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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 
2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност 
на ядрените инсталации
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0715),

– 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 член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, във вида, в който е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от 
Договора за Евратом;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

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 

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

на отработеното ядрено гориво и 
радиоактивните отпадъци34 е посочено, 
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“. В 
своята резолюция от 14 март 
относно оценки на риска и 
безопасността („стрес тестове“) на 
атомните електроцентрали в 
Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности34a Европейският парламент 
обаче отбелязва трансграничното 
значение на ядрената безопасност, 
например като препоръчва 
периодичните прегледи на 
безопасността да се основават на 
общи стандарти за безопасност или 
да се гарантират трансграничната 
безопасност и надзор.

__________________ __________________
34 Прието 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.

34 Прието 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.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Изменение 2

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 

(15) Наличието на силен и независим 
компетентен регулаторен орган 
представлява фундаментално изискване 
на европейската регулаторна рамка за 
ядрена безопасност. Неговата правна
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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 
органи, нито да засягат общите 
правителствени указания за 
провежданите политики, които не са 
свързани с правомощията и 
задълженията на регулаторните органи.

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 
органи, нито да засягат общите 
правителствени указания за 
провежданите политики, които не са 
свързани с правомощията и 
задълженията на регулаторните органи.

Or. en
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Изменение 3

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 
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.

(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 
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 инциденти или аварии. 
Резултатите от периодичните прегледи 
на безопасността и от международните 
партньорски проверки следва също да са 
публично достъпни.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 24
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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 
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 

(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 
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 
инцидентите 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 
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безопасността информация независимо, 
без да има необходимост от 
предварително съгласие на който и да е 
публичен или частен субект.

информация независимо, без да има 
необходимост от предварително 
съгласие на който и да е публичен или 
частен субект.

__________________ __________________
42 ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76. 42 ОВ 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

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Настоящият Договор за 
Евратом следва да бъде преработен в 
съответствие с развитието на 
достиженията на правото с оглед да 
се позволи по-прозрачен и 
демократичен процес на вземане на 
решения в областта на ядрената 
безопасност, сравним с процеса, 
свързан с други енергийни източници, 
разпоредбите за които са уредени от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 42 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) ENSREG, която разполага с 
опит от европейските стрс тестове, 
и се състои от всички регулатори от 
ЕС в областта на ядрената 
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безопасност и Комисията, следва да 
се ангажира отблизо с избора на 
теми, които подлежат на редовни 
партньорски проверки, с 
организирането на тези тематични 
партньорски проверки и с 
гарантирането на тяхното 
проследяване, по-конкретно по 
отношение на прилагането на 
препоръките.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 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 
радиоактивни вещества.

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, ограничаващ до 
минимум неконтролирано изхвърляне 
на радиоактивни вещества.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 6. „дълбоко ешелонирана защита“ 6. „дълбоко ешелонирана защита“ 
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означава йерархично разполагане на 
различни нива на разнообразни 
съоръжения и изпълнение на процедури 
за предотвратяване на ескалирането на 
очаквани експлоатационни събития и за 
поддържане на ефективността на 
физическите бариери, разположени 
между източник на йонизиращи лъчения 
или радиоактивни вещества и 
работниците, населението или въздуха, 
водата и почвата, при работни 
състояния и — за някои бариери — при 
аварийни условия;

означава йерархично разполагане на 
различни нива на разнообразни 
съоръжения и изпълнение на процедури 
за предотвратяване на ескалирането на 
очаквани експлоатационни събития и за 
поддържане на ефективността на 
физическите бариери, разположени 
между източник на йонизиращи лъчения 
или радиоактивни вещества и 
работниците, населението или 
околната среда, при работни състояния 
и — за някои бариери — при аварийни 
условия;

Or. en

Обосновка

От съображения за съгласуваност с определенията на Международната агенция за 
атомна енергия.

Изменение 9

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

заличава се

Or. en

Обосновка

От съображения за съгласуваност с определенията на Международната агенция за 
атомна енергия това определение се заличава и се заменя с определение на понятието 
„инцидент“
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. „инцидент“ означава всяко 
неумишлено събитие, включително 
грешки на персонала, откази на 
оборудване, събития, които 
предизвикват авария, 
предшественици на авария, ситуации, 
близки до инциденти или други 
произшествия или неразрешени 
действия, злонамерени или не, чиито 
последствия или възможни 
последствия не са пренебрежимо 
малки от гледна точка на защитата 
или безопасността;

Or. en

Обосновка

От съображения за съгласуваност с определението на Международната агенция за 
атомна енергия.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – точка 8

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 неумишлено
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;
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Or. en

Обосновка

От съображения за съгласуваност с определението на Международната агенция за 
атомна енергия.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2009/71/Евратом
Член 3 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а. „тежка авария“ означава 
аварийни условия, по-тежки от онези 
при проектна авария и при които има 
значително увреждане на активната 
зона на реактора.

