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B7-xxxx/2012

Резолюция на Европейския парламент относно Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета относно широкообхватните оценки на риска 
и безопасността („стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския 
съюз и свързаните с тях дейности
(2012/2830(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Съобщение на Комисията COM(2012)0571 окончателен от 4 
октомври 2012 г. относно широкообхватните оценки на риска и безопасността 
(„стрес тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с 
тях дейности,

– като взе предвид Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за 
установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации,

– като взе предвид Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за 
създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци,

– като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално членове 2 и 30 от него,

– като взе предвид въпроса към Комисията относно ххх (O-xxxx/2012 – B7 xxxx/2012),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че докладът на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика относно предложението за регламент на Съвета за създаване на 
Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност изисква ядрената 
безопасност в трети държави да отразява европейските стандарти за безопасност;

Б. като има предвид, че „широкообхватните оценки на риска и безопасността („стрес 
тестове“) на атомните електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях 
дейности“ са били проведени, за да проверят подготвеността на АЕЦ при екстремни 
условия;

1. отбелязва Съобщението на Комисията относно стрес тестовете и резултатите от тях; 
приветства усилията, предприети от Комисията и Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) след аварията във 
Фукушима, за подлагане на 145 реактора в ЕС и 20 реактора извън ЕС на процедура 
по стрес тестове; подчертава полезността на процедурата и че тази дейност е 
безпрецедентна в световен мащаб; очаква, че резултатите от стрес тестовете ще 
допринесат за повишаване на културата на ядрена безопасност в Европа, за да стане 
водещ пример в международен план;
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2. признава, че след стрес тестовете държавите са започнали да прилагат или да 
планират мерки за подобряване на безопасността на техните заводи; подчертава, че 
партньорската проверка е установила и мерки, които трябва да бъдат разгледани на 
равнище ЕС; призовава всички участници да предприемат подходящи и незабавни 
последващи действия спрямо всички съдържащи се в нея констатации и препоръки, 
включително установените най-добри практики;

3. припомня обаче, че стрес тестовете, започнати по инициатива на Комисията и 
ENSREG, бяха ограничени по обхват и са насочени предимно за оценка на 
устойчивостта и подготвеността на АЕЦ за тежки външни явления; 
следователно стрес тестовете не могат и нямат за цел да заменят подробните 
прегледи за безопасност на атомните електроцентрали (АЕЦ), които се провеждат в 
рамките на националната компетентност на съответните държави членки и са 
насочени предимно за оценка на устойчивостта и подготвеността на АЕЦ за тежки 
външни явления;

4. отбелязва, че въз основа на настоящите резултати има редица държави извън ЕС, 
които са участвали, макар и понякога с различни методологии и графици;

5. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават държавите 
извън ЕС със съоръжения за ядрена енергетика, по-специално съседните държави, 
да прилагат процедурата по стрес тестове и да споделят резултатите си; подчертава 
значението на укрепването на международните стандарти за ядрена безопасност и 
правилното им прилагане; счита, че ЕС следва да насърчава тясно сътрудничество 
на международно равнище, по-специално в контекста на МААЕ в това отношение;

6. отбелязва, че Конвенцията за ядрена безопасност е инструмент за стимулиране и 
задължава страните да представят доклади за изпълнението на техните задължения 
за „партньорска проверка“ на заседания на страните, които ще се провеждат в 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ.);

7. рисковете от погребването на радиоактивните отпадъци отново бяха подчертани от 
ядрената авария във Фукушима; отбелязва, че подобни инциденти могат да се 
случат в съществуващи ядрени инсталации или в тези, които са в процес на 
изграждане, в Съюза и в неговите съседни държави с висок сеизмичен риск и риск 
от цунами, като например Акую (Турция). Съюзът следва да предприеме 
подходящи мерки за предотвратяване на погребването на радиоактивни отпадъци в 
идентифицирани високорискови области; настоятелно призовава съседните 
държави и страните кандидатки за присъединяване да се присъединят към 
Споразумението на Европейската общност за обмен на спешна радиологична 
информация (ECURIE);

8 призовава държавите членки на ЕС и националните регулатори да приложат в 
своето законодателство установените най-добри практики;

9. счита, че съществуват различни национални подходи за оценка на въздействието на 
катастрофите с въздухоплавателни средства върху безопасността на АЕЦ; 
отбелязва, че „катастрофите с въздухоплавателни средства не са били изрично 
считани за иницииращо събитие при оценките на безопасността“ и че въздействието 
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е очертано от спецификациите на стрес тестовете; изразява съжаление обаче, че 
само четири държави членки са включили такива оценки в своите доклади за стрес 
тестовете; отправя искане Комисията да работи заедно с Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG), държавите членки и 
операторите на АЕЦ, за да предвидят и да се споразумеят около общ подход за 
справяне с риска от катастрофи с въздухоплавателни средства, като същевременно 
признава, че този риск попада в обхвата на националната сигурност и суверенитета 
на държавите членки;

10. подчертава, че 47 атомни електроцентрали в ЕС със 111 реактора имат повече от 
100 000 жители в радиус от 30 км и поради това изразява съжаление, че обхватът на 
стрес тестовете не е бил разширен с аварийна готовност извън централата; 
приветства инициативата на Комисията с подкрепа от ENSREG за стартиране на 
проучване на настоящите договорености, с акцент върху трансграничните региони в 
ЕС и отправянето на препоръки, включително относно превантивните мерки за 
аварийна готовност извън централата до края на 2013 г., и призовава за постигане на 
резултати до края на 2014 г.;

11. подчертава, че наличието на квалифицирана и опитна работна ръка е от ключово 
значение за една силна култура на ядрена безопасност, независимо от това дали 
дадена държава членка постепенно ще премахва, продължава или ще изгражда 
АЕЦ; поради това настоява за прилагането на равнище ЕС и на равнището на 
отделните държави членки на всички необходими мерки за насърчаване и 
поддържане на достатъчни нива на умения за ядрена безопасност, като например 
обучение за управление на отпадъците; призовава Комисията да насърчи 
трансграничния обмен на експерти и най-добри практики;

12. препоръчва ЕС да подкрепя международните усилия за разработване на по-високи 
стандарти за безопасност; подчертава в тази връзка ролята на ЕС в политиката на 
съседство като инструмент за ядрена безопасност; настоятелно призовава 
държавите членки и Комисията да поемат съвместна отговорност за повишаване на 
международните стандарти за ядрена безопасност и за правилното им прилагане, в 
тясно сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), 
секретариата на Конвенцията от Еспо и други съответни международни 
организации; приканва Комисията да представи цялостен план за действие, с 
конкретни мерки за неговото прилагане; настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки, в сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия 
(МААЕ), да работят конструктивно с държавите, които не са успели да приложат 
стрес тестове за ядрена безопасност, като Беларус и Русия, и ги призовава да се 
придържат към международните стандарти за безопасност и да си сътрудничат с 
международни експерти по време на всички етапи на подготовката, изграждането, 
експлоатацията и извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали; счита в 
тази връзка, че ЕС следва да използва в пълна степен експертния опит, предоставен 
от международните организации и органи;

13. Общността следва да осъществява тясно сътрудничество с Международната агенция 
за атомна енергия (МААЕ) по отношение на ядрената безопасност в съответствие с 
Договора за Евратом;
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14. отбелязва, че въз основа на стрес тестовете националните регулатори са стигнали до 
заключението, че не съществуват технически причини, налагащи закриване на АЕЦ 
в Европа, въпреки че стрес тестовете са показали, че на практика всички АЕЦ се 
нуждаят от подобрения на безопасността. и че в много случаи изпълнението на 
предишните мерки все още не е извършено;

15. изисква първоначалните приблизителни общи разходи за необходимите мерки, 
препоръчани от стрес тестовете за 132 работещи в ЕС реактора (10–25 млрд. евро 
през следващите години) да бъдат допълнително подкрепени от по-подробен анализ 
на разходите, извършен от националните регулатори в сътрудничество с ядрените 
оператори, и ако е възможно, да бъдат свързани с избора на установените 
препоръки; счита, че такива подобрения трябва да бъдат поддържани от ядрените 
оператори, а не от данъкоплатците, и призовава Комисията да следи отблизо този 
въпрос, включително в рамките на своите компетентности по политиката в областта 
на конкуренцията;

16. подчертава, че една обща политика за ядрена безопасност следва да обхваща всички 
ядрени обекти, безопасност на горивото и реакторите, управление на отпадъци и 
извеждане от експлоатация, експлоатационна безопасност, достатъчно човешки 
ресурси, непрекъснато подобряване на условията за безопасност за хората, чиято 
работа е пряко свързана с ядрени материали, аварийна готовност, както и да 
гарантира независими и силни регулаторни органи;

17. счита, че докато съществуващите атомни електрически централи остават в 
експлоатация или се изграждат, нивото на ядрената безопасност в ЕС, както и в 
съседни трети държави, следва да отразява като основен приоритет най-високите 
стандарти за безопасност; настоява относно необходимостта от гарантиране, че тези 
опасения ще бъдат отразявани през целия жизнен цикъл на АЕЦ, като по този начин 
се включва евентуалното им извеждане от експлоатация;

18. счита, че управлението на всички външни опасности следва да проследява процеса 
на оценяване в съответствие с насоките на МААЕ и не трябва да подценява 
нетехническите аспекти;

19. отбелязва, че разликите между отделните държави членки водят до различаващи се 
подходи спрямо регулирането на ядрената безопасност;

20. признава, че според съобщението на Комисията и доклада на ENSREG за 
партньорската проверка прилагането на стрес тестовете е показало положителния 
принос на периодичните прегледи на безопасността като ефективен инструмент за 
поддържане и подобряване на безопасността и устойчивостта на АЕЦ; отбелязва 
например мнението на ENSREG, че преоценка на природните опасности и 
съответните разпоредби за централите следва да се повторя най-малко веднъж на 
всеки 10 години; препоръчва преразглеждането на правната рамка в областта на 
ядрената безопасност да включва съответните разпоредби;

21. приветства предстоящото преразглеждане на Директивата за ядрената безопасност, 
което дава възможност за въвеждане на значителни подобрения в области като 
процедурите за безопасност и рамките, ролята, независимостта и способите на 
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органите за ядрено регулиране, отвореността и прозрачността, мониторинга и 
проверката; подчертава, че преразглеждането на правната рамка в областта на 
ядрената безопасност следва да вземе предвид текущите международни дейности, 
като тези на равнището на МААЕ;

22. признава значението на изпълнението на препоръките и на оценяването на степента, 
в която следва да се разшири обхватът на периодичния преглед на безопасността; 
отново заявява необходимостта от тясно трансгранично сътрудничество и обмен на 
най-добри практики по тези въпроси;

23. приветства намерението на Комисията да предложи законодателство в областта на 
ядреното застраховане и отговорност; във връзка с това отправя искане до 
Комисията да излезе с такова предложение до края на 2013 г.;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.


