) позволява, създава условия за това 
и насърчава публично участие и 
участие на работещи в областта на 
ядрената сигурност 
неправителствени организации;

Or. fr

Изменение 165
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да предприеме защитни действия в 
случай на извънредна ситуация, така че 
да ограничи всякакви последствия върху 
човешкото здраве и за въздуха, водата 
и почвата.“.

ж) предприема мерки за безопасност и 
сигурност в случай на извънредна 
ситуация, така че да ограничи всякакви 
последствия върху човешкото здраве и 
околната среда.

Or. en

Изменение 166
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8 г – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да предприеме защитни действия в 
случай на извънредна ситуация, така че 
да ограничи всякакви последствия 

ж) предприема защитни действия в 
случай на извънредна ситуация, така че 
да предотврати всякакви последствия 
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върху човешкото здраве и за въздуха, 
водата и почвата.“.

върху човешкото здраве и за въздуха, 
водата и почвата.“.

Or. fr

Изменение 167
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки, на Парламента и на 
Комисията. Ежегодно Парламентът 
получава информация и с него се 
провеждат консултации относно 
резултатите, мерките и плановете в 
областта на ядрената безопасност.

Or. de

Изменение 168
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност.

Or. en

Изменение 169
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице,
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Резултатите от всяка 
партньорска проверка се оповестяват 
публично.

Or. en
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Изменение 170
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от
своята национална рамка и/или органи с 
цел постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

1. Най-малко веднъж на осем години 
държавите членки организират 
периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на своята национална рамка 
и/или органи с цел постоянно 
подобряване на ядрената безопасност. 
Когато са налице, резултатите от всяка 
партньорска проверка се докладват на 
държавите членки и на Комисията.

Or. en

Обосновка

С цел да се позволи достатъчно актуално отчитане на технологичния и обществения 
напредък.

Изменение 171
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко веднъж на десет години 
държавите членки организират 

1. Най-малко веднъж на пет години 
държавите членки организират 
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периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

периодични самооценки на своята 
национална рамка и компетентни 
регулаторни органи и да отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на релевантни части от своята 
национална рамка и/или органи с цел 
постоянно подобряване на ядрената 
безопасност. Когато са налице, 
резултатите от всяка партньорска 
проверка се докладват на държавите 
членки и на Комисията.

Or. fr

Изменение 172
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, със 
съдействието на компетентните 
регулаторни органи, организират 
периодично – поне веднъж на всеки 
шест години, провеждането на 
система от тематични партньорски 
проверки и се споразумяват за времеви 
график на елементите по 
прилагането им. За тази цел 
държавите членки трябва:

2. Държавите членки гарантират 
наличието на правила за периодична 
самооценка на резултатите по 
отношение на безопасността на 
ядрената инсталация, намираща се 
под тяхна юрисдикция, и отправят 
покана за партньорски проверки на 
тези инсталации с цел непрекъснато 
подобряване на ядрената безопасност. 
Всяка инсталация се подлага на 
проверка най-малко на всеки десет 
години.

Or. en

Изменение 173
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, със съдействието 
на компетентните регулаторни органи, 
организират периодично — поне 
веднъж на всеки шест години, 
провеждането на система от 
тематични партньорски проверки и 
се споразумяват за времеви график на 
елементите по прилагането им. За 
тази цел държавите членки трябва:

2. Държавите членки, със съдействието 
на компетентните регулаторни органи,
могат съвместно да изберат една или 
повече конкретни теми, свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Тези теми се предлагат 
за проверка в рамките на 
съществуващата международна 
система от мисии.

