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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно управлението на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0618),

– като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 31 и 32, съгласно които Съветът се е консултирал с 
него (C7-0387/2010), 

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0000/2011),

1. одобрява предложението на Комисията, както 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. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира 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 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Европейският парламент също 
така счете, че всички предприятия в 
сферата на атомната енергетика, 
във всички държави-членки, следва да 
разполагат, при необходимост, с 
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достатъчно финансови средства за 
покриване на всички разходи по 
извеждането от експлоатация, 
включително управлението на 
отпадъците, за да се спази 
принципът „замърсителят плаща” и 
да се избегне всякакво прибягване до 
държавна помощ, и призова 
Комисията да изготви точни 
определения относно използването на 
финансовите средства, предназначени 
за извеждането от експлоатация във 
всяка една държава-членка, като се 
вземат предвид както извеждането 
от експлоатация, така и 
управлението, кондиционирането и 
окончателното погребване на 
произтичащите от него 
радиоактивни отпадъци1.
1 Резолюция на Европейския 
парламент относно използването на 
финансовите средства, предназначени 
за извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали, 
P6_TA(2005)0432, 16 ноември 2005 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) При все че държавите-членки са 
тези, които определят дяловете за 
различните енергоизточници, всички 
държави-членки генерират 
радиоактивни отпадъци, независимо 
дали имат ядрени реактори за 
производство на електроенергия. 
Радиоактивни отпадъци възникват най-
вече от дейности, свързани с
производството на електроенергия, 
наред с другото и от експлоатацията
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отработено гориво, а също и от други 
дейности, като например приложения на 
радиоактивни изотопи в медицината, 
научните изследвания и 
промишлеността.

на атомните електроцентрали и 
тяхното извеждане от 
експлоатация, а също и от други 
дейности, като например приложения на 
радиоактивни изотопи в медицината, 
научните изследвания и 
промишлеността.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За основа на тези мерки трябва да 
служи национална схема за 
класификация на радиоактивните 
отпадъците, която отчита в пълна 
степен специфичните видове и свойства 
на радиоактивните отпадъци. Точните 
критерии, по които отпадъците се 
причисляват към определен клас 
отпадъци, ще зависят от конкретната 
ситуация в държавата по отношение на 
естеството на отпадъците и вариантите 
за погребване, които са на разположение 
или се разглеждат.

(28) За основа на тези мерки трябва да 
служи национална схема за 
класификация на радиоактивните 
отпадъци, която отчита в пълна степен 
специфичните видове и свойства на 
радиоактивните отпадъци. Точните 
критерии, по които отпадъците се 
причисляват към определен клас 
отпадъци, ще зависят от конкретната 
ситуация в държавата по отношение на
естеството на отпадъците и вариантите 
за погребване, които са на разположение 
или се разглеждат. Shema za klasifikВ 
националната програма следва да се 
опише подробно схема за 
класификация, за да се улеснят 
комуникацията и обменът на 
информация между държавите-
членки и да се осигури прозрачност.

Or. en

Обосновка

Класификацията на радиоактивните отпадъци е свързана с аспектите на тяхното 
управление, отнасящи се до безопасността. В този контекст тя осигурява връзка 
между характеристиките на отпадъците и целите за безопасност, определени от  
регулаторен орган или от оператора на съоръжение за управление на отпадъци. 
Подобна схема за класификация е от полза при изготвянето на стратегии относно 
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управлението на отпадъците, както и при създаването на национални програми, и 
като такава следва да се опише подробно и да се публикува в програмите.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Типичната концепция за погребване 
на краткоживеещи ниско- и 
средноактивни отпадъци е да се 
погребват близо до повърхността. След 
30 години изследвания на техническо 
ниво е широко възприето, че
дълбокото геоложко погребване 
представлява най-безопасният и най-
устойчив вариант за крайна точка на 
управлението на високоактивни 
отпадъци и отработено гориво, считано 
за отпадък. Следователно трябва да се 
премине към извършване на погребване.

(29) Типичната концепция за погребване 
на краткоживеещи ниско- и 
средноактивни отпадъци е да се 
погребват близо до повърхността. След 
30 години изследвания изпълнимостта 
на дълбокото геоложко погребване е 
доказана на научно равнище, 
потвърждавайки, че то представлява 
безопасен и устойчив вариант за 
крайна точка на управлението на 
високоактивни отпадъци и отработено 
гориво, считано за отпадък. Научните 
изследвания и демонстрации по 
европейските рамкови програми 
допринесоха за постигането на 
напредък в тази област. Следователно 
трябва да се премине към извършване 
на погребване, посредством програми 
за научни изследвания и проучвания с 
цел оптимизиране на този вариант, 
подбиране на обекти и проектиране 
на съоръжения за погребване, както и 
чрез подходящи регулаторни етапи за 
разработването на окончателни 
решения. Дейностите, извършвани в 
рамките на „Технологичната 
платформа за прилагане на геоложко 
погребване на радиоактивни 
отпадъци”, биха могли да улеснят 
достъпа до експертен опит и 
технологии в това отношение.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Прозрачността при управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е важна. Тя следва да бъде 
осигурена чрез изискване за ефективно 
информиране на обществеността и 
възможности за участие на всички 
заинтересовани страни в процесите на 
вземане на решения.