Or. en

Обосновка

Съгласувано с определенията на Международната агенция за атомна енергия.

Изменение 13

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

Or. en
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Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да взема регулаторни решения въз 
основа на обективни и проверими 
критерии във връзка с безопасността;

в) да установи прозрачен процес на 
вземане на регулаторни решения въз 
основа на обективни и проверими 
критерии във връзка с безопасността;

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 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 персонал с подходящ 
брой, притежаващ квалификациите, 
опита и експертните умения, 
необходими за изпълнение на неговите 
задължения и да се възползва от 
външни научни и технически ресурси 
и помощни експертни умения, 
доколкото сметне за необходимо, в 
подкрепа на своите регулаторни 
функции и в съответствие с 
принципите на прозрачност, 
независимост и надеждност на 
регулаторните процеси;

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 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 инциденти и 
аварии.

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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 за предотвратяване 
на аварии, а в случай на настъпване на 
авария — за смекчаване на нейните 
последици, и да се предотвратява 
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възможното изхвърляне на 
радиоактивни вещества чрез:

Or. en

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) свеждане до минимум на 
възможността да се случат аварийни 
последователности, които биха довели 
до рано настъпили или големи 
изхвърляния на радиоактивни вещества 
до възможно най-ниското ниво, което 
е разумно постижимо;

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 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) в случай на инцидент — 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.
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Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 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 трябва да се прилага в 
пълна степен за всички атомни 
инсталации, на които се предоставя 
лицензия за пръв път след+, както и за 
всички ядрени инсталации до степен, 
доколкото тя е разумно постижима.
+Датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 21

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

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 
разрешените граници и да бъдат 
колкото е разумно постижимо по-ниски;

Or. en
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) настъпването на инциденти да бъде 
сведено до минимум;

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8б – буква б – точка 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 
управляват и контролират 
ненормалните събития;

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

Or. en

Изменение 24

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

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

или няма да предизвикат никакво 
външно радиационно въздействие, или 
то ще бъде незначително;

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 1 – точка 10
Директива 2009/71/Евратом
Член 8б – буква б – точка 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) честотата на външните природни 
или причинени от човека бедствия, в 
случаите при които това е възможно, да 
бъде сведена до минимум, или тяхното 
въздействие да бъде толкова слабо, 
колкото е разумно постижимо.

Or. en

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да осигурява мерки за готовност на 
персонала на обекта по отношение на 
потенциални ненормални събития и 
аварии;

г) да осигурява мерки за готовност на 
персонала на обекта по отношение на 
потенциални инциденти и аварии;

Or. en
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 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 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, с подкрепата на 
компетентните регулаторни органи,
трябва:

Or. en

Изменение 28

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) след консултация 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;

Or. en
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Темата на първата тематична 
партньорска проверка се определя не 
по-късно от ...+.
+Датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 30

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. Ако Комисията установи значителни 
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.

Or. en
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 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).

Резултатите от тематичните 
партньорски проверки се използват за 
насърчаване на обсъждания сред 
атомната общност, които 
потенциално биха могли в бъдеще да 
доведат до разработване на набор от 
хармонизирани критерии за ядрена 
безопасност на Общността. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 22 юли 2009 г. влезе в сила Директивата за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации1, с цел да се започне процес на създаване 
на обща рамка на ЕС за ядрена безопасност. Целта на тази директива е да се поддържа 
и насърчава постоянно подобряване на ядрената безопасност като държавите членки 
създадат подходяща национална уредба в това отношение. Тя обхваща въпроси, 
вариращи от разпоредби за създаването на национална законодателна и регулаторна 
рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации до организацията, задълженията и 
отговорностите на компетентните регулаторни органи, притежателите на лицензия, 
образованието и обучението на персонала, информацията за обществеността, както и 
изискването за функционално разделяне на компетентния регулаторен орган от всеки 
друг орган или организация, които се занимават с популяризирането или използването 
на ядрена енергия. В допълнение тя установява десетгодишни периодични самооценки 
с международна партньорска проверка на съответните елементи, като държавите 
членки следва да предприемат мерки за тяхното провеждане, а резултатите от тях се 
докладват на държавите членки и на Европейската комисия.

Като последица от аварията във Фукушима държавните и правителствени 
ръководители на ЕС поискаха от Комисията съвместно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) да извършват т.нар. „стрес 
тестове“. Това беше извършено въз основа на обща методология и показа, че всички 
ядрени съоръжения в Съюза достигат подходящите равнища на ядрена безопасност, 
необходими за да продължат да функционират. Въпреки това, поради високата степен 
на култура на безопасност в ЕС, стрес тестовете доведоха и до редица препоръки, а 
именно конкретни препоръки относно външните опасности, загубата на функциите на 
безопасност, тежките аварии и въздухоплавателните средства. Наред с това в своето 
съобщение Комисията2 предлага преразглеждане на Директивата за ядрената 
безопасност, необходимо в следните области: процедури и рамки за безопасност, роля и 
средства на органите за ядрено регулиране, откритост и прозрачност, наблюдение и 
проверка.