Or. en

Изменение 174
Паул Рюбиг

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, със съдействието 
на компетентните регулаторни органи, 
организират периодично — поне 
веднъж на всеки шест години, 
провеждането на система от тематични 
партньорски проверки и се 
споразумяват за времеви график на 
елементите по прилагането им. За тази 
цел държавите членки трябва:

2. Държавите членки, със съдействието 
на компетентните регулаторни органи, 
организират периодично — поне 
веднъж на всеки три години, 
провеждането на система от тематични 
партньорски проверки и се 
споразумяват за времеви график на 
елементите по прилагането им. За тази 
цел държавите членки:

Or. en

Изменение 175
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, със съдействието на 
компетентните регулаторни органи, 
организират периодично — поне 
веднъж на всеки шест години, 
провеждането на система от тематични 
партньорски проверки и се 
споразумяват за времеви график на
елементите по прилагането им. За тази 
цел държавите членки трябва:

Държавите членки, със съдействието на 
компетентните регулаторни органи, 
организират периодично – поне веднъж 
на всеки шест години, провеждането на 
система от тематични партньорски 
проверки и се споразумяват за 
елементите по прилагането им в 
рамките на същия график. За тази цел 
държавите членки:

Or. en

Изменение 176
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) съвместно и в тясно 
сътрудничество с Комисията да 
изберат един или повече специфични 
въпроси (topics), свързани с ядрената 
безопасност на ядрените инсталации. 
Ако държавите членки не успеят 
съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос, изборът на въпроси, 
които да бъдат разгледани при 
партньорските проверки, трябва да 
бъде направен от Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 177
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) съвместно и в тясно 
сътрудничество с Комисията да 
изберат един или повече специфични 
въпроси (topics), свързани с ядрената 
безопасност на ядрените инсталации. 
Ако държавите членки не успеят 
съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос, изборът на въпроси, 
които да бъдат разгледани при 
партньорските проверки, трябва да 
бъде направен от Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 178
Милослав Рансдорф

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията да изберат един или повече 
специфични въпроси (topics), свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Ако държавите членки не 
успеят съвместно да изберат поне 
един подобен въпрос, изборът на 
въпроси, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки, трябва 
да бъде направен от Комисията;

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията избират един или повече 
специфични въпроси, свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации.

Or. en
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Обосновка

Това предложение засилва правомощията на Европейската комисия в противоречие с 
член 5. Националните регулатори отговарят за областта на ядрената безопасност. 
Вж. Общите изисквания за безопасност на МААЕ, части 1 2.8 („За да бъде 
действително независим, регулаторният орган трябва да разполага с достатъчно 
правомощия и достатъчен персонал и трябва да има достъп до достатъчно 
финансови средства за правилно изпълнение на възложените му отговорности.“).

Изменение 179
Алехо Видал-Куадрас, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията да изберат един или повече 
специфични въпроси (topics), свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Ако държавите членки не 
успеят съвместно да изберат поне 
един подобен въпрос, изборът на 
въпроси, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки, трябва 
да бъде направен от Комисията;

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията избират един или повече 
специфични въпроси, свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации.

Or. en

Изменение 180
Павел Поц

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията да изберат един или повече 

а) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията избират един или повече 
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специфични въпроси (topics), свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Ако държавите членки не 
успеят съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос, изборът на въпроси, 
които да бъдат разгледани при 
партньорските проверки, трябва да 
бъде направен от Комисията;

специфични въпроси, свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Ако държавите членки не 
успеят съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос в срока, определен в 
настоящия параграф, Съветът в 
сътрудничество с ENSREG избира 
един или повече въпроси, които да 
бъдат разгледани при партньорските 
проверки;

Or. en

Обосновка

Това би променило ролята на Комисията от наблюдател в участник с правомощия да 
отменя решенията на националните регулатори. Принципът на силна национална 
регулация и национални регулатори е крайъгълен камък на Международната конвенция 
за ядрена безопасност. Намерението на Комисията да увеличи своите правомощия ще 
доведе до конфликт на интереси с националните регулатори. Такова „второ ниво“ би 
предизвикало неясна ситуация по отношение на разпределението на отговорността.

