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Изменение 23
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Катастрофата в Чернобил през 1986 
г. подчерта глобалното значение на 
ядрената безопасност. Катастрофата във 
Фукушима Дайичи през 2011 г. 
потвърди необходимостта от 
продължаване на усилията за 
подобряване на ядрената безопасност до 
най-високите стандарти. За да създаде 
условията за безопасност, необходими 
за премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението, 
Европейската общност за атомна 
енергия („Общността“) следва да 
може да подкрепя ядрената безопасност 
в трети държави.

(3) Катастрофата в Чернобил през 1986 
г. подчерта глобалното значение на 
ядрената безопасност. Катастрофата във 
Фукушима Дайичи през 2011 г. 
потвърди, че за всеки ядрен реактор са 
присъщи рискове и че тези рискове са 
непредвидими. Ядрената катастрофа 
във Фукушима отбелязва края на 
мисловния модел за „ядрена 
безопасност“. Въпреки това трябва 
постоянно да се правят усилия за
подобряване на ядрената безопасност до 
най-високите стандарти, които 
отразяват най-съвременните 
практики, не само по време на 
жизнения цикъл, но също така и по 
време на извеждането от употреба на 
атомните съоръжения. За да
насърчава култура на безопасност,
Европейският съюз следва да може да 
подкрепя ядрената безопасност в трети 
държави.

Or. en

Изменение 24
Bernd Lange

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Катастрофата в Чернобил през 1986 
г. подчерта глобалното значение на 
ядрената безопасност. Катастрофата във 

(3) Катастрофата в Чернобил през 1986 
г. подчерта глобалното значение на 
ядрената безопасност. Катастрофата във 
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Фукушима Дайичи през 2011 г. 
потвърди необходимостта от 
продължаване на усилията за 
подобряване на ядрената безопасност до 
най-високите стандарти. За да създаде 
условията за безопасност, необходими 
за премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението,
Европейската общност за атомна 
енергия („Общността“) следва да може 
да подкрепя ядрената безопасност в 
трети държави.

Фукушима Дайичи през 2011 г. 
потвърди необходимостта от 
продължаване на усилията за 
подобряване на ядрената безопасност до 
най-високите стандарти за целия 
период на действие на атомните 
електроцентрали. За да създаде 
условията за безопасност, необходими 
за премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението, 
Европейската общност за атомна 
енергия („Общността“) следва да може 
да подкрепя ядрената безопасност в 
трети държави.

Or. de

Изменение 25
Bernd Lange

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Докато все още съществуват 
атомни електроцентрали, и –
противно на очакванията –
продължават да се строят нови, 
преговорите следва да целят 
гарантиране на спазването на 
европейските стандарти за 
безопасност.

Or. de

Изменение 26
Bernd Lange

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Докато все още съществуват 
атомни електроцентрали, и –
противно на очакванията –
продължават да се строят нови, 
преговорите следва да целят 
гарантиране, че подкрепата от 
страна на независими надзорни 
органи се превръща в основен 
приоритет.

Or. de

Изменение 27
Bernd Lange

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Като действа в рамките на общи 
политики и стратегии със своите 
държави-членки, Европейският съюз 
сам по себе си притежава критичната 
маса, за да отговори на световните 
предизвикателства, а също така е в най-
добра позиция да координира 
сътрудничеството с трети държави.

(4) Като действа в рамките на общи 
политики и стратегии със своите 
държави-членки, Европейският съюз 
сам по себе си притежава критичната 
маса, за да отговори на световните 
предизвикателства, а също така е в най-
добра позиция да координира 
сътрудничеството с трети държави. В 
това отношение Европейският 
парламент следва редовно да получава 
сведения и с него да се провеждат 
консултации относно плановете на 
държавите членки и трети държави 
в областта на ядрената безопасност. 

Or. de

Изменение 28
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се поддържат и насърчават 
постоянното подобряване на ядрената 
безопасност и нейното регулиране, 
Съветът прие Директива 
2009/71/Евратом от 25 юни 2009 г. за 
установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Съветът прие също 
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 
2011 г. за създаване на рамка на 
Общността за отговорно и безопасно 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци. Тези директиви
и изпълняваните високи стандарти на 
ядрена безопасност и управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци са примери, които могат да се 
използват, за да се насърчат третите 
държави да приемат подобни високи
стандарти.

(6) За да се поддържат и насърчават 
постоянното подобряване на ядрената 
безопасност и нейното регулиране, 
Съветът прие Директива 
2009/71/Евратом от 25 юни 2009 г. за 
установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Съветът прие също 
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 
2011 г. за създаване на рамка на 
Общността за отговорно и безопасно 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци. Както 
Комисията призна след 
катастрофата във Фукушима, тези
директиви трябва да бъдат спешно 
преразгледани с цел в Съюза да се 
въведат най-високи стандарти на 
ядрена безопасност и управление на 
отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци са примери, които могат да се 
използват допълнително, за да се 
насърчат третите държави да приемат
най-високи стандарти, които 
отразяват най-съвременните 
практики и радиационна защита.