През юни 2013 г. Комисията представи предложение за изменение, подобрение и 
допълване на Директивата за ядрена безопасност, чрез комбиниране на технически 
подобрения с по-широки въпроси на безопасността като например управление, 
прозрачност и готовност и реакция на място. За тази цел, с предложението се въвежда 
изискване за ефективна независимост на компетентните регулаторни органи и 
установени критерии по отношение на институционалната организация, бюджетните 
изисквания, човешките ресурси, както и регулаторните задачи на регулаторните органи 
(НРО). Предложението също така включва основната отговорност на притежателите на 

                                               
1 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации (OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18–22).
2 „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно широкообхватните оценки на 
риска и безопасността (стрес тестове) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с 
тях дейности“ 4.10.2012 г., COM(2012)0571 окончателен
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лицензии и подчертава необходимостта от всеобхватна оценка на безопасността и 
разпоредби за достатъчно дълбоко ешелонирана защита. Изискването за човешки 
ресурси с необходимите квалификации, опит и умения е разширено така, че да обхваща 
и подизпълнителите. На последно място се въвежда концепцията за стратегия за 
прозрачност, която трябва да се разработи, публикува и осъществява от НРО и 
притежателите на лицензия, и се включва разпоредба за санкции.

В предложението на Комисията също така се въвеждат разпоредби относно целите за 
безопасност на ядрените инсталации през целия им жизнен цикъл както и изисквания за 
ядрените съоръжения, като се подчертава важността на външните природни и 
причинени от човека бедствия, както и дълбоко ешелонираната защита. Освен това в 
него се установява методика за целия жизнен цикъл на една атомна електроцентрала от 
обсъждането, проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и 
функционирането до извеждането ѝ от експлоатация. По-специално се подчертава 
значението на стратегиите за готовност при произшествия и се установяват правила за 
аварийна готовност на място, включително и изискване за център за спешно реагиране 
на място.

На последно място в предложението на Комисията се установяват процедури за 
периодични оценки на безопасността, партньорски проверки и насоки. Съгласно 
предложението държавите членки трябва да поне веднъж на всеки десет години да 
извършват периодични самооценки на своята национална рамка и компетентни 
регулаторни органи. След това те следва да отправят покана за международна 
партньорска проверка на съответните елементи, като резултатите се докладват на 
държавите членки и Европейската комисия. Освен това Комисията предлага също 
установяване на тематични партньорски проверки на всеки шест години, при които 
държавите членки заедно избират една или повече конкретни теми, свързани с ядрената 
безопасност, и съвместно извършват партньорските проверки. В случай че държавите 
членки не могат да постигнат съгласие относно темата, Комисията ще изберете 
областта, която да се преразгледа.

ПРЕПОРЪКИ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за укрепване на настоящата 
регулаторна рамка за ядрена безопасност в Общността. Тя по-специално подчертава 
значението на предотвратяването на инциденти и аварии, както и на ефикасната 
реакция, в случай че инцидент или авария действително възникнат. Аварийната 
готовност и координацията в случай на инцидент следва да бъдат в центъра на ядрената 
безопасност. 

По отношение на определенията, докладчикът предлага да бъдат приведени в 
съответствие, доколкото е възможно, с терминологията, използвана от 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за да се даде възможност за 
съгласуваност с глобално определените стандарти и процедури.

Докладчикът подкрепя ясните критерии за независимост на компетентните регулаторни 
органи в държавите членки, по-специално във връзка с подходящите равнища на 
човешки и финансови ресурси и тяхната прозрачност. Освен това докладчикът смята, 
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че Европейската комисия трябва да играе важна роля за изграждането на доверие в 
ядрената енергетика.

Също така докладчикът подкрепя разпоредбите за периодични самооценки с 
партньорски проверки, както и шестгодишните тематични партньорски проверки. Тя 
предлага също така темата на първата тематична партньорска проверка да се определи 
не по-късно от три години след влизането в сила на директивата. Освен това 
докладчикът предлага резултатите от тематичните партньорски проверки да се 
използват за стимулиране на обсъждания в ядрената общност, които биха могли в 
бъдеще да доведат до потенциално разработване на набор от хармонизирани критерии 
за ядрена безопасност на Общността.

Накрая докладчикът призовава за незабавно преразглеждане на действащия договор за 
Евратом с оглед определянето на по-прозрачен и демократичен процес на вземане на 
решения в областта на ядрената безопасност, който би бил сравним с процеса, който се 
отнася до други енергийни източници, които се уреждат от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 