Изменение 181
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съвместно и в тясно сътрудничество с 
Комисията да изберат един или повече 
специфични въпроси (topics), свързани с 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Ако държавите членки не 
успеят съвместно да изберат поне един 
подобен въпрос, изборът на въпроси, 
които да бъдат разгледани при 
партньорските проверки, трябва да 
бъде направен от Комисията;

a) съвместно, в тясно сътрудничество 
със заинтересованите
неправителствени организации и с 
одобрението на Комисията избират
един или повече специфични въпроси, 
свързани с ядрената безопасност на 
ядрените инсталации. Ако държавите 
членки не успеят съвместно да 
представят поне един подобен въпрос 
в срока, определен в настоящия 
параграф, Комисията определя 
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въпросите, които да бъдат разгледани 
при партньорските проверки;

Or. fr

Изменение 182
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въз основа на избраните въпроси, да 
проведат национални оценки, в тясно 
сътрудничество с притежателите 
на лицензии, и да публикуват 
резултатите;

заличава се

Or. en

Изменение 183
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) въз основа на избраните въпроси, 
да проведат национални оценки, в 
тясно сътрудничество с 
притежателите на лицензии, и да 
публикуват резултатите;

заличава се

Or. en
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Изменение 184
Алехо Видал-Куадрас, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въз основа на избраните въпроси, да 
проведат национални оценки, в тясно 
сътрудничество с притежателите на 
лицензии, и да публикуват резултатите;

б) оценяват до каква степен са били 
решени избраните въпроси и при 
необходимост провеждат в тясно 
сътрудничество с притежателите на 
лицензии национални оценки на 
своите инсталации, които подлежат 
на оценка от компетентния 
регулаторен орган, и публикуват 
резултатите;

Or. en

Изменение 185
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въз основа на избраните въпроси, да 
проведат национални оценки, в тясно 
сътрудничество с притежателите на 
лицензии, и да публикуват резултатите;

б) въз основа на избраните въпроси 
провеждат национални оценки, в тясно 
сътрудничество с притежателите на 
лицензии и ENSREG, и публикуват 
резултатите;

Or. en

Изменение 186
Андраш Дюрк



AM\1019806BG.doc 101/117 PE529.779v01-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно да дефинират методика, 
да организират и проведат 
партньорски проверки на 
резултатите от националните 
оценки по буква б), в партньорски 
проверки се поканва да участва и 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 187
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно да дефинират методика, 
да организират и проведат 
партньорски проверки на 
резултатите от националните 
оценки по буква б), в партньорски 
проверки се поканва да участва и 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 188
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно да дефинират методика, да
организират и проведат партньорски 
проверки на резултатите от 
националните оценки по буква б), в 
партньорски проверки се поканва да
участва и Комисията;

в) съвместно дефинират методика, 
организират и провеждат партньорски 
проверки (включително от 
независими експерти от организации 
на гражданското общество) на 
резултатите от националните оценки по 
буква б), в които участва и Комисията;

Or. fr

Изменение 189
Алехо Видал-Куадрас, Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно да дефинират методика, да
организират и проведат партньорски 
проверки на резултатите от 
националните оценки по буква б), в 
партньорски проверки се поканва да 
участва и Комисията;

в) съвместно дефинират методика, 
организират и провеждат партньорски 
проверки на резултатите от 
националните оценки по буква б), в 
партньорски проверки се поканва да 
участва като наблюдател и 
Комисията;

Or. en

Изменение 190
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съвместно да дефинират методика, 
да организират и проведат партньорски 
проверки на резултатите от 
националните оценки по буква б), в 
партньорски проверки се поканва да 
участва и Комисията;

в) дефинират методика, организират и 
проведат партньорски проверки на 
резултатите от националните оценки по 
буква б), в партньорски проверки се 
поканва да участва като наблюдател и 
Комисията;

Or. en

Изменение 191
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да публикуват резултатите от 
партньорските проверки по буква в).

заличава се

Or. en

Изменение 192
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да публикуват резултатите от 
партньорските проверки по буква в).

заличава се

Or. en
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Изменение 193
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да публикуват резултатите от 
партньорските проверки по буква в).

г) публикуват незабавно резултатите от 
партньорските проверки по буква в).

Or. fr

Изменение 194
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) темата на първата тематична 
партньорска проверка се определя не 
по-късно от три години след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 195
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
трябва да организира планирането и 
начина на прилагане на своята 
територия на съответните технически 
препоръки, произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно 
да информира Комисията.