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че европейските директиви относно ядрената безопасност не 
съдържат технически стандарти за безопасност. Стандартите за безопасност на 
съществуващите и евентуалните нови атомни съоръжения трябва да бъдат най-
високи. В този контекст Комисията реши, в своята работна програма за 2011 г., да 
преразгледа неотдавнашната Директива за ядрената безопасност.

Изменение 29
Bernd Lange
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Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Необходимо е да се гарантира, че 
във всички държави членки се 
провеждат стрес тестове, в които 
биха могли да се включат трети 
държави, и че, когато е необходимо, 
атомните електроцентрали се 
извеждат от експлоатация.

Or. de

Изменение 30
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Във всички региони, за които 
механизмът за сътрудничество е бил 
удължен от 2007 г. насам (т.е. ЕПС-
Юг, Латинска Америка, Азия), 
няколко нови проекти по 
Инструмента за сътрудничество в 
областта на ядрената безопасност 
(ИСОЯБ) са или в застой или 
отменени, а страните със значими 
ядрени разработки (като Индия, 
Бразилия или страните от Съвета за 
сътрудничество в Залива) не 
проявяват интерес да си 
сътрудничат в рамките на ИСОЯБ. 
Като се вземе предвид натрупаният 
опит, този нов механизъм за 
сътрудничество на равнище атомни 
електроцентрали следва да се насочи 
по-специално към съседните на ЕС 
страни.
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Or. en

Изменение 31
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За периода 2007 - 2013 г. за 
ИСОЯБ е разпределен общ бюджет 
от 524 млн. евро за подкрепа на 
дейностите на ЕС и насърчаване на 
ядрената безопасност, 
радиационната защита и 
ефективните гаранции за ядрена 
безопасност в световен мащаб. Около 
половината от тази сума беше 
посветена за фондовете за Чернобил. 
Последните плащания към  тези 
фондове се очаква да бъдат 
реализирани до края на 2013 г. Във 
връзка с това няма нужда от принос 
на ЕС към фондовете за Чернобил за 
финансовата перспектива 2014-
2020 г. Частичното преразпределение 
на предложената сума от 631,1 млн. 
евро за новия ИСОЯБ за периода 2014–
2020 г. ще отидат за санирането на 
атомния обект във Фукушима Дайичи 
и радиационна защита.

Or. en

Изменение 32
Romana Jordan

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Новата Рамкова програма за 
научни изследвания и иновации 2014–
2020 г. („Хоризонт 2020“) и 
Програмата за научни изследвания и 
обучение на Европейската общност за 
атомна енергия (2014–2018 г.), която 
я допълва обръщат специално 
внимание на международното 
сътрудничество и отношенията на 
ЕС с трети държави. В това 
отношение особено внимание следва 
да бъде обърнато на развитието на 
човешките ресурси.

Or. sl

Изменение 33
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз финансира мерки в 
подкрепа на насърчаването на високо 
ниво на ядрена безопасност, 
радиационна защита и прилагането на 
ефикасни и ефективни гаранции за 
ядрените материали в трети държави 
в съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Европейският съюз финансира мерки в 
подкрепа на насърчаването на високо 
ниво на ядрена безопасност, 
радиационна защита и прилагането на 
ефикасни и ефективни гаранции за 
ядрените материали в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.
Сътрудничеството в областта на 
ядрената безопасност и гаранциите 
по силата на настоящия регламент 
нямат за цел да насърчават ядрената 
енергетика.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение за регламент се опитва да поясни, че безопасността, а не 
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насърчаването на атомната енергетика, е неговата първостепенна цел. Изменението 
просто придвижва напред тази цел от приложението – критерии – последна точка 
към член 1.

Изменение 34
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съюз финансира мерки в 
подкрепа на насърчаването на високо 
ниво на ядрена безопасност, 
радиационна защита и прилагането на 
ефикасни и ефективни гаранции за 
ядрените материали в трети държави в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Европейският съюз финансира мерки в 
подкрепа на насърчаването на високо 
ниво на ядрена безопасност, 
радиационна защита и прилагането на 
ефикасни и ефективни гаранции за 
ядрените материали в трети държави в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент. Това ще 
гарантира, че ядреният материал се 
използва само за гражданските цели, 
за които е предназначен.

Or. de

Изменение 35
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на култура на ефективна 
ядрена безопасност и прилагане на най-
високи стандарти за ядрена безопасност 
и радиационна защита;

а) насърчаване на култура на ефективна 
ядрена безопасност и прилагане на най-
високи стандарти за ядрена безопасност 
и радиационна защита, по-конкретно в 
съседство на ЕС и в 
присъединяващите се страни, в които 
има действащи атомни 
електроцентрали на датата на 
влизане в сила на настоящия 
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регламент;

Or. en

Обосновка

Във всички региони, за които механизмът за сътрудничество е бил удължен от 2007 г. 
насам (т.е. ЕПС-Юг, Латинска Америка, Азия), няколко нови проекти по 
Инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ИСОЯБ) са 
или в застой или отменени, а страните със значими ядрени разработки (като Индия, 
Бразилия или страните от Съвета за сътрудничество в Залива) не проявяват интерес 
да си сътрудничат в рамките на ИСОЯБ. Като се вземе предвид натрупаният опит, 
този нов механизъм за сътрудничество на равнище атомни електроцентрали следва 
да се насочи към съседните на ЕС страни.

