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JADERNÁ ENERGIE

Jaderné elektrárny v současné době vyrábějí přibližně třetinu elektřiny a dodávají 14 %
energie spotřebovávané v EU. Jaderná energie je nízkouhlíkovou alternativou k fosilním
palivům a v řadě členských států představuje klíčovou součást skladby zdrojů energie.
V důsledku havárie v Černobylu v roce 1986 a jaderné katastrofy v japonské Fukušimě
v roce 2011 se však stala velmi sporným tématem. Rozhodnutí Německa postupně do roku
2020 přestat využívat jadernou energii a dočasné uzavření dvou belgických reaktorů poté, co
byly v loňském roce objeveny praskliny v nádobách ukrývajících reaktory, zesílily tlak na
odklon Evropy od jaderné energie. Odpovědnost za rozhodnutí, zda budou využívat jadernou
energii, však nesou výhradně členské státy. Na úrovni EU je nicméně vynakládáno větší úsilí
o zlepšení bezpečnostních norem pro jaderné elektrárny a o zajištění bezpečného nakládání
s jaderným odpadem a jeho bezpečné likvidace.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva o Euratomu),
články 40–52 (investice, společné podniky a dodávky) a 92–99 (společný trh v oblasti jaderné
energie)

CÍLE

Při řešení všeobecného nedostatku „konvenční“ energie v padesátých letech dvacátého století
se šest zakládajících členských států zaměřilo na jadernou energii jako na prostředek, který
umožní dosáhnout energetické nezávislosti. Investiční náklady na jadernou energii přesahovaly
možnosti jednotlivých zemí, a proto se zakládající členské státy spojily a vytvořily Evropské
společenství pro atomovou energii (Euratom). Obecnými cíli Smlouvy o Euratomu je přispět
k vytváření a růstu evropského jaderného průmyslu, aby všechny členské státy mohly těžit
z rozvoje atomové energie, a zajistit bezpečnost dodávek. Smlouva současně zaručuje veřejnosti
vysokou úroveň bezpečnosti a zabraňuje zneužití jaderných surovin, které jsou určeny v první
řadě pro civilní účely, k vojenským účelům. Pravomoci Euratomu se omezují na mírové civilní
využití jaderné energie.

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

A. Ochrana před zářením
Vystavení ionizujícímu záření představuje významné nebezpečí pro lidské zdraví (jak pro
širokou veřejnost, tak pro pracovníky ve zdravotnickém, průmyslovém a jaderném odvětví) a
pro životní prostředí. EU postupně přijala soubor různých právních předpisů v oblasti ochrany
před zářením, které byly v nedávné době aktualizovány a zjednodušeny. Aktualizace byla
nezbytná, protože platné právní předpisy v plné míře neodrážely vědecký pokrok a nebyly
jednotné. Dalším důvodem byla skutečnost, že dostatečně neřešily otázky přírodních zdrojů
záření a ochrany životního prostředí. Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996
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stanovila základní bezpečnostní normy pro ochranu pracovníků a obyvatelstva před riziky
ionizujícího záření. V květnu 2012 zveřejnila Komise návrh nové směrnice, která základní
bezpečnostní normy aktualizuje (COM(2012)0242) a již Rada po konzultaci s Parlamentem
přijala na konci roku 2013[1]. Zjednodušuje evropské právní předpisy, neboť nahrazuje pět
směrnic, a zavádí závazné požadavky na ochranu před ozářením radonem uvnitř budov,
na používání stavebních materiálů a na posuzování vlivu na životní prostředí, pokud jde
o uvolňování radioaktivních výpustí z jaderných zařízení. Samostatná směrnice o sledování
radioaktivních látek ve vodě určené k lidské spotřebě, kterou Komise předložila v březnu 2012
(COM(2012)0147), byla Radou poté, co ji schválil Parlament[2], rovněž přijata.
Nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin
a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, předložené Komisí
v roce 2010 (COM(2010)0184), stále čeká na konečné rozhodnutí. Na základě kompromisu,
kterého dosáhl s Radou, schválil Parlament pozměněnou verzi právního předpisu[3].
B. Přeprava radioaktivních látek a odpadu
Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 zavedlo systém Společenství pro
prohlášení o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy, který zajistí, že příslušné
orgány budou získávat informace o ochraně před zářením na stejné úrovni jako před
rokem 1993, kdy ještě probíhaly hraniční kontroly. V roce 2012 zveřejnila Komise návrh
nařízení, kterým se zřizuje jednotný evropský systém pro registraci dopravců radioaktivních
materiálů (COM(2012)0561). Toto nařízení nahrazuje systémy ohlašování a povolování
zavedené v členských státech za účelem provedení směrnice Rady 96/29/Euratom o základních
bezpečnostních normách.
Systém předchozích povolení pro přepravu radioaktivního odpadu byl v EU ustaven v roce 1992
a významně upraven v roce 2006. Cílem směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu
2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole je
zajistit odpovídající úroveň ochrany obyvatelstva před touto přepravou. Stanovuje a popisuje
řadu striktních kritérií, definic a postupů, které musí být dodrženy při přepravě radioaktivního
odpadu a vyhořelého paliva uvnitř i vně Společenství. V dubnu 2013 Komise zveřejnila první
zprávu o uplatňování směrnice z roku 2006 v členských státech v období 2008–2011.
C. Nakládání s odpady
Právní rámec EU pro nakládání s odpady v Evropě byl vytvořen v roce 2011 přijetím směrnice
Rady o nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem (2011/70/Euratom). Zajišťuje
důsledné sledování vnitrostátních programů výstavby a řízení konečných úložišť a právně
závazné bezpečnostní normy. V roce 2015 předloží členské státy první zprávu o provádění svých
vnitrostátních programů.
D. Zabezpečení jaderných materiálů
Postupně byla přijata a pozměněna řada nařízení s cílem vytvořit systém záruk, který zajistí,
aby se jaderné materiály využívaly pouze k účelům deklarovaným jejich uživateli a aby se
dodržovaly mezinárodní závazky (nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005). Tyto záruky se
vztahují na celý jaderný palivový cyklus od těžby jaderných materiálů v členských státech
nebo jejich dovoz ze třetích zemí po vývoz mimo EU. Komise odpovídá za kontrolu civilních
jaderných materiálů v rámci EU.