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
организира планирането и начина на 
прилагане на своята територия на 
съответните технически препоръки, 
произтичащи от процеса на 
партньорската проверка.

Or. en

Изменение 196
Милослав Рансдорф

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
трябва да организира планирането и 
начина на прилагане на своята 
територия на съответните технически 
препоръки, произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно 
да информира Комисията.

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
организира планирането и начина на 
прилагане на своята територия на 
съответните технически препоръки, 
произтичащи от процеса на 
партньорската проверка. 

Or. en

Обосновка

Това предложение засилва правомощията на Европейската комисия в противоречие с 
член 5. Националните регулатори отговарят за областта на ядрената безопасност. 
Вж. Общите изисквания за безопасност на МААЕ, части 1 2.8 („За да бъде 
действително независим, регулаторният орган трябва да разполага с достатъчно 
правомощия и достатъчен персонал и трябва да има достъп до достатъчно 
финансови средства за правилно изпълнение на възложените му отговорности.“).
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Изменение 197
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 
2, трябва да организира планирането и 
начина на прилагане на своята 
територия на съответните технически 
препоръки, произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно да
информира Комисията.

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорски проверки по параграф 
2, съобщава след получаването им 
резултатите от тези проверки на 
държавите членки и на Комисията и 
организира планирането и начина на 
прилагане на своята територия на 
съответните технически препоръки, 
произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно 
информира Комисията.

Or. en

Изменение 198
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
трябва да организира планирането и 
начина на прилагане на своята 
територия на съответните технически 
препоръки, произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно 
да информира Комисията.

3. Всяка държава членка, която е обект 
на партньорска проверка по параграф 2, 
организира планирането и начина на 
прилагане на своята територия на 
съответните технически препоръки, 
произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и публикува 
план за действие, отразяващ 
предприетите стъпки.

Or. en
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Изменение 199
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка, която е обект на 
партньорска проверка по параграф 2, 
трябва да организира планирането и 
начина на прилагане на своята 
територия на съответните технически 
препоръки, произтичащи от процеса на 
партньорската проверка и съответно да
информира Комисията.

Всяка държава членка, която е обект на 
партньорска проверка по параграф 2, 
организира планирането и 
задължителния начин на прилагане на 
своята територия на съответните 
технически препоръки, произтичащи от 
процеса на партньорската проверка и 
съответно информира Комисията.

Or. de

Изменение 200
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира 
последователно, използвайки всички 
инструменти, с които разполага за 
тази цел, че препоръките за 
подобряване на ядрената безопасност, 
произтичащи от стрес тестовете и 
от партньорската проверка, се 
прилагат незабавно, и разглежда 
много внимателно икономическата 
обоснованост на мерките за 
актуализиране в светлината на 
потенциалната опасност; 
Комисията гарантира, че разходите 
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за мерките за подобрение се поемат 
изцяло от операторите на ядрени 
инсталации, а не от 
данъкоплатците.

Or. de

Изменение 201
Андраш Дюрк

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Комисията установи 
значителни отклонения или 
закъснения при изпълнението на 
техническите препоръки от процеса 
на партньорската проверка, 
Комисията следва да покани 
компетентните регулаторни органи 
на останалите държави членки, 
които не са били обект на 
съответната проверка, да 
организират и проведат 
верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за 
възможните мерки за отстраняване 
на установените слабости.

заличава се

Or. en

Изменение 202
Милослав Рансдорф

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Комисията установи 
значителни отклонения или 
закъснения при изпълнението на 
техническите препоръки от процеса 
на партньорската проверка, 
Комисията следва да покани 
компетентните регулаторни органи 
на останалите държави членки, 
които не са били обект на 
съответната проверка, да 
организират и проведат 
верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за 
възможните мерки за отстраняване 
на установените слабости.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това предложение засилва правомощията на Европейската комисия в противоречие с 
член 5. Националните регулатори отговарят за областта на ядрената безопасност. 
Вж. Общите изисквания за безопасност на МААЕ, части 1 2.8 („За да бъде 
действително независим, регулаторният орган трябва да разполага с достатъчно 
правомощия и достатъчен персонал и трябва да има достъп до достатъчно 
финансови средства за правилно изпълнение на възложените му отговорности.“).