(35) Прозрачността при управлението на 
отработено гориво и радиоактивни
отпадъци е важна и решаваща за 
изграждането на доверие в 
обществото в принципите, 
ръководещи безопасността на 
хранилищата, и в програмите за 
управление на отпадъците. Тя следва 
да бъде осигурена чрез изискване за 
ефективно информиране на 
обществеността и възможности за 
участие на всички заинтересовани 
страни, местни и регионални органи и 
обществеността в процесите на 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Някои държави-членки считат, че 
съвместното ползване на съоръжения за 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, включително на съоръжения 
за погребване, е вариант, който носи 
потенциални ползи, когато е на основата 
на споразумения между засегнатите 
държави-членки.

(37) Някои държави-членки считат, че 
съвместното ползване на съоръжения за 
отработено гориво и управление на 
радиоактивни отпадъци, включително 
на съоръжения за погребване, е 
безопасен вариант, който носи 
потенциални ползи, когато е на основата 
на споразумения между засегнатите 
държави-членки. Настоящата 
директива следва надлежно да 
определи необходимите условия, 
които трябва да се изпълнят преди 
стартирането на такива съвместни 
проекти.
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Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Обосновката на безопасността и 
степенуваният подход следва да 
осигурят основа за решения, свързани с 
разработването, експлоатацията и 
затварянето на дадено съоръжение за 
погребване и да позволят 
определянето на областите на 
неопределеност, върху които трябва 
да се съсредоточи вниманието с цел 
по-задълбочено разбиране на 
аспектите, които влияят върху 
безопасността на системата за 
погребване, включително 
естествените (геоложки) и 
конструктивни бариери и очакваното 
й развитие с течение на времето. 
Обосновката на безопасността следва да 
включва резултатите от оценката на 
безопасността и информация за 
неподатливостта на грешки и 
надеждността на оценката на 
безопасността, както и допусканията, 
направени в нея. Ето защо тя трябва да 
осигурява набора от аргументи и 
доказателства в подкрепа на
безопасността на съоръжение или 
дейност, свързани с управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

(39) Обосновката на безопасността и 
степенуваният подход следва да 
осигурят основа за решения, свързани с 
разработването, експлоатацията и 
затварянето на дадено съоръжение за 
погребване. Обосновката на 
безопасността следва да включва 
резултатите от оценката на 
безопасността и информация за 
неподатливостта на грешки и 
надеждността на оценката на 
безопасността, както и допусканията, 
направени в нея. Ето защо тя трябва да 
осигурява набора от аргументи и 
доказателства в подкрепа на 
безопасността на съоръжение или 
дейност, свързани с управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Обосновка

Съображението е прекалено дълго и не се нуждае от обяснения. То би могло да се 
скъси с оглед на предложението на докладчика за въвеждане на определение за 
„обосновка на безопасността” в член 3, параграф 9a, обръщайки внимание на същите 
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проблеми.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) В това отношение ENSREG би 
могла да окаже ценен принос за 
постигането на еднакво прилагане на 
настоящата директива, като така се 
улесняват консултациите, обменът 
на добри практики и 
сътрудничеството между 
националните регулаторни органи.

Or. en

Обосновка

В допълнение към международните партньорски проверки следва да се спомене и 
ролята на ENSREG при прилагането на директивата. Вж. сходно позоваване в 
Директивата за ядрена безопасност 2009/71/Евратом, съображение 16.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 42 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42б) Настоящата директива може 
да бъде полезен инструмент, който да 
се взема под внимание, когато се 
проверява дали проектите, 
получаващи финансиране от Съюза, в 
контекста на финансовата или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, включват 
необходимите мерки, за да се 
гарантира безопасното управление на 
отработеното гориво и 
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радиоактивните отпадъци.

Or. en

Обосновка

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички етапи на управлението на 
отработено гориво, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански 
дейности;

a) всички етапи на управлението на 
отработено гориво, когато отработеното 
гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански 
дейности, включително 
отработеното гориво, произхождащо 
от отбранителни програми, ако и 
когато то се прехвърля за постоянно 
и се управлява в рамките на дейности 
с изключително граждански 
характер;

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички етапи на управлението на 
радиоактивни отпадъци от генерирането

б) всички етапи на управлението на 
отработено гориво, когато отработеното 
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до погребването, когато радиоактивните 
отпадъци са резултат от граждански 
дейности или се управляват в рамките 
на граждански дейности;

гориво е резултат от експлоатацията на 
граждански ядрени реактори или се 
управлява в рамките на граждански 
дейности, включително 
радиоактивните отпадъци, 
произхождащи от отбранителни 
програми, ако и когато те се 
прехвърлят за постоянно и се 
управляват в рамките на дейности с 
изключително граждански характер;

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) „разрешени изхвърляния” означава 
планирани и контролирани 
изхвърляния в околната среда на 
газообразни или течни радиоактивни 
материали, които произхождат от 
регулирани ядрени съоръжения или 
дейности, при нормална 
експлоатация, в рамките на граници, 
разрешени от компетентния 
регулаторен орган, и в съответствие 
с принципите и ограниченията от 
Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 година относно 
постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на 
работниците и населението срещу 
опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение1;
1 ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) „погребване“ означава разполагане 
по потенциално окончателен начин 
на отработено гориво или радиоактивни 
отпадъци в получило съответно 
разрешително съоръжение, при 
надлежно спазване на принципа на 
реверсивност;

Or. en

Обосновка

При всяко погребване следва да се гарантира премахването на материала, в който са 
опаковани отпадъците, или достъпа в дълбоко геоложко хранилище. Принципът на 
реверсивност представлява част от обществената допустимост по отношение на 
подобно хранилище и е свързан с дългосрочния мониторинг на обекта и съхраняването 
на данните за него.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава 
радиоактивен материал в газообразно, 
течно или твърдо състояние, за който не 
се предвижда по-нататъшна употреба от 
държавата-членка или от физическо или 
юридическо лице, с чието решение е 
съгласна държавата-членка, и който се 
контролира като радиоактивен отпадък 
от компетентен регулаторен орган 
съгласно законодателната и 
регулаторната рамка на държавата-
членка;

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава 
радиоактивен материал в газообразно, 
течно или твърдо състояние, за който не 
се предвижда или планира по-
нататъшна употреба от държавата-
членка или от физическо или 
юридическо лице, с чието решение е 
съгласна държавата-членка, и който се 
контролира като радиоактивен отпадък 
от компетентен регулаторен орган 
съгласно законодателната и 
регулаторната рамка на държавата-
членка;

Or. en



PR\860739BG.doc PE460.863v01-0015/37 PR\860739BG.doc

BG

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „обект” означава географски 
район, в който се намира получило 
съответно разрешително 
съоръжение, включително 
съоръжение за погребване на 
отработено гориво или радиоактивни 
отпадъци, или се развива разрешена 
дейност;

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) „оценка на безопасността” 
означава систематичния процес, 
който се извършва през целия процес 
на проектирането, за да се гарантира, 
че предложеният проект отговаря на 
всички съответни изисквания, 
свързани с безопасността, и включва 
официалния анализ на безопасността, 
но без да се ограничава в неговите 
рамки;

Or. en
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) „обосновка на безопасността” 
означава набор от аргументи и 
доказателства в подкрепа на 
безопасността на дадено съоръжение 
или дейност, който включва 
заключенията от оценка на 
безопасността и декларация за 
достоверността на тези заключения. 
По отношение на съоръжение за 
погребване обосновката на 
безопасността може да се отнася до 
даден етап от изграждането. В 
такива случаи обосновката на 
безопасността следва да признае 
съществуването на области на 
несигурност или на неразрешени 
проблеми и да предостави насоки, по 
които да се работи, с цел намиране на 
решения на тези проблеми на бъдещи 
етапи от изграждането;

Or. en

Обосновка

Вж. Речник по безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ): 
„Терминология, използвана в областта на ядрената безопасност и защитата от 
радиация” – издание 2007 година.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съхраняването съответства на временното задържане на отпадъци – необходима 
фаза при безопасното управление на повечето видове радиоактивни отпадъци.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) „общественост” означава едно 
или повече физически или юридически 
лица и, в съответствие с 
националното право или практика, 
техните сдружения, организации или 
групи;

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) генерирането на радиоактивни 
отпадъци се поддържа на минималното 
практически възможно равнище по 
отношение както на активността, така и 
на количеството, посредством 
подходящи конструктивни мерки и 
практики на експлоатация и извеждане 
от експлоатация, включително 
рециклиране и повторната употреба на 
традиционните материали;

a) генерирането на радиоактивни 
отпадъци се поддържа на минималното 
практически възможно равнище, при 
спазване на принципа „ALARA” 
(толкова малко, колкото е разумно 
постижимо), по отношение както на 
активността, така и на количеството, 
посредством подходящи конструктивни 
мерки и практики на експлоатация и 
извеждане от експлоатация, 
включително преработването и 
повторната употреба на традиционните 
материали;
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Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци се управляват 
безопасно, включително в дългосрочен 
план.

г) отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци се управляват 
безопасно, включително в дългосрочен 
план, като надлежно се гарантира 
опазването на човешкото здраве и на 
околната среда;

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) националните парламенти вземат 
участие в качеството на надзорен 
орган по отношение на 
адекватността на финансовите 
средства.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Радиоактивните отпадъци се 
погребват в държавата-членка, в която 
са генерирани, освен ако са сключени 

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

транспортирани до друга държава, в 
съответствие с Директива 
2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета 
относно надзор и контрол на превоза 
на радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво.

Or. en

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Държавите-членки могат да 
решат, на доброволна основа, да 
предприемат подходящи мерки, в 
сътрудничество с други държави-
членки, с цел създаване на съвместно 
или регионално съоръжение за 
погребване, ако това е необходимо или 
препоръчително, като се вземат 
предвид специфичните геоложки или 
технически обстоятелства.

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Преди да поставят началото на 
такъв проект посредством 
,междуправителствено споразумение, 
заинтересованите държави-членки 
гарантират, че инициативата 
отговаря на нужните изисквания, 
като се обхваща поне следното:
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a) на всички етапи от 
разработването на проекта и през 
целия период на погребването във 
всички заинтересовани държави-
членки се полагат непрестанни 
грижи, за да се подсигури приемане и 
подкрепа от обществеността, като 
се организира достъпът до 
информация и участието на 
обществеността в процеса на 
провеждане на консултации;
б) гарантира се сътрудничество 
между компетентните надзорни 
органи и националните органи по 
безопасност, както и надзор от 
тяхна страна; обосновката на 
безопасността и спомагателните 
оценки на безопасността се изготвят 
във всяка заинтересована държава-
членка, като се обхващат 
проучвателната фаза, фазата на 
подбора и фазата на изпълнението на 
съоръжението;
в) постига се споразумение относно 
въпросите, свързани със 
задълженията, както и ясно 
разпределение на отговорностите, 
като всяка държава-членка носи 
крайната отговорност за своите 
собствени радиоактивни отпадъци;
г) договарят се финансовите условия, 
като се гарантира, че са подсигурени 
средства за целия срок на действие и 
за периода след затварянето на 
съоръжението за погребване, както и 
наличието на адекватни човешки 
ресурси, осигурявайки достатъчно 
голям брой подобаващо квалифициран 
персонал;
д) в националните програми на 
заинтересованите държави-членки се 
предоставя предварителна 
информация относно правната 
рамка, организационната структура 
и техническите схеми и мерки, като 
се доказва, в рамките на ясно 
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определен срок, че планираното 
погребване отговаря на изискванията 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) национална програма за прилагане на 
политиката за отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци;

a) национална програма за прилагане на 
политиката за отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци, която 
гарантира, че всички субекти, 
източници на радиоактивни 
отпадъци, имат достъп до безопасно 
погребване на радиоактивните 
отпадъци при едни и същи условия;

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка се поддържа и 
подобрява, когато е необходимо, при 
отчитане на експлоатационния опит, 
изводите, направени от обосновките на 
безопасността, както е посочено в член 
7, параграф 1а, технологичното 
развитие и резултатите от 
изследванията.

Or. en
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки гарантират, 
че като част от заявлението за 
лицензия за дейност по управление на 
радиоактивни отпадъци или
съоръжение за погребване се 
подготвят обосновка на 
безопасността и съответна оценка 
на безопасността и при 
необходимост се актуализират с 
течение на развитието на дейността 
или съоръжението. Обосновката на 
безопасността и съответните 
оценки на безопасността обхващат 
избора на площадка, проектирането, 
изграждането, експлоатацията или 
затварянето на съоръжението за 
погребване, както и дългосрочната 
безопасност след затварянето, 
включително чрез пасивни средства, и 
описват всички аспекти, свързани с 
безопасността на площадката, 
проектирането на съоръжението, 
управленските мерки за контрол, 
както и регулаторния контрол.

Or. en

Обосновка

Вж. разпоредбите на предишния член 8, сега съответно въведени в член 7 и в 
определенията.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Държавите-членки гарантират, 



PR\860739BG.doc PE460.863v01-0023/37 PR\860739BG.doc

BG

че притежателите на лицензия 
докладват пред компетентния 
регулаторен орган и другите 
съответни компетентни организации 
и предоставят на широката 
общественост достъп до 
информация, свързана с техните 
дейности или съоръжения.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Обосновка на безопасността

(1) Като част от заявлението за 
лицензия за съоръжение или дейност 
се подготвят обосновка на 
безопасността и съответна оценка 
на безопасността. Според нуждите 
те се актуализират с течение на 
развитието на съоръжението или 
дейността. Обхватът и 
подробностите на обосновката на 
безопасността и оценката на 
безопасността следва да бъдат 
съизмерими със сложността на 
операциите и размера на 
опасностите, свързани със 
съоръжението или дейността.
(2) Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на 
безопасността следва да обхващат 
избора на площадка, проектирането, 
изграждането, експлоатацията и 
извеждането от експлоатация на 
дадено съоръжение или затварянето 
на съоръжението за погребване. 
Обосновка на безопасността следва да 
посочва стандартите, приложени за 
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тази оценка. Трябва да се обърне 
внимание дългосрочната безопасност 
след затварянето и по-специално как 
тя да се осигурява в най-голямата 
възможна степен чрез пасивни 
средства. 
(3) Обосновката на безопасността за 
дадено съоръжение следва да описва 
всички аспекти, свързани с 
безопасността на площадката, 
проектирането на съоръжението, 
управленските мерки за контрол, 
както и регулаторния контрол. 
Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на 
безопасността следва да показват 
осигуреното ниво на защита и да 
представят гаранции на 
компетентния регулаторен орган и 
други заинтересовани страни, че 
изискванията за безопасност ще 
бъдат изпълнени.
(4) Обосновката на безопасността и 
съответната оценка на 
безопасността се предоставят на 
компетентния регулаторен орган за 
одобряване.

Or. en

Обосновка

Вж. член 7, параграф 1а (нов) и определенията в член 3, параграф 9а (нов) и в член 3, 
параграф 9б (нов).

Изменение 31

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка включва мерки за 
образование и обучение, покриващи 
нуждите на всички страни, които имат 

Държавите-членки гарантират, че 
националната рамка включва мерки за 
образование и обучение, покриващи 
нуждите на всички страни, които имат 
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отговорности, свързани с управлението 
на отработено ядрено гориво и 
радиоактивни отпадъци, с цел да се 
поддържат и доразвиват необходимите 
експертни знания и умения.

отговорности, свързани с управлението 
на отработено ядрено гориво и 
радиоактивни отпадъци, с цел да се 
поддържат, доразвиват и
разпространяват необходимите 
научни и технически експертни знания 
и умения.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки гарантират, в 
съответствие с процедурите, за 
които ще бъде взето решение на 
национално равнище:
а) правилното извършване на оценка 
на разходите, свързани със 
стратегиите за управление на 
отпадъците, в частност оценка на 
разходите, свързани с прилагането на 
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дългосрочни управленски решения за 
ниско-, средно- и високоактивни 
дългоживеещи радиоактивни 
отпадъци в зависимост от тяхното 
естество. Това включва по-конкретно 
разходите за извеждането от 
експлоатация на ядрени инсталации 
и за съоръженията за управление на 
радиоактивни отпадъци, разходите за 
тяхното окончателно затваряне, 
поддръжка и наблюдение;
б) установяването на резерви за 
покриване на разходите, посочени в 
буква а), и целевото отделяне на 
необходимите активи за специалното 
обезпечаване на тези резерви;
в) извършването на подходящо 
наблюдение във връзка с това дали 
резервите и управлението на 
активите са подходящи по 
отношение на разходите, посочени в 
буква а), с цел гарантиране на 
периодично коригиране.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Държавите-членки създават или 
определят национален орган, който е 
в състояние да осигури експертна 
оценка на въпросите, свързани с 
управлението на фондовете и 
разходите за извеждане от 
експлоатация, както е посочено в 
параграф 2. Този орган следва да бъде 
независим по отношение на 
източниците на фондовете.
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Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Държавите-членки редовно 
докладват пред Комисията относно 
заключенията във връзка с 
действията на съответния 
национален орган съгласно 
установените в член 16 условия.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

(вж. следващото изменение, като част от COM текста се въвежда в член 12 а (нов), 
точка 1)
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Участие на обществеността

(1) Държавите-членки гарантират, 
че на обществеността се 
предоставят ранни възможности за 
ефективно участие в подготовката 
или преразглеждането на 
националните програми за 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци, 
чието изготвяне се изисква в 
съответствие с член 13, и че тя има 
достъп до тях след изготвянето им. 
Те предоставят програмите на 
обществено достъпна интернет 
страница.
(2) За тази цел държавите-членки 
гарантират, че:
a) обществеността е информирана, 
независимо дали чрез публични 
съобщения или с други подходящи 
средства, като електронните медии, 
когато има такива, за всякакви 
предложения относно такива 
програми, или за тяхното изменение 
или преразглеждане, и че 
съответната информация за такива 
предложения е направена достояние 
на обществеността, включително 
наред с другото информация за 
правото на участие при вземането на 
решения и относно компетентния 
орган, към който могат да бъдат 
отправяни забележки или въпроси;
б) обществеността има право да 
прави забележки и да изразява 
мнения, когато всички възможности 
са допустими, преди да са взети 
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решенията по програмите;
в) резултатите от участието на 
обществеността надлежно се 
отчитат при вземането на тези 
решения;
г) след като е прегледал забележките 
и мненията, изразени от 
обществеността, компетентният 
орган полага разумни усилия да я 
информира за взетите решения и за 
причините и съображенията, на 
които се основават тези решения, 
като включва и информация за 
процеса на участие на 
обществеността.
(3) Държавите-членки определят 
обществеността, която има право да 
участва за целите на параграф 2. 
Държавите-членки определят в 
подробности реда и условията за 
участието на обществеността 
съгласно настоящия член, за да може 
тя да се подготви и да участва 
ефективно. Предоставят се разумни 
срокове, които да осигурят 
достатъчно време за всеки от 
различните етапи на участие на 
обществеността, изисквано от 
настоящия член.

Or. en

(вж. предходното изменение, част от текста на точка 1 беше първоначално точка 2 
от член 12)

Изменение 38

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Националните програми следва да 
бъдат в съответствие с разпоредбите на 

(2) Националните програми следва да 
бъдат в съответствие с разпоредбите на 
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членове 4—12. членове 4—12а.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите-членки преразглеждат 
редовно и актуализират своите 
национални програми като според 
нуждите вземат предвид научно-
техническия напредък.

(3) Държавите-членки преразглеждат 
редовно и актуализират своите
национални програми като по 
целесъобразност вземат предвид 
научно-техническия напредък, както и 
резултатите от международните 
партньорски проверки.

Or. en

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) интегрирана, подробна схема за 
класификация на радиоактивните 
отпадъци, която обхваща всички 
мерки за управление на 
радиоактивните отпадъци – от 
тяхното генериране до погребването 
им;

Or. en

Обосновка

Вж. препоръка на Комисията от 15 септември 1999 г. относно система за 
класификация на твърди радиоактивни отпадъци (ОВ L 265, 13.10. 1999 г., стр.37).
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Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 14 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване, включително времето, през 
което се поддържа ведомствен контрол, 
и средствата, които се използват за 
запазване на познанията за 
съоръжението в дългосрочен план;

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване, включително времето, през 
което се поддържа ведомствен контрол, 
и средствата, които се използват за 
гарантиране на наблюдението и 
поддръжката, както и за запазване на 
познанията за съоръжението в 
дългосрочен план;

Or. en
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Изменение 43

Предложение за директива
Член 14 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) описание на оценката на 
разходите, посочени в член 10, 
параграф 1а, буква а,) и на методите, 
прилагани при изчисляването на 
съответните резерви;

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 14 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) описание на действащата(ите) 
схема(и) за финансиране, която(ито) 
гарантира(т), че всички разходи по 
програмата могат да бъдат посрещнати 
в съответствие с предвидения график.

(8) описание на възможностите за 
избор, свързани със състава и 
управлението на отделените съгласно 
член 10, параграф 1а, буква б) активи, 
и действащата(ите) схема(и) за 
финансиране, която(ито) гарантира(т), 
че всички разходи по програмата могат 
да бъдат посрещнати в съответствие с 
предвидения график.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание 
разясненията на държавите-членки и 
напредъка по националните програми 
за управление на отпадъците при 

заличава се
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вземането на решение относно 
предоставянето на финансова или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци или при 
съставянето на становищата си за 
инвестиционни проекти в 
съответствие с член 43 от Договора 
за Евратом.

Or. en

Обосновка

Вж. съображение (42б) ново.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Най-малко веднъж на 10 години 
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

(3) Най-малко веднъж на 10 години 
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията, която представя 
периодичен доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, като 
разглежда в обобщен вид 
заключенията, направени по време на 
партньорските проверки.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 3 ноември Комисията публикува предложение за директива, която определя правна 
рамка на ЕС за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци 
(COM(2010)618). Предложението определя конкретни изисквания с цел гарантиране на 
създаването от страна на държавите-членки на национална регулаторна и 
организационна рамка, както и на изготвянето на подходящи национални програми за 
управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци – от тяхното 
генериране до погребването им.

1. Докладчикът приветства и подкрепя общата схема на предложението:

Европейският парламент винаги е призовавал за хармонизирани стандарти и силно 
законодателство относно управлението на радиоактивните отпадъци, по-специално със 
своята резолюция относно „Оценка на Евратом – 50 години европейска политика за 
ядрена енергия”1.

За тази цел, след приемането на  директивата за ядрена безопасност през юни 2009 г., 
която обхвана само пряко свързаните с ядрени инсталации съоръжения за съхранение 
на отработено гориво, настоящото предложение допринася за създаването на 
последователно основно законодателство с цел гарантиране на безопасността в 
дългосрочен план при управлението на съществуващите и бъдещите радиоактивни 
отпадъци, независимо от перспективите за приложения в областта на ядрената 
енергетика и за несвързани с производството на електроенергия цели.
Докладчикът приветства структурата на предложението, което, следвайки вече 
съществуващите на международно ниво принципи2, се възползва от приетия в най-
напредналите държави-членки подход и осигурява рамка за по-отговорно управление –
с (i) национална рамка, осланяща се на ясно определени задължения и отговорности на 
всяко действащо лице, (ii) национална програма, която гарантира основните етапи, 
сроковете и яснотата в процеса на вземане на решения относно радиоактивните 
отпадъци, и (iii) балансирани правила за прозрачност и предоставяне на информация, 
надзор и контрол.

2. Докладчикът счита, че следва да се предвидят някои подобрения с оглед на 
гарантирането на отговорно и безопасно управление на отработеното гориво 
и радиоактивните отпадъци, без да се бави приемането на решенията, които 
трябва да се вземат сега.

Измежду измененията в проектодоклада, предложени за разглеждане от членовете на 
тази комисия, тук докладчикът би желал да подчертае следните общи аспекти, 
представящи неговите главни приоритети:

                                               
1 Доклад на г-н Maldeikis, 10 май 2007 г.
2 Единна конвенция в рамките на МААЕ за безопасност при управление на отработено гориво и за 

безопасност при управление на радиоактивни отпадъци („Единна конвенция“) INFCIRC/546 от 
24 декември 1997 г. и разработените Стандарти за безопасност.
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 Окончателно погребване на радиоактивни отпадъци и отработено 
гориво:

(i) Докладчикът счита, че концепциите и техническите решения относно окончателното 
погребване, по-специално дълбокото геоложко погребване на отработеното гориво и 
високоактивните отпадъци, следва да се предвиждат при надлежно спазване на 
принципа на реверсивност. Целта е да се осигури потенциална възможност за достъп и 
оползотворяване на отпадъците по технически причини или ако напредъкът в научните 
изследвания доведе до внезапната поява на нови технологични решения в по-
дългосрочен план (като например трансмутацията). Това не възпрепятства затварянето 
на съоръжението за погребване, след определен срок на експлоатация и мониторинг, в 
случай че бъдещите поколения вземат такова решение. Реверсивността следователно
оставя възможност за реализирането на предпазлив напредък при търсенето на най-
безопасното решение, като позволява да се увеличават придобитите на етапа на 
проучванията знания чрез непрекъснато наблюдение и натрупване на опит. Според 
докладчика тази фаза на реверсивност, без да се отслабва по никакъв начин което и да 
било окончателно решение на държавно ниво за дълбоко геоложко погребване, би 
представлявала част от обществената допустимост по отношение на подобно 
хранилище и е свързана с дългосрочния мониторинг на обекта, както и със 
съхраняването на данните за него.

(ii) В допълнение, докладчикът внася поредица изменения из целия текст, за да намерят 
отражение възгледите му, що се отнася до това, че (a) погребването трябва да се 
извършва, като се следват приети на международно равнище принципи, изисквания и 
методологии във връзка с безопасността. За целта от важно значение са въпросите, 
отнасящи се до обучението, разпространяването на знанията и поддържането на 
уменията, (б) съществува необходимост от организиране на съответно управление на 
знанията във всяко хранилище по отношение на операциите, които продължават 
десетилетия, както и от подготовка на съхраняването на данните за него; наистина 
решаващи са наблюдението и поддръжката на съоръженията и мониторингът на 
околната среда след затварянето на съоръжението за погребване, (в) международното 
сътрудничество е от съществено значение за обмена и разпространяването на 
придобития опит, като важна роля ще играят и съвместните програми за 
научноизследователска и развойна дейност. Така, за важни в това отношение се считат 
отреденото на „международната партньорска проверка” място и обменът на най-добри 
практики, а националните програми следва да се възползват от този опит.

 Финансовите средства: 

Тук докладчикът би желал да спомене конкретните парламентарни резолюции относно 
финансирането на стратегиите за извеждане от експлоатация1, като припомни по-
специално свързаното с вътрешния пазар измерение на този въпрос. При сегашното 
положение на нещата предложението на Комисията се счита за доста слабо, като няма 
                                               
1 Доклад на г-жа Harms относно програмата „Козлодуй“, приет на пленарното заседание, проведено на 20 май 2010 г.
Доклад на г-жа Harms относно „Ядрената безопасност : финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация на 
атомни електроцентрали” – приет през ноември 2005 г.
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никакво друго обвързващо задължение за държавите-членки, освен общото – да 
гарантират наличието на достатъчно финансови средства.