[1]Přijaté texty, P7_TA(2013)0564.
[2]Přijaté texty, P7_TA(2013)0068.
[3]Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 79.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0242
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0147
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0184
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0561
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0564
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
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E. Bezpečnost jaderných zařízení
Směrnice Rady o jaderné bezpečnosti (2009/71/Euratom) stanovila společný právní rámec EU
pro bezpečnost jaderných elektráren. Členské státy jsou povinny vytvořit vnitrostátní rámce pro
požadavky na jadernou bezpečnost, udělování povolení k provozu jaderných zařízení, dohled
a na prosazování práva. Směrnice stanoví, že bezpečnostní normy Mezinárodní agentury pro
atomovou energii budou v EU částečně právně závazné a vymahatelné. Po jaderné havárii ve
Fukušimě Evropská rada na svém zasedání v březnu 2011 vyzvala ke komplexnímu posouzení
rizik a bezpečnosti všech jaderných elektráren v EU. Komise byla pověřena provedením
dobrovolných zátěžových testů u 143 jaderných reaktorů nacházejících se v EU s cílem posoudit
bezpečnost a odolnost jaderných zařízení v případě výskytu mimořádných přírodních událostí
(záplav nebo zemětřesení). V říjnu 2012 Komise zveřejnila sdělení o výsledcích zátěžových
testů (COM(2012)0571), které přineslo celkově pozitivní hodnocení současných evropských
bezpečnostních norem, zdůraznilo však, že je zapotřebí další modernizace, která zajistí větší
soulad mezi členskými státy a srovnání úrovně s mezinárodními osvědčenými postupy. V
březnu 2013 Parlament přijal usnesení poukazující na omezený rozsah zátěžových testů[4].
V červnu roku 2013 předložila Komise legislativní návrh, v němž navázala na výsledky
zátěžových testů a jehož cílem bylo přezkoumat a zesílit ustanovení stávající směrnice o jaderné
bezpečnosti. Komise v něm navrhla posílit úlohu a nezávislost vnitrostátních regulačních
orgánů, zvýšit transparentnost, zlepšit opatření týkající se připravenosti na mimořádné situace
v areálu jaderných zařízení a reakce na ně a zavést celoevropský systém vzájemného hodnocení
jaderných zařízení spolu se zvláštními hodnoceními bezpečnosti u starších jaderných elektráren.
F. Výzkum a odborná příprava v oblasti jaderné energie
Výzkum v oblasti jaderné energie je financován prostřednictvím víceletých rámcových
programů. Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie
doplňuje Horizont 2020, rámcový program EU pro výzkum a inovace, zůstává však od
něj oddělen. Na období 2014–2018 byla na program Euratomu vyčleněna částka 1 608
milionů EUR, která je rozdělena mezi tři zvláštní programy: jeden z nich se týká nepřímých
opatření v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy (728 milionů EUR), druhý jaderného
štěpení a ochrany před zářením (315 milionů EUR) a třetí se vztahuje na přímá opatření
prováděná Společným výzkumným střediskem Komise (559 milionů EUR). Pokud jde o energii
z jaderného štěpení, v roce 2007 byla zřízena technologická platforma pro udržitelnou jadernou
energii, jejímž cílem je lépe koordinovat výzkum a vývoj a také názorné ukázky a zavádění.
V oblasti energie z jaderné syntézy je EU zakládajícím členem a hlavním finančním partnerem
mezinárodního projektu pro výzkum energie z jaderné syntézy (ITER) a pro související
inženýrské činnosti, který v současné době pracuje na výstavbě největšího experimentálního
reaktoru pro jadernou syntézu v Cadarache ve Francii. Byl ustaven společný podnik pro ITER
a rozvoj energie z jaderné syntézy s cílem podpořit vědecký výzkum a technologický rozvoj
v oblasti jaderné syntézy (rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom). Jeho členy jsou Euratom
(zastoupený Komisí), členské státy EU a některé třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody
o spolupráci.
Z důvodu rostoucích nákladů je budoucí financování projektu ITER stále více předmětem
sporů a již způsobilo několik roztržek mezi orgány EU a členskými státy. Ve svém sdělení
„Stav projektu ITER a další možný postup“ (COM(2010)0226) Komise zdůraznila, že náklady
na projekt se ukázaly jako výrazně vyšší, než bylo původně plánováno. Rada ve svých
závěrech ze dne 12. července 2010 zdůraznila své odhodlání k provedení projektu ITER s tím,
že je ochotna nést odhadované finanční náklady. Rada a Parlament se původně neshodly