Изменение 203
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Комисията установи 
значителни отклонения или 
закъснения при изпълнението на 

заличава се
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техническите препоръки от процеса 
на партньорската проверка, 
Комисията следва да покани 
компетентните регулаторни органи 
на останалите държави членки, 
които не са били обект на 
съответната проверка, да 
организират и проведат 
верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за 
възможните мерки за отстраняване 
на установените слабости.

Or. en

Изменение 204
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Комисията установи 
значителни отклонения или 
закъснения при изпълнението на 
техническите препоръки от процеса 
на партньорската проверка, 
Комисията следва да покани 
компетентните регулаторни органи 
на останалите държави членки, 
които не са били обект на 
съответната проверка, да 
организират и проведат 
верификационна мисия, с която да 
обрисуват цялостна картина на 
ситуацията и да информират 
съответната държава членка за 
възможните мерки за отстраняване 
на установените слабости.

4. Всяка държава членка, която е 
обект на партньорска проверка, 
предоставя на останалите държави 
членки, на Комисията и на 
обществеността последващ доклад за 
изпълнението на препоръките, 
отправени след партньорската 
проверка. По целесъобразност след 
това се организира последваща 
партньорска проверка по същите 
процедури като описаните в параграф 
2 и заключенията от нея се 
оповестяват публично.

Or. en
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Изменение 205
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По информация от Комисията и в 
срок от три месеца националният 
орган възлага на притежателя на 
лицензия да изпълни съответните 
мерки за безопасност, определени в 
процеса на партньорската проверка. 
Националният орган налага санкции в 
съответствие с член 9а, ако в 
допълнителен срок от 6 месеца 
притежателят на лицензия не 
покаже видим напредък в 
прилагането на тези мерки.

Or. en

Изменение 206
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При получаване на искане за 
удължаване на експлоатационния 
живот на ядрената инсталация над 
първоначално предвидения в срок от 
шест месеца държавата членка 
отправя покана за извършване на 
партньорска проверка на 
съответната инсталация в 
съответствие с параграф 2.
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Or. en

Изменение 207
Милослав Рансдорф

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на авария, водеща до рано 
настъпило или голямо изхвърляне на 
радиоактивни вещества, или на 
ненормално събитие, водещо до 
ситуации с необходимост от 
прилагане на външни аварийни мерки 
или защитни мерки за населението, 
съответната държава членка трябва 
в рамките на шест месеца да отправи 
покана за партньорска проверка на 
съответната инсталация в 
съответствие с параграф 2, в която 
да бъде поканена да участва и 
Комисията.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това предложение засилва правомощията на Европейската комисия в противоречие с 
член 5. Националните регулатори отговарят за областта на ядрената безопасност. 
Вж. Общите изисквания за безопасност на МААЕ, части 1 2.8 („За да бъде 
действително независим, регулаторният орган трябва да разполага с достатъчно 
правомощия и достатъчен персонал и трябва да има достъп до достатъчно 
финансови средства за правилно изпълнение на възложените му отговорности.“).

Изменение 208
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на авария, водеща до рано 
настъпило или голямо изхвърляне на 
радиоактивни вещества, или на 
ненормално събитие, водещо до 
ситуации с необходимост от прилагане 
на външни аварийни мерки или защитни 
мерки за населението, съответната 
държава членка трябва в рамките на 
шест месеца да отправи покана за 
партньорска проверка на съответната 
инсталация в съответствие с параграф 2, 
в която да бъде поканена да участва и 
Комисията.

5. В случай на авария, чиито 
последствия водят до ситуации с 
необходимост от прилагане на външни 
аварийни мерки или защитни мерки за 
населението, съответната държава 
членка в рамките на шест месеца 
отправя покана за партньорска 
проверка на съответната инсталация в 
съответствие с параграф 2, в която 
Комисията се поканва да участва като 
наблюдател.

