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1 Европейска комисия 2008 г.;  Работен документ на службите на Комисията, придружаващ предложениет
о за Директива (Евратом) на Съвета за създаване на Общностна рамка за оценка на въздействието на ядр

КРАТКА ОБОСНОВКА

В публикувания проект на директива се заявява, че нейната цел е "постигането, поддъ
ржането и постоянното повишаване на ядрената безопасност в Общността, както
и повишаването на ролята на регулаторните органи". При все това, предложението н
е цели въвеждането на правомощия, които да й дадат възможност за постигането на та
зи цел и няма да има допълнителна стойност по отношение на безопасността.

Предложението на Комисията е трети опит в рамките на едно десетилетие за въвеждан
е на нови правила относно ядрената безопасност.  В първият опит през ноември 2002 г. 
се казва:

"За да се постигнат общностните цели относно ядрената защита (...), от основно зн
ачение е като първи етап да се определят основните задължения и общите принципи
за безопасността на ядрените инсталации (...). Това на по-късен етап ще се допълни о
т създаването на общи стандарти и контролни механизми, за да се гарантира високо
ниво на безопасност (...)".

Обаче, това което през 2002 г. се е разглеждало като основно, днес не е от значение. П
ри преразглеждането през 2003 г. изискването за въвеждане на основни задължения и о
бщи стандарти беше премахнато и заменено от общностни механизми за гарантиране н
а придържане към общите принципи за ядрена безопасност, а именно чрез включванет
о на общностна схема за контрол.

При все това, последното предложение за директива изключи този механизъм и няма д
а има общностен контрол.  Вместо това, проектът за директива само ще прилага изиск
ванията на Конвенцията за ядрена безопасност на Международната агенция за атомна е
нергия.  Това изисква само публикуването на годишен доклад относно статуса на ядрен
ия сектор и докладът да се разгледа на партньорска основа от другите страни по конве
нцията. Всички държави-членки, които разполагат с атомни електроцентрали вече са с
трани по конвенцията.  Комисията не разполага с примери за държави-членки на ЕС, к
оито не са спазили конвенцията.

Основната критика към този проект е, че той предлага законодателство само заради са
мото законодателстване и че той няма да внесе нови изисквания за безопасност.  Това
становище дори беше повдигнато от Комитета за преглед на оценките на въздействиет
о на Комисията, който на два пъти изрази тревога от липсата на добавена стойност на
директивата.

Налице са истински и оправдани опасения относно стандартите за ядрена безопасност
и разпространените практики в рамките на ЕС.  Като обща тенденция изискванията за
безопасност на ядрените съоръжения се занижават при наближаване на края на техния
експлоатационен живот. Както беше отбелязано "голям брой понастоящем функционир
ащи ядрени електроцентрали е предвидено да спрат да функционират преди 2030 г.".1
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ената безопасност, SEC (2008) 2892,  26 януари 2008 г.

Следователно, налице е реална необходимост от мерки, които да спомогнат за намаляв
ане на ядрените рискове.

Вместо да се въвеждат механизми за изпълнение със спорна стойност за действаща ме
ждународна конвенция, проектът за директива трябва да предложи механизъм за въвеж
дане и прилагане на общи стандарти за безопасност, който изисква съвременни или на
й-добрите налични технологии, практики и регулаторни режими да се прилагат за всич
ки ядрени съоръжения, които функционират в ЕС.   Само тогава гражданите на ЕС мог
ат да бъдат уверени, че е направено всичко възможно, за да се намали рискът от ядрени
аварии. Ако не се постигне това, директивата не следва да се приема.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва вод
ещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си сл
едните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване встъпително заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И С
ЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Or. en

Обосновка

Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно вземане на решени
е, което позволява пълно участие на Европейския парламент като съзаконодател.

Изменение 2

Предложение за директива
Позоваване - 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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като взе предвид Договора за създаван
е на Европейската общност, и по-спе
циално член 175, параграф 1 от него,

Or. en

Обосновка

Ядрената безопасност, както е дефинирана в предложената директива, преследва дв
ойна цел, т.е. защитата на човешкото здраве ("работещите и населението") и защит
ата на околната среда ("въздух, води и почва"). При все това, Договорът за Евратом
не предлага правно основание за приемането на законодателство в областта на околн
ата среда. За сметка на това, член 175, параграф 1 ДЕО предлага такова основание. 

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на Евр
опейския парламент1,

като действа в съответствие с проце
дурата по член 251 от Договора за съз
даване на Европейската общност1,

Or. en

Обосновка

Ядрената безопасност, както е дефинирана в предложената директива, преследва дв
ойна цел, т.е. защитата на човешкото здраве ("работещите и населението") и защит
ата на околната среда ("въздух, води и почва"). При все това, Договорът за Евратом
не предлага правно основание за приемането на законодателство в областта на околн
ата среда. За сметка на това, член 175, параграф 1 ДЕО предлага такова основание. 
Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно вземане на решени
е, което позволява пълно участие на Европейския парламент като съзаконодател.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(5) Въпреки че системата за радиационн
а защита, установена от съществуващит
е основни стандарти за безопасност, отч
итащи съвременните научни познания, г
арантира високо ниво на защита на здра
вето на населението, тя трябва да бъде д
опълнена още, за да гарантира, че посто
янно се поддържа, развива и подобрява
високото ниво на безопасност на ядрени
те инсталации. Поддържането на високо
ниво на безопасност от проектирането д
о извеждането от експлоатация е задъл
жително условие за пълното постигане
на целите на опазването на здравето, фо
рмулирани в член 2, буква б) от Догово
ра. За тази цел следва да се поддържат е
фикасни защити срещу радиационните о
пасности и да се предотвратяват аварии, 
които биха имали радиационни последи
ци.