Изменение 36
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, извеждането от експлоатация 
и възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и инсталации;

б) отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, извеждането от експлоатация 
и възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и инсталации в 
трети държави;

Or. en

Обосновка

Възможните проекти могат да включват, наред с другото, стабилизирането и 
санирането на обекта във Фукушима, санирането на обекти за добив на уран, 
възстановяването, обработката и съхранението на потънали в моретата предмети 
(напр. ядрени подводници) или въпроси, свързани с отговорното управление на 
радиоактивни отпадъци в страните, които в момента не разполагат с никакъв 
капацитет за производство на атомна електроенергия.

Изменение 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговорно и безопасно управление на
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, извеждането от експлоатация 
и възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и инсталации;

б) отговорно и безопасно управление на
ядрено гориво и радиоактивни 
отпадъци, извеждането от експлоатация 
и възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и инсталации;

Or. ro

Изменение 38
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) насърчаване на политиките за 
осведомяване, образоване и 
професионално обучение в областта 
на атомната енергия и във връзка с 
цикъла на ядреното гориво, 
управлението на ядрените отпадъци 
и радиационната защита;

Or. ro

Изменение 39
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) степента, до която страните, 
получаващи подпомагане, са развили 
най-високо равнище на безопасност в 
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атомните съоръжения до стандарт, 
който отразява най-съвременните 
практики в ЕС в техническо, 
регулаторно и оперативно 
отношение;

Or. en

Изменение 40
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ситуация към съответния момент по 
отношение на стратегиите за 
отработеното гориво, ядрените 
отпадъци и извеждането от 
експлоатация, съответната 
законодателна и регулаторна рамка и 
изпълнението на проекти;

б) ситуация към съответния момент по 
отношение на стратегиите за 
отработеното гориво, ядрените 
отпадъци и извеждането от 
експлоатация, броя и значението на 
санирането на бивши атомни обекти 
и съоръжения, съответната 
законодателна и регулаторна рамка и 
изпълнението на проекти;

Or. en

Изменение 41
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) дългосрочно положително 
въздействие върху околната среда;

Or. sl
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Изменение 42
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(вб) постигане на високо равнище на 
ядрена безопасност в трети държави, 
сравнимо със стандартите за ядрена 
безопасност в Европейския съюз;

Or. sl

Изменение 43
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В приложението са посочени 
подробно конкретни мерки, подкрепяни 
от настоящия регламент, и критериите, 
приложими към сътрудничеството в 
областта на ядрената безопасност.

4. Целите, посочени в член 1, параграф 
1, по-конкретно, се преследват 
посредством следните мерки:

а) подкрепа за засилването на 
регулаторната рамка;
б) подкрепа за изработването и 
прилагането на ефективни схеми за 
оценка на безопасността въз основа 
на методологията, одобрена от 
Европейската група на регулаторите 
в областта на ядрената безопасност 
(ENSREG) и в следващия етап – за 
обмен на най-добри практики 
относно последвалите препоръки за 
безопасност;
в) сътрудничество в следните 
области: изграждане на експертен 
опит и компетентност, условия за 
управление и предотвратяване на 
произшествия, стратегии за 
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отговорно и безопасно управление на 
отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци и 
стратегии за извеждане от 
експлоатация.
Мерките включват значителен 
елемент на трансфер на знания 
(споделяне на експертен опит, 
подкрепа както за съществуващите, 
така и за новите образователни и 
обучителни програми в областта на 
ядрената безопасност) с цел 
подобряване на устойчивостта на 
постигнатите резултати.
Мерките се прилагат при съгласуване 
с международните организации, по-
специално Международната агенция 
за атомна енергия (МААЕ) и 
посредством сътрудничество с 
органите на трети държави, с 
ядрените регулатори и 
организациите, които им осигуряват 
техническа подкрепа, и с 
операторите на атомни съоръжения, 
по целесъобразност, и по-конкретно в 
рамката на всеобхватни оценки на 
риска и безопасността („стрес 
тестове“).
В приложението са посочени подробно 
конкретни мерки, подкрепяни от 
настоящия регламент, и критериите, 
приложими към сътрудничеството в 
областта на ядрената безопасност.

Or. en

Изменение 44
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В приложението са посочени 4. Посочените по-горе в параграф 1 
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подробно конкретни мерки, подкрепяни 
от настоящия регламент, и критериите, 
приложими към сътрудничеството в 
областта на ядрената безопасност.