[4]Přijaté texty, P7_TA(2013)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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na navrženém rozpočtu, a Komise tedy dne 20. dubna 2011 předložila revidovaný návrh
(COM(2011)0226). V prosinci 2011 bylo konečně dosaženo dohody o navýšení finančních
prostředků na projekt ITER o dalších 1 300 milionů EUR v období 2012 a 2013. Jedním z
hlavních kamenů úrazu vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na období 2014–2020 bylo
financování dodatečných nákladů, které již byly naplánovány na období 2014–2018. Nakonec
bylo rozhodnuto, že projekt ITER bude financován ve vymezeném rámci víceletého finančního
rámce, a že tudíž nebude financován přímo z programu Horizont 2020 a programu Euratomu.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v rozhodovacím procesu je v souladu se Smlouvou o Euratomu omezena, a to
pouze na konzultační pravomoci. Parlament však v různých usneseních na toto téma soustavně
zdůrazňuje, že je potřeba vyjasnit rozdělení odpovědnosti mezi orgány EU a členskými státy
a posílit společný rámec EU a že je důležité zlepšovat požadavky na bezpečnost a ochranu
životního prostředí.
V roce 2009 Parlament ve svém postoji v prvním čtení k návrhu směrnice Rady, kterou se zřizuje
rámec Společenství pro jadernou bezpečnost, kladl zvláštní důraz na to, že jaderná bezpečnost
je záležitostí zájmu Společenství a že je třeba ji mít na paměti při rozhodování o udělení licencí
novým elektrárnám nebo o prodloužení licencí elektrárnám stávajícím[5]. Avšak konečné znění
směrnice, která byla schválena postupem konzultace, se zaměřuje na vnitrostátní odpovědnost
členských států a k návrhům Parlamentu nepřihlíží. V dubnu 2014 má Evropský parlament
na plenárním zasedání zaujmout postoj k revidované směrnici o jaderné bezpečnosti poté, co
v březnu 2014 výbor ITRE podpořil zprávu Romany Jordanové o legislativním návrhu Komise
(A7-0252/2014). Zpráva obsahuje další požadavky na transparentní poskytování informací
veřejnosti v případě nehody, jasnější definice jaderné bezpečnosti a podrobnější pravidla pro
provádění bezpečnostních opatření.
Ve svém postoji v prvním čtení Parlament schválil návrh nařízení o nejvyšších přípustných
úrovních radioaktivní kontaminace potravin, přičemž změnil právní základ nařízení z článku 31
(Smlouva o Euratomu) na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie[6].
Ve svém usnesení z července 2011 o prioritách energetických infrastruktur pro rok 2020 a na
další období[7] Parlament zásadním způsobem podpořil rozhodnutí Komise provést zátěžové
zkoušky evropských jaderných elektráren. Na plenárním zasedání v březnu 2013 bylo přijato
doplňkové usnesení poukazující na omezený rozsah zátěžových testů, které Komise provedla
v roce 2012, a požadující, aby v budoucnosti byly testy rozšířeny o další kritéria, zejména co
se týče poškození materiálu, selhání lidského faktoru a závad uvnitř nádob jaderných reaktorů.
Parlament naléhavě vyzval k úplnému provedení zlepšení v oblasti bezpečnosti[8].
V červnu 2011 Parlament ve svém postoji v prvním čtení k návrhu směrnice Rady o nakládání s
vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem[9] podpořil návrh Komise na úplný zákaz vývozu
radioaktivního odpadu, zