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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 регламент на Съвета за създаването на Инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената безопасност
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0841),

– като взе предвид член 203 от Договора за Евратом, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0014/2012),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2012),

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, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Катастрофата в Чернобил през 1986 
г. подчерта глобалното значение на 
ядрената безопасност. Катастрофата във 
Фукушима Даиичи през 2011 г. 
потвърди необходимостта от 
продължаване на усилията за 
подобряване на ядрената безопасност до 

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

най-високите стандарти, по-специално 
по отношение на управлението и 
регулаторната независимост. За да 
създаде условията за безопасност, 
необходими за премахването на 
опасностите за живота и здравето на 
населението, Европейската общност за 
атомна енергия („Общността“) следва да 
може да подкрепя ядрената безопасност 
в трети държави.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Атомните електроцентрали се 
разполагат много близо до границите 
на Съюза, като предизвикват сериозна 
загриженост относно безопасността 
и сигурността, по-специално във 
връзка с отсъствието на политическо 
сътрудничество със Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Много държави по света 
разглеждат възможността за 
изграждане и заплануване 
изграждането на атомни 
електроцентрали, която извежда на 
преден план широк набор от 
предизвикателства и 
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необходимостта от създаване на 
адекватна култура за управляване на 
ядрената безопасност и системи за 
управление. В тази връзка следва да се 
отдаде предимство на подкрепата за 
техните регулатори, както и за 
многостранните регионални и 
международни структури, които 
могат да засилят доверието и 
прилагането на стандарти чрез 
механизмите за партньорска 
проверка.

Or. en

Обосновка

Съсредоточаване вниманието върху този инструмент следва да бъде отговорност на 
регулаторите. Независимо от това в държавите, които не разполагат с набор от 
атомни електроцентрали и оператори, дейността на регулатора зависи 
съществуването на атомната електроцентрала, което може да създаде стимул за 
по-голяма гъвкавост. Това може частично да бъде поддържано в режим на проверка 
чрез регионалните организации и партньорските проверки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Като действа в рамките на общи 
политики и стратегии със своите 
държави-членки и в сътрудничество с 
международните и регионалните 
организации, Съюзът е в позицията да 
отговори на световните 
предизвикателства, а също така е в най-
добра позиция да координира 
сътрудничеството с трети държави.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) За да се поддържат и насърчават 
постоянното подобряване на ядрената 
безопасност и нейното регулиране, 
Съветът прие Директива 
2009/71/Евратом от 25 юни 2009 г. за 
установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации. Съобщението на 
Комисията от 24 ноември 2011 г. 
относно междинния доклад относно 
цялостните оценки на риска и 
безопасността (т.нар. „стрес 
тестове“)на атомните 
електроцентрали в Европейския съюз1

изтъква  необходимостта от 
засилване на тази рамка. Съветът прие 
също Директива 2011/70/Евратом от 19 
юли 2011 г. за създаване на рамка на 
Общността за отговорно и безопасно 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци. Тези директиви 
и изпълняваните в Съюза високи 
стандарти на ядрена безопасност и 
управление на отработеното гориво и 
радиоактивните отпадъци са примери, 
които могат да се използват, за да се 
насърчат третите държави да приемат 
подобни високи стандарти, но са 
надеждни единствено ако бъдат 
адекватно транспонирани от всички 
държави членки..
1 COM(2011)0784.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Особено необходимо е Общността 
да продължи усилията си за прилагане 
на ефективни гаранции за ядрените 
материали в трети държави, като се 
основава на своите собствени действия 
във връзка с гаранциите в рамките на 
Съюза.

(10) Особено необходимо е Общността 
да продължи усилията си за прилагане 
на ефективни гаранции за ядрените 
материали в трети държави, като се 
основава на своите собствени действия 
във връзка с гаранциите в рамките на 
Съюза. Използването на експерти от 
Съюза за подпомагане на трети 
държави в ядрената област е също 
така от значение за запазването на 
висока степен на експертни умения в 
рамките на Съюза, по-специално във 
връзка със заплануваното затваряне 
на редица ядрени електроцентрали.

Or. en

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) степента, до която 
подпомаганите държави развиват 
стандарти за ядрена безопасност, 
които са сходни на тези, 
преобладаващи в Съюза.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Стратегическите документи ще имат 
за цел да предоставят съгласувана рамка 
за сътрудничество между Съюза и 
съответните партньорски държави или 
региони, която съответства на общото 
намерение и обхвата, целите, 
принципите и политиката на Съюза.

3. Стратегическите документи ще имат 
за цел да предоставят съгласувана рамка 
за сътрудничество между Съюза, 
държавите членки и съответните 
партньорски държави или региони, 
която съответства на общото намерение 
и обхвата, целите, принципите и 
политиката на Съюза.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните индикативни 
програми по принцип се основават на 
диалог с партньорските държави или 
регион/и, в който участват 
заинтересованите страни, така че да се 

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

гарантира, че съответната държава или 
регион се ангажира в достатъчна степен 
с процеса, и да се насърчи подкрепата за 
националните стратегии за развитие.

Or. en

Изменение11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение– Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква a) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- съдействие за създаването на 
ефективни регулаторни мрежи, 
процедури и системи, осигуряващи 
подходяща защита срещу йонизиращи 
излъчвания от радиоактивни материали, 
по-специално от високо радиоактивни 
източници и безопасното им 
погребване;

- съдействие за създаването на 
ефективни и прозрачни регулаторни 
мрежи, процедури и системи, 
осигуряващи подходяща защита срещу 
йонизиращи излъчвания от 
радиоактивни материали, по-специално 
от високо радиоактивни източници и 
безопасното им погребване;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение– Конкретни мерки, получаващи подкрепа – буква a) – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- насърчаване използването на 
ефективни системи за управление на
ядрената безопасност, които да 
гарантират независимостта, 
отговорността и авторитета на 
регулаторните органи, както и 
наличието на структури за 
регионално и международно 
сътрудничество между подобни 
органи;

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки за насърчаване на 
международното сътрудничество 
(включително в рамките на съответните 
международни организации, особено 
МААЕ) в горепосочените области, 
включително изпълнението и 
мониторинга на международните 
конвенции и договори, обмена на 
информация, изграждането на капацитет 
и обучението в областта на ядрената 
безопасност и изследвания.

мерки за насърчаване на 
международното сътрудничество 
(включително в рамките на съответните 
регионални и международни 
организации, особено МААЕ) в 
горепосочените области, включително 
изпълнението и мониторинга на 
международните конвенции и договори, 
обмена на информация, изграждането на 
капацитет и обучението в областта на 
ядрената безопасност и изследвания.

Or. en



PR\896869BG.doc 13/17 PE486.061v01-00

BG

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение– Критерии – 1. Общи критерии – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Ще се отдава приоритет на държавите 
в процес на присъединяване и 
държавите, обхванати от политиката на 
ЕС за съседство. С предимство ще се 
ползват регионалните подходи.

Ще се отдава приоритет на държавите в 
процес на присъединяване и държавите, 
обхванати от политиката на ЕС за 
съседство, по-специално ако те 
развиват нови ядрени енергийни 
мощности или са във фаза на 
извеждане от експлоатация.  С 
предимство ще се ползват регионалните 
подходи.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение– Критерии – 1. Общи критерии – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение– Критерии – 1. Общи критерии – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

- С цел да се гарантира и следи за 
спазването на целите на 
сътрудничеството, третата държава 
бенефициер трябва да приеме принципа 
на оценка на предприетите действия. 
Оценката би дала възможност да се 
извършва мониторинг и да се 
проверява съответствието с 
договорените цели и може да бъде 
условие за продължаване на плащането 
на вноската на Общността.

- С цел да се гарантира и следи за 
спазването на целите на 
сътрудничеството, третата държава 
бенефициер трябва да приеме принципа 
на оценка на предприетите действия.
Проверимото и непрестанното 
спазване на съответствие с 
договорените цели следва да бъде 
условие за продължаване на плащането 
на вноската на Общността.

Or. en

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

сумите, които да бъдат отпуснати на 
тези държави в бъдеще. Съюзът следва 
да насърчава регионалното 
сътрудничество и механизмите за 
партньорска проверка.

Or. en

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая на държави, които желаят да 
развиват ядрени енергийни мощности, 
независимо дали разполагат с 
изследователски реактори или не, и при 
които става въпрос за намеса в 
подходящия момент, за да се гарантира, 
че паралелно с програмата за развитие 
на ядрени енергийни мощности се 
насърчава култура на ядрена 
безопасност и сигурност, по-специално 
що се отнася до засилване на 
управлението на ядрената 
безопасност и на независимостта и 
капацитета на регулаторните органи и 
организациите за техническа 
поддръжка. Сътрудничеството ще 
вземе предвид надеждността на 
програмата за развитие на ядрени 
мощности, съществуването на 
правителствено решение относно 
използването на ядрената енергия и 
изготвянето на предварителна пътна 
карта.

Or. en
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение– Приоритети – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се създадат условията за 
безопасност, необходими за 
премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението, и 
да се гарантира ядрените материали 
да не бъдат отклонявани за цели, 
различни от онези, за които са 
предназначени, сътрудничеството е 

По този инструмент,
сътрудничеството е насочено най-вече 
към ядрените регулатори (и техните 
организации за техническа подкрепа), с 
цел гарантиране на техническата им 
компетентност и независимост и 
засилването на регулаторната рамка, по-
конкретно по отношение на дейностите 
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насочено най-вече към ядрените 
регулатори (и техните организации за 
техническа подкрепа). Целта е да се 
гарантира техническата им 
компетентност и независимост и 
засилването на регулаторната рамка, по-
конкретно по отношение на дейностите 
по лицензиране, включително прегледа 
и последващите мерки във връзка с 
ефективните и всеобхватни оценки на 
риска и безопасността („стрес тестове“).

по лицензиране, включително прегледа 
и последващите мерки във връзка с 
ефективните и всеобхватни оценки на 
риска и безопасността („стрес тестове“). 
Това следва да създаде условията за 
безопасност, необходими за 
премахването на опасностите за 
живота и здравето на населението, и 
да се гарантира ядрените материали 
да не бъдат отклонявани за цели, 
различни от онези, за които са 
предназначени.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение– Приоритети – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сътрудничество с операторите на 
ядрените инсталации в трети държави 
ще бъде разглеждано в конкретни 
ситуации в рамките на последващите 
мерки във връзка със стрес тестовете. 
Такова сътрудничество с оператори на 
ядрени инсталации ще изключва 
доставката на оборудване и други 
дейности или подпомагане, които 
биха могли и следва да бъдат закупени 
на търговска основа от оператора с 
оглед отговарянето на регулаторните 
стандарти за безопасност.

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да субсидира ядрените оператори в чужди държави.