Според докладчика целта на предложението следва да бъде да се гарантира заделянето 
на финансови средства за изпълнението на изискванията във връзка с извеждането от 
експлоатация на атомни електроцентрали, както и управлението, кондиционирането и 
окончателното погребване на произтичащите от него радиоактивни отпадъци, а също 
така и отпускането на тези средства при необходимост и тяхното прозрачно 
управление.

Това е целта на предложените изменения относно член 10, които определят по-строги 
задължения за държавите-членки, които трябва да бъдат прилагани в съответствие с 
националните им процедури: оценка на разходите, свързани със стратегията за 
управление на отпадъците; резервите, установени за финансирането на бъдещо 
извеждане от експлоатация или дейности по управление на отпадъци, и необходимите 
активи, предназначени за обезпечаването на тези резерви; извършването на подходящо 
наблюдение на нивата на резервите и управлението на активите; проверки от страна на 
независим национален орган с цел проверка на това дали приходите, събрани за тези 
бъдещи дейности, се използват единствено за извеждане от експлоатация или за 
дейности по управление на отпадъци; редовно докладване от страна на държавата-
членка пред Комисията. Последващи изисквания се въвеждат едновременно във връзка 
със съдържанието на националните програми в член 14.

 Развитие на погребването на регионално равнище

Държавите-членки носят крайната отговорност за безопасното управление, 
включително погребването, на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, които 
генерират. Докладчикът счита, че спазването на това основно изискване може да бъде 
съчетано с проучването на съвместно решение за радиоактивните отпадъци между 
държавите-членки, при условие че то функционира при някои ясно определени строги 
условия. Въпреки че е жизненоважно всички държави-членки да разработват свои 
собствени национални програми и да приемат окончателно решение относно 
отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, докладчикът счита, че предложената 
директива − в която вече потенциално се признава интересът от намиране на съвместно 
решение в съображение 37 от нея, следва да определи предварителните изисквания, 
които трябва да бъдат изпълнени за стартирането на тези съвместни проекти на 
доброволна основа.
Изследователски проучвания или проекти относно многонационално сътрудничество 
вече съществуват като например продължаващата работа, извършвана в рамките на 
Международната агенция за атомна енергия1, и възобновена във връзка със 
загрижеността за неразпространение, или чрез работната група на европейската 
организация за разработване на хранилища (ERDO)2, която обединява няколко 

                                               
1 „Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation“ (Разработване на многонационални хранилища за радиоактивни отпадъци: инфраструктурна 
рамка и сценарии за сътрудничество) октомври 2004 г., МААЕ-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
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държави-членки1 за проучване на приложимостта за създаване на многонационална 
европейска организация за разработване на хранилища. Тези дейности проправят пътя 
за разработката на методика, структурираща концепцията за общо дълбоко геоложко 
хранилище, което е безопасно, сигурно и приемливо от социална гледна точка.

Въз основа на тези дейности и като се признава, че тази концепция може да 
представлява интерес при определени обстоятелства докладчикът обаче счита, че това 
решение не може да бъде начинът, по който държавите-членки избягват националните 
си отговорности, както е установено в настоящото предложение, или отлагат 
приемането на окончателно решение относно управлението на отпадъци. Следователно 
подобно на националните решения всяка съвместна или регионална инициатива за 
погребване би могла да бъде описана в съответна национална стратегия, да поражда 
широка обществена консултация и да бъде стартирана след изпълнението на 
предварителните изисквания, предложени в член 4, особено като се разглеждат 
стандартите за безопасност, схемите за отговорност и обезпечаването на 
финансирането за целия срок на действие и за периода след затварянето на 
съоръжението.

Във връзка с този въпрос възможността за трансграничен превоз на радиоактивни 
отпадъци, надлежно разрешени въз основа на директивата от 2006 г., трябва да бъде 
възстановена в разпоредбите на член 4.

 Прозрачност и участие на обществеността 
Докладчикът счита, че изграждането на консенсус с участие на обществеността е от 
съществено значение по отношение на разработването и преразглеждането на 
националната програма в съответствие с Директива 2003/35/ЕО2. Участието на 
обществеността води до съгласие и ангажираност, а впоследствие и до социалната 
легитимност на стратегиите за управление на радиоактивни отпадъци.

В член 12а (нов) се въвеждат специфични разпоредби.
Освен това в целия текст се предлагат други подробни изменения, като например 
промените, свързани с „обосновката на безопасността“, която първоначално присъства 
в специфичен член 8 и чиито разпоредби сега са преместени в съответните членове − 
определения и член 7 относно „Притежатели на лицензии“, и са променени в 
съответствие с приложното поле на директивата.

*    *

*

                                               
1 Австрия, България, Ирландия, Италия, Нидерландия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения
2 Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето 
на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.