цели се постигат главно посредством 
следните мерки:

а) подпомагане на регулаторните 
органи за гарантиране на тяхната 
независимост, компетентност и 
развитие и за инвестиции в човешки 
ресурси;
б) подпомагане за мерки с цел 
укрепване и прилагане на 
законодателната рамка;
в) подкрепа за изработването и 
прилагането на ефективни схеми за 
оценка на безопасността въз основа 
на стандарти, подобни на 
прилаганите в Европейския съюз;
г) сътрудничество в следните 
области: развитие на експертни 
познания, опит и умения, процедури за 
управление на произшествия и 
тяхното предотвратяване, 
стратегии за отговорно и безопасно 
управление на отработеното гориво и 
стратегии за извеждане от 
експлоатация.
В приложението са посочени подробно 
конкретни мерки, подкрепяни от 
настоящия регламент, и критериите, 
приложими към сътрудничеството в 
областта на ядрената безопасност.

Or. sl

Изменение 45
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Финансовото, икономическото и 
техническото сътрудничество, 

5. Финансовото, икономическото и 
техническото сътрудничество, 
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предоставяни по силата на настоящия 
регламент допълва сътрудничеството, 
предоставяно от Съюза по силата на 
други инструменти за сътрудничество за 
развитие.

предоставяни по силата на настоящия 
регламент допълва сътрудничеството, 
предоставяно от Съюза по силата на 
други инструменти за сътрудничество за 
развитие и Рамкова програма за научни 
изследвания и иновации 2014–2020 г.
(„Хоризонт 2020“) и Програмата за 
научни изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна 
енергия (2014–2018 г.), която я 
допълва.

Or. sl

Изменение 46
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европейският парламент редовно 
получава сведения и с него се 
провеждат консултации относно 
плановете на държавите членки и 
трети държави в областта на 
ядрената безопасност. 

Or. de

Изменение 47
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Стратегическите документи се 
одобряват от Комисията в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 15, параграф 3 от Общия 
регламент за изпълнение.

5. Стратегическите документи се 
одобряват от Комисията в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 15, параграф 3 от Общия 
регламент за изпълнение.
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Стратегическите документи могат да се 
преразглеждат в средата на техния 
период на действие или когато е 
необходимо в съответствие със същата 
процедура. Същевременно обаче тази 
процедура не се изисква за 
актуализиране на стратегията, което не 
засяга първоначалните приоритетни 
области и цели, определени в 
документа.

Стратегическите документи трябва да 
се преразглеждат в средата на техния 
период на действие или когато е 
необходимо в съответствие със същата 
процедура. Същевременно обаче тази 
процедура не се изисква за 
актуализиране на стратегията, което не 
засяга първоначалните приоритетни 
области и цели, определени в 
документа.

Стратегическите документи трябва 
да се представят на Европейския 
парламент, който дава своята оценка 
по време на средносрочния преглед.

Or. sl

Изменение 48
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Многогодишните индикативни 
програми определят приоритетните 
области, избрани за финансиране, 
конкретните цели, очакваните 
резултати, показателите за изпълнение и 
индикативните разпределени финансови 
средства, както като цялостен размер, 
така и по приоритетни области, 
включително разумен резерв от 
неразпределени средства; това може да 
се направи като се посочи диапазон или 
минимален размер, когато е уместно.

2. Многогодишните индикативни 
програми определят приоритетните 
области, избрани за финансиране, 
конкретните цели, очакваните 
резултати, показателите за изпълнение и 
индикативните разпределени финансови 
средства, както като цялостен размер, 
така и по приоритетни области, 
включително разумен резерв от 
неразпределени средства; това може да 
се направи като се посочи диапазон или 
минимален размер, когато е уместно.
Многогодишните индикативни 
програми определят правила за 
избягване на дублиранията и за
гарантиране на съответното 
използване на наличните финансови 
средства.

Or. en
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Изменение 49
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните индикативни 
програми по принцип се основават на 
диалог с партньорските държави или 
регион/и, в който участват 
заинтересованите страни, така че да се 
гарантира, че съответната държава или 
регион се ангажира в достатъчна степен 
с процеса, и да се насърчи подкрепата за 
националните стратегии за развитие.

3. Многогодишните индикативни 
програми по принцип се основават на 
диалог с партньорските държави или 
регион/и, в който участват 
заинтересованите страни, така че да се 
гарантира, че съответната държава или 
регион се ангажира в достатъчна степен 
с процеса, и да се насърчи подкрепата за 
националните стратегии за развитие.
Тези многогодишни индикативни 
програми вземат предвид работната 
програма на МААЕ в областта на 
ядрената безопасност и управлението 
на отпадъците.

Or. en

Изменение 50
Giles Chichester

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Докладване

1. На всеки две години Комисията 
разглежда напредъка, постигнат в 
прилагането на мерките, предприети 
в съответствие с настоящия 
регламент, и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно изпълнението на 
подпомагането за сътрудничеството.
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2. Докладът съдържа сведения 
относно мерките, финансирани през 
предходните две години, информация 
относно резултатите от 
проведените наблюдения и оценки и 
относно изпълнението на 
бюджетните задължения и 
плащания, с разбивка по страна, 
регион и вид сътрудничество.

Or. en

Изменение 51
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Референтната стойност на 
финансовите средства за изпълнение на 
настоящия регламент за периода 2014—
2020 г. е 631 100 000 EUR.

1. Референтната стойност на 
финансовите средства за изпълнение на 
настоящия регламент за периода 2014—
2020 г. е [316 000 000 - 631 100 000
EUR].

Or. en

Обосновка

Предлаганата сума от 631 млн. евро представлява увеличение на общия бюджет на 
текущия ИСОЯБ, въпреки че предложеният инструмент няма да включва вноска за 
Чернобилския фонд, който представлява по-голямата част от финансираните мерки 
в рамките на съществуващия ИСОЯБ. Изменението предлага да се намали 
предлаганият бюджет до по-реалистична сума, освен ако в него не се предвиждат 
мерки за санирането на обекта във Фукушима. Ако това е така, предложената сума 
от 631 млн. евро се запазва.

Изменение 52
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поне 315 100 000 EUR се заделят за 
стабилизирането и санирането на 
атомния обект във Фукушима 
Дайичи, за радиационна защита и 
безопасност на храните в Япония. 

Or. en

Обосновка

Едно сътрудничество с Япония по ИСОЯБ след катастрофата в атомната 
електроцентрала във Фукушима Дайичи би представлявало конкретно осезаемо 
предложение, което следва политическия ангажимент за ядрена безопасност, така, 
както е предвиден в приложението към изявлението от срещата на върха ЕС-Япония 
през май 2011 г. Въпреки че главната отговорност за санирането остава на 
собственика-оператор на централата и на компетентните публични органи в Япония, 
интензивните и организирани международни дейности за подпомагане и консултации 
биха били от голяма помощ.

Изменение 53
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Насърчаване на ефективна култура 
на ядрена безопасност и прилагане на 
най-високи стандарти за ядрена 
безопасност и радиационна защита на 
всички равнища, по-специално чрез:

а) Създаването и насърчаването на 
ефективна култура на ядрена 
безопасност и прилагане на най-високи
стандарти за ядрена безопасност, 
които отразяват най-съвременните 
практики, и радиационна защита на 
всички равнища, по-специално чрез:

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че европейските директиви относно ядрената безопасност, 
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противно на впечатлението, което може да се получи от предложението за 
регламент, не съдържат технически стандарти за безопасност. Стандартите за 
безопасност на съществуващите и евентуалните нови атомни съоръжения трябва да 
бъдат най-високи. Следователно те трябва да достигнат равнище, което отговаря 
на технологичните, регулаторни и оперативни най-съвременни достижения в света и 
непрестанно да се актуализират.

Изменение 54
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– непрекъсната подкрепа за 
регулаторните органи, организациите за 
техническа подкрепа и засилване на 
регулаторната рамка, по-конкретно по 
отношение на дейностите по 
лицензиране, включително и прегледа и
последващите действия, свързани с 
ефективни и всеобхватни оценки на 
риска и на безопасността (т.нар. 
„стрес тестове“);

– непрекъсната подкрепа за 
регулаторните органи, организациите за 
техническа подкрепа и засилване на 
регулаторната рамка, по-конкретно по 
отношение на дейностите по 
лицензиране, включително и прегледа и
прилагането на необходимите мерки 
за гарантиране на най-високо равнище 
на безопасност в атомните 
съоръжения до стандарт, който 
отразява най-съвременните практики 
в ЕС в техническо, регулаторно и 
оперативно отношение;

Or. en

Обосновка

Стандартите за безопасност на съществуващите и евентуалните нови атомни 
съоръжения трябва да бъдат най-високи. Следователно те трябва да достигнат 
равнище, което отговаря на технологичните, регулаторни и оперативни най-
съвременни достижения в света и непрестанно да се актуализират.

Изменение 55
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква а) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа на ядрените оператори в 
изключителни случаи по силата на 
специални и добре обосновани 
обстоятелства в рамките на 
последващи действия, свързани с 
ефективни и всеобхватни оценки на 
риска и на безопасността (т.нар. 
„стрес тестове“);

заличава се

Or. en

Обосновка

Парите на данъкоплатците на ЕС не следва да се използват за финансиране на 
собственици и оператори на атомни инсталации.

Изменение 56
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква а) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа на ядрените оператори в 
изключителни случаи по силата на 
специални и добре обосновани 
обстоятелства в рамките на
последващи действия, свързани с 
ефективни и всеобхватни оценки на 
риска и на безопасността (т.нар. „стрес 
тестове“);

– сътрудничество с ядрените 
оператори в изключителни случаи, 
когато е целесъобразно, и по-
специално в рамките на всеобхватни 
оценки на риска и на безопасността
(т.нар. „стрес тестове“);

Or. en

Изменение 57
Alejo Vidal-Quadras
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Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) Високо равнище на 
компетентност и експертен опит на 
регулаторите, организациите за 
техническа подкрепа и операторите в 
областите, обхванати от 
инструмента, по-конкретно 
посредством:
– продължителна подкрепа за 
образование и обучение на персонала 
на регулаторните органи, 
организациите за техническа 
подкрепа и операторите на атомни 
съоръжения;
– насърчаване на развитието на 
подходящо оборудване за обучение.

Or. en

Изменение 58
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) Подпомагане за осигуряване на 
високо равнище на умения и познания 
на регулаторите, организациите за 
техническа подкрепа и операторите в 
областите, обхванати от този 
инструмент, по-конкретно 
посредством:
– продължителна подкрепа за 
образование и обучение на 
служителите на регулаторните 
органи, организациите за техническа 
подкрепа и операторите на атомни 
съоръжения;
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– насърчаване на разработването на 
подходяща инфраструктура за 
обучение.

Or. sl

Изменение 59
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Приложение – Конкретни мерки, получаващи подкрепа –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки включват съществен 
елемент на трансфер на ноу-хау с цел 
засилване на устойчивостта на 
постигнатите резултати. Те трябва да 
бъдат изпълнени чрез сътрудничество с 
органите, ядрените регулатори и 
техните организации за техническа 
подкрепа и, в специфични случаи, 
ядрените оператори на трети държави.
Мерките следва да бъдат също 
подкрепени чрез търсенето на 
допълнителни полезни взаимодействия 
с преките и непреките действия на 
рамковите програми на Евратом за 
ядрени изследвания и обучение.

Тези мерки включват съществен 
елемент на трансфер на ноу-хау с цел 
засилване на устойчивостта на 
постигнатите резултати. Те трябва да 
бъдат изпълнени чрез сътрудничество с 
органите, ядрените регулатори и 
техните организации за техническа 
подкрепа и, когато е целесъобразно, 
ядрените оператори на трети държави.
Мерките следва да бъдат също 
подкрепени чрез търсенето на 
допълнителни полезни взаимодействия 
с преките и непреките действия на 
рамковите програми на Евратом за 
ядрени изследвания и обучение.

Or. en

Изменение 60
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 1. Общи критерии – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Сътрудничеството може да включва 
всички „трети държави“ (държави, 
които не са членки на ЕС) по света.

– Сътрудничеството следва да включва 
всички „трети държави“ (държави, 
които не са членки на ЕС) в 
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съответствие с целите, посочени в 
член 1 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Специфичният географски обхват на механизма следва да отговаря на конкретните 
области на ядрената безопасност, изброени в член 1.

Изменение 61
Romana Jordan

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 1. Общи критерии – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Държави с висок доход следват да 
бъдат включени само за да се даде 
възможност за предприемането на 
извънредни мерки, например след 
сериозна ядрена катастрофа, ако е 
необходимо и подходящо.

– Държави с висок доход следват да 
бъдат включени само за да се даде 
възможност за предприемането на 
извънредни мерки, например след 
сериозна ядрена катастрофа, ако е 
необходимо и подходящо. За целите на 
настоящия регламент, „държави с 
висок доход“ означава страните и 
териториите, изброени в приложение 
I към Регламент (ЕО) № 1934/2006 на 
Съвета от 21 декември 2006 г. 
относно създаването на финансов 
инструмент за сътрудничество с 
индустриализирани и други страни и 
територии с висок доход, както и с 
развиващите се страни, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 
1905/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета, за дейностите, различни 
от официалната помощ за развитие.

Or. sl

Изменение 62
Rolandas Paksas
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Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 1. Общи критерии – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Трети държави, които желаят да си 
сътрудничат с Европейския съюз, 
следва изцяло да се присъединят към 
принципите за неразпространение на 
ядреното оръжие. Те следва също така 
да бъдат страни по съответните 
конвенции в рамките на МААЕ за 
ядрена безопасност и сигурност или да 
са предприели стъпки, доказващи 
сериозно намерение да се присъединят 
към такива конвенции.
Сътрудничеството с Европейския съюз
би могло да бъде обвързано с условие за 
присъединяване или за предприемане 
на стъпки за присъединяване към 
съответните конвенции. В случай на 
извънредна ситуация, следва по 
изключение да се приложи гъвкавост 
при прилагането на този принцип.

– Трети държави, които желаят да си 
сътрудничат с Европейския съюз, 
следва изцяло да се присъединят към 
принципите за неразпространение на 
ядреното оръжие. Те следва също така 
да бъдат страни по съответните 
конвенции в рамките на МААЕ за 
ядрена безопасност и сигурност и да са
държави, които управляват безопасно 
радиоактивните отпадъци.
Сътрудничеството с Европейския съюз
следва да бъде обвързано с условие за 
присъединяване към съответните 
конвенции и тяхното прилагане. В 
случай на извънредна ситуация, следва 
по изключение да се приложи гъвкавост 
при прилагането на този принцип.