(5) Въпреки че системата за радиационн
а защита, установена от съществуващит
е основни стандарти за безопасност, отч
итащи съвременните научни познания, г
арантира високо ниво на защита на здра
вето на населението, тя трябва да бъде д
опълнена още, за да гарантира, че посто
янно се поддържа, развива и подобрява
високото ниво на безопасност на ядрени
те инсталации. Поддържането на високо
ниво на безопасност от проектирането д
о извеждането от експлоатация е задъл
жително условие за пълното постигане
на целите на опазването на здравето, фо
рмулирани в член 2, буква б) от Догово
ра за създаване на Европейската общн
ост за атомна енергия и на високо ни
во на защита на околната среда, фор
мулирано в член 174, параграф 2 от До
говора за създаване на Европейската о
бщност. За тази цел следва да се поддъ
ржат ефикасни защити срещу радиацио
нните опасности и да се предотвратяват
аварии, които биха имали радиационни
последици.

Or. en

Обосновка

Ядрената безопасност, както е дефинирана в предложената директива, преследва дв
ойна цел, т.е. защитата на човешкото здраве ("работещите и населението") и защит
ата на околната среда ("въздух, води и почва"). При все това, Договорът за Евратом
не предлага правно основание за приемането на законодателство в областта на околн
ата среда/. За сметка на това, член 175, параграф 1 ДЕО предлага такова основание. 
Процедурата за вземане на решение при това заглавие е съвместно вземане на решени
е, което позволява пълно участие на Европейския парламент като съзаконодател.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(12а) За да се постигнат общностни
те цели относно ядрената безопаснос
т, посочени в член 1, параграф 1, от о
сновно значение е като първи етап да
се определят в тази рамкова директи
ва основните задължения и общите п
ринципи за безопасността на ядрени
те инсталации. Това на по-късен ета
п следва да се допълни от приемането
на общи стандарти и контролни мех
анизми, които да се разработят от З
ападноевропейската асоциация за ядр
ено регулиране (WENRA) в тясно сътр
удничество с Европейската група на в
исоко равнище за ядрена безопасност
и управление на отпадъците и след ко
нсултиране с Европейския парламен
т, с цел да се гарантира най-високо н
иво на безопасност, като се вземат п
редвид последните технологични разв
ития и тези, които могат да се опред
елят като "съвременни".

Or. en

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, настояща
та рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи принципи, въ
з основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се приемат общи
стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в сила. 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Настоящата директива цели постиган
ето, поддържането и постоянното пови
шаване на ядрената безопасност в Общн
остта, както и повишаването на ролята
на националните регулаторни органи.

1. Настоящата директива цели постиган
ето, поддържането и постоянното пови
шаване на ядрената безопасност в Общн
остта, както и повишаването на ролята
на националните регулаторни органи ка
то се определят основни задължения
и общи принципи, гарантиращи висок
о ниво на безопасност на ядрените ин
сталации и се създаде необходимата
рамка за приемането на общи станда
рти за безопасност.

Or. en

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, настояща
та рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи принципи, въ
з основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се приемат общи
стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в сила. 

Изменение 7

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки представят на Комис
ията доклад относно прилагането на н
астоящата директива не по-късно от
[три години след влизане в сила] и на в
секи три години след това. Въз основа
на първия доклад, Комисията предста
вя на Съвета доклад относно постигн
атия напредък в прилагането на наст
оящата директива, който при необхо
димост се придружава от законодате
лни предложения.

Държавите-членки представят на Комис
ията доклад относно предприетите ме
рки за изпълнение на техните задълж
ения съгласно настоящата директива
и относно положението на безопасно
ст в ядрените инсталации, разполож
ени на тяхна територия не по-късно
от една година след влизане в сила на н
астоящата директива и всяка година с
лед това. 

На всеки две години Комисията предс
тавя доклад на Европейския парламен
т и на Съвета относно прилагането
на настоящата директива и относно
положението на ядрена безопасност
в Общността, основан на представен
ите от държавите-членки доклади. 
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Or. en

Обосновка

За да се постигне най-високо ниво на безопасност на ядрените инсталации, настояща
та рамкова директива цели определянето на основни задължения и общи принципи, въ
з основа на които при преразглеждане на настоящата директива да се приемат общи
стандарти за безопасност в рамките на две години от влизането й в сила. 

Изменение 8

Предложение за директива
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а

Преглед

Въз основа на първите представени до
клади от държавите-членки съгласно
член 11, Комисията представя на Евр
опейския парламент и на Съвета до д
ве години след влизане в сила на насто
ящата директива, предложение за пр
иемането на задължителни стандар
ти за безопасност.

Тези задължителни стандарти за без
опасност се основават на нивата за б
езопасност, разработени от Западное
вропейската асоциация за ядрено регу
лиране (WENRA) в тясно сътрудничес
тво с Европейската група на високо р
авнище за ядрена безопасност и управ
ление на отпадъците и се допълват о
т създаването на механизми за контр
ол на територията на целия ЕС. Тези
изисквания и механизми гарантират
високо ниво на безопасност в съответ
ствие с последните технологични раз
вития.

Or. en
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Обосновка

Вместо да се въвеждат механизми за изпълнение със спорна стойност за действаща
международна конвенция, директивата трябва да приеме механизъм за създаване и е
фективно прилагане на общи стандарти за безопасност, който изисква съвременни ил
и най-добрите налични технологични практики, оперативни и регулаторни режими да
се прилагат за всички ядрени съоръжения, които функционират в ЕС, както беше пои
скано и от проведения през ноември 1998 г. Съвет за правосъдие и вътрешни работи и
в препоръка 91/4 на PARCOM относно радиоактивните отпадъци съгласно Конвенция
та OSPAR. 
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