Or. en

Изменение 209
Евжен Тошеновски, Ян Бржезина, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8д – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на авария, водеща до рано 
настъпило или голямо изхвърляне на 
радиоактивни вещества, или на 
ненормално събитие, водещо до 
ситуации с необходимост от прилагане 
на външни аварийни мерки или защитни 
мерки за населението, съответната 
държава членка трябва в рамките на 
шест месеца да отправи покана за 
партньорска проверка на съответната 
инсталация в съответствие с параграф 2,
в която да бъде поканена да участва и 
Комисията.

5. В случай на авария, чиито 
последствия водят до ситуации с 
необходимост от прилагане на външни 
аварийни мерки или защитни мерки за 
населението, съответната държава 
членка отправя покана за партньорска 
проверка на съответната инсталация в 
съответствие с параграф 2.

Or. en
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Изменение 210
Евжен Тошеновски, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8е – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8е заличава се

Указания за подобряване на ядрената
безопасност

Or. en

Изменение 211
Евжен Тошеновски, Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на резултатите от 
партньорските проверки, проведени 
съгласно посоченото в член 8д, 
параграф 2 и произтичащите от тях 
технически препоръки, в 
съответствие с принципите за 
прозрачност и за непрекъснато 
подобряване на ядрената безопасност, 
държавите членки, със съдействието 
на компетентните регулаторни 
органи, разработват съвместно и 
формулират указания по 
специфичните въпроси по член 8д, 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en
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Изменение 212
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2009/71/Евратом
Член 8е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на резултатите от 
партньорските проверки, проведени 
съгласно посоченото в член 8д, 
параграф 2 и произтичащите от тях 
технически препоръки, в съответствие с 
принципите за прозрачност и за 
непрекъснато подобряване на ядрената 
безопасност, държавите членки, със 
съдействието на компетентните 
регулаторни органи, разработват 
съвместно и формулират указания по 
специфичните въпроси по член 8д, 
параграф 2, буква а).

Въз основа на резултатите от 
партньорските проверки, проведени 
съгласно посоченото в член 8д, 
параграф 2 и произтичащите от тях 
технически препоръки, в съответствие с 
принципите за прозрачност и за 
непрекъснато подобряване на ядрената 
безопасност, държавите членки, със 
съдействието на компетентните 
регулаторни органи, разработват 
съвместно и формулират указания по 
специфичните въпроси по член 8д, 
параграф 2, буква а). Комисията 
гарантира наличието на 
задължителни стандарти за ядрена 
безопасност, действащи в целия ЕС, 
най-късно три години след влизането 
в сила на настоящата директива.

Or. de

Изменение 213
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2009/71/Евратом
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки формулират 
правилата за санкции, приложими 
при нарушаване на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и вземат 

заличава се
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всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
съобщават тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [да се 
попълни датата – тази дата може да 
съответства на срока за 
транспониране, посочен в член 2 от 
настоящото приложение] и я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. de

Изменение 214
Бела Ковач

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2009/71/Евратом
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки формулират
правилата за санкции, приложими при 
нарушаване на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки съобщават тези 
разпоредби на Комисията най-късно до 
[да се попълни датата — тази дата 
може да съответства на срока за 
транспониране, посочен в член 2 от 
настоящото приложение] и я 
уведомяват незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят с 
консенсус правилата за санкции, 
приложими при нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното приложение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
съобщават тези разпоредби на 
Комисията и я уведомяват незабавно за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. hu
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Изменение 215
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2009/71/Евратом
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки формулират
правилата за санкции, приложими при 
нарушаване на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки съобщават тези 
разпоредби на Комисията най-късно до 
[да се попълни датата – тази дата може 
да съответства на срока за 
транспониране, посочен в член 2 от 
настоящото приложение] и я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят правилата 
за санкции, приложими при нарушаване 
на националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи и могат да се състоят в 
глоба „на ден“ или временно спиране 
на експлоатацията на съответната 
ядрена инсталация посредством
забрана от националния регулаторен 
орган. Държавите членки съобщават 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до [да се попълни датата – тази 
дата може да съответства на срока за 
транспониране, посочен в член 2 от 
настоящото приложение] и я уведомяват 
незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. fr