Or. lt

Изменение 63
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 1. Общи критерии – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Сътрудничеството в областта на 
ядрената безопасност и гаранциите по 
силата на настоящия регламент нямат за 
цел да насърчават ядрената енергетика.

– Сътрудничеството в областта на 
ядрената безопасност и гаранциите по 
силата на настоящия регламент нямат за 
цел да насърчават ядрената енергетика, 
нито да удължават жизнения цикъл 
на съществуващите атомни 
електроцентрали.

Or. en
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Изменение 64
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 2. Държави, които вече имат ядрени енергийни 
мощности – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на държави, които вече са 
ползвали финансиране от Общността, 
по-нататъшното сътрудничество следва 
да зависи от оценката на действията, 
финансирани от бюджета на Общността, 
и от убедителната обосновка на нови 
потребности. Оценката следва да 
позволи да се определи по-точно 
естеството на сътрудничеството и 
сумите, които да бъдат отпуснати на 
тези държави в бъдеще.

В случая на присъединяващи се 
държави и на страни, обхванати от 
европейската политика за съседство,
които вече са ползвали финансиране от 
Общността, по-нататъшното 
сътрудничество, ненасочено към 
разработване на нов капацитет за 
атомно енергийно генериране или 
удължаване на жизнения цикъл на 
съществуващите атомни 
електроцентрали, следва да зависи от 
оценката на действията, финансирани от 
бюджета на Общността, и от 
убедителната обосновка на нови 
потребности. Оценката следва да 
позволи да се определи по-точно 
естеството на сътрудничеството и 
сумите, които да бъдат отпуснати на 
тези държави в бъдеще.

Or. en

Изменение 65
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 2. Държави, които вече имат ядрени енергийни 
мощности – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на всички трети държави с 
инсталирани ядрени енергийни 
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мощности, програмите за 
сътрудничество следва да дават 
предимство на извеждането от 
експлоатация на съществуващите 
съоръжения, стабилизирането и/или 
санирането на бивши атомни обекти, 
радиационната защита и 
безопасността на храните, по-
специално след сериозно 
произшествие в атомна централа, и 
саниране на заварени обекти, свързани 
с добива на уран, както и до 
улавянето и управлението на 
потънали радиоактивни предмети и 
материали в морето, когато 
последните представляват опасност 
за обществеността.

Or. en

Обосновка

Целта на програмата не е да се насърчават държавите да прилагат ядрена 
технология. Изменението спомага за изясняване на това, като подчертава, че по-
голямата част от разходите по програмата ще се насочат към извеждане от 
експлоатация и саниране, по-конкретно на обекта във Фукушима.

Изменение 66
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 2. Държави, които вече имат ядрени енергийни 
мощности – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) степента на спешност на 
интервенцията в дадена държава, в 
светлината на ситуацията по отношение 
на ядрената безопасност и сигурност; и

а) степента на спешност на 
интервенцията в дадена държава, в 
светлината на ситуацията по отношение 
на ядрената безопасност и сигурност.

Or. en
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Изменение 67
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 2. Държави, които вече имат ядрени енергийни 
мощности – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) значението на намесата в 
подходящия момент, в някои 
държави, където е планирана 
амбициозна програма за разработване 
на ядрени енергийни мощности, за да 
се гарантира, че се насърчава култура 
на ядрена безопасност и сигурност 
успоредно с този процес, по-специално 
по отношение на въвеждането или 
засилването на регулаторни органи и 
организации за техническа поддръжка 
и разработването и изпълнението на 
стратегии и рамки за отговорно и 
безопасно управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

заличава се

Or. en

Изменение 68
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 3. Държави, които нямат ядрени енергийни мощности –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на държави, които имат 
изследователски реактори, но не 
желаят да развиват ядрени енергийни 
мощности, сътрудничеството ще 
зависи от степента на спешност в 
светлината на ситуацията по 
отношение на ядрената безопасност 
и сигурност.

В случая на държави, които нямат 
инсталирани ядрени енергийни 
мощности в момента на влизане в сила 
на настоящия регламент, програмите 
за сътрудничество следва да се 
ограничат до радиационна защита, 
по-специално след сериозно 
произшествие в атомна централа, и 
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до саниране на заварени обекти, 
свързани с добива на уран, както и до 
улавянето и управлението на 
потънали радиоактивни предмети и 
материали в морето, когато 
последните представляват опасност 
за обществеността.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството в областта на ядрената безопасност и гаранциите по силата на 
настоящия регламент нямат за цел да насърчават ядрената енергетика. Косвеното 
насърчаване на страните да разработват ядрена технология като на тяхната 
атомна програма се даде прикритието на надеждната помощ, предоставена им от 
ЕС, е извън обхвата на настоящия регламент.

Изменение 69
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 3. Държави, които нямат ядрени енергийни мощности –
параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на държави, които желаят 
да развиват ядрени енергийни 
мощности, независимо дали 
разполагат с изследователски 
реактори или не, и при които става 
въпрос за намеса в подходящия 
момент, за да се гарантира, че 
паралелно с програмата за развитие 
на ядрени енергийни мощности се 
насърчава култура на ядрена 
безопасност и сигурност, по-
специално що се отнася до засилване 
на регулаторните органи и 
организациите за техническа 
поддръжка, сътрудничеството ще 
вземе предвид надеждността на 
програмата за развитие на ядрени 
мощности, съществуването на 

заличава се



PE491.225v01-00 32/35 AM\904980BG.doc

BG

правителствено решение относно 
използването на ядрената енергия и 
изготвянето на предварителна пътна 
карта.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството в областта на ядрената безопасност и гаранциите по силата на 
настоящия регламент нямат за цел да насърчават ядрената енергетика. Косвеното 
насърчаване на страните да разработват ядрена технология като на тяхната 
атомна програма се даде прикритието на надеждната помощ, предоставена им от 
ЕС, е извън обхвата на настоящия регламент.

Изменение 70
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Критерии – 3. Държави, които нямат ядрени енергийни мощности –
параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За държавите в тази категория 
сътрудничеството следва да бъде 
насочено основно към развитието на 
изискваната регулаторна 
инфраструктура, техническата 
компетентност на ядрения регулатор 
и съответната/ните организация/и за 
техническа подкрепа. Следва също да 
се обърне внимание на 
разработването на стратегии и 
рамки за отговорно и безопасното 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и, когато е 
подходящо, то да бъде подкрепено, 
включително в държави, които не 
възнамеряват да развиват или са 
решили да не развиват ядрени 
енергийни мощности.

заличава се

Or. en
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Изменение 71
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – Приоритети – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се създадат условията за 
безопасност, необходими за 
премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението, и 
да се гарантира ядрените материали 
да не бъдат отклонявани за цели, 
различни от онези, за които са 
предназначени, сътрудничеството е 
насочено най-вече към ядрените 
регулатори (и техните организации за 
техническа подкрепа). Целта е да се 
гарантира техническата им 
компетентност и независимост и 
засилването на регулаторната рамка, по-
конкретно по отношение на
дейностите по лицензиране, 
включително прегледа и 
последващите мерки във връзка с 
ефективните и всеобхватни оценки 
на риска и безопасността („стрес 
тестове“).

Съгласно този инструмент, 
сътрудничеството е насочено най-вече 
към ядрените регулатори (и техните 
организации за техническа подкрепа) с 
цел гарантиране на техническата им 
компетентност и независимост и 
засилването на регулаторната рамка, по-
конкретно по отношение на:

Други приоритети на програмите за 
сътрудничество, които ще бъдат 
разработени в контекста на 
настоящия регламент, включват:

– дейности по лицензиране;
– разработване и изпълнение на 
отговорни стратегии и рамки за 
отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци;

– разработване и изпълнение на 
отговорни стратегии и рамки за 
отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци;

– извеждане от експлоатация на 
съществуващи инсталации, 
възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и бивши обекти, 

– извеждане от експлоатация на 
съществуващи инсталации, 
възстановяване на околната среда на 
бивши ядрени обекти и бивши обекти, 
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свързани с добива на уран, и събиране и 
управление на потънали радиоактивни 
предмети и материали в морето, когато 
те представляват опасност за 
населението.

свързани с добива на уран, и събиране и 
управление на потънали радиоактивни 
предмети и материали в морето, когато 
те представляват опасност за 
населението;
– гарантиране, че ядрените 
материали не се отклоняват за цели, 
различни от тези, за които са 
предназначени.

Or. en

Обосновка

Както също призна Европейският икономически и социален комитет в своето 
становище от 23 май 2012 г. „В предложението за INSC се казва, че целта на INSC е 
да премахне ядрения риск. Все пак следва да се отбележи, че от техническа гледна 
точка, както и при премахването на риска в който и да е сложен промишлен процес, 
постигането на тази цел не може да се гарантира, особено по отношение на 
предотвратяването на катастрофален ядрен инцидент. [...] Трябва също да се 
отбележи, че убеждението, че рискът в който и да е процес е премахнат, не работи в 
полза на високо равнище на култура на безопасност.“

Изменение 72
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение – Приоритети – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– развитие на необходимите умения в 
областта на опериране и извеждане 
от експлоатация на атомни 
съоръжения, управление на ядрени 
отпадъци и радиационна защита.

Or. ro

Изменение 73
Rebecca Harms
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение – Приоритети – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество с операторите на 
ядрените инсталации в трети държави
ще бъде разглеждано в конкретни 
ситуации в рамките на последващите 
мерки във връзка със стрес 
тестовете. Такова сътрудничество с 
оператори на ядрени инсталации ще 
изключва доставката на оборудване.

Сътрудничество със собствениците 
и/или операторите на ядрените 
инсталации в трети държави не попада 
в обхвата на този инструмент.

Or. en

Обосновка

Парите на данъкоплатците на ЕС не следва да се използват за финансиране на 
собственици и оператори на атомни инсталации.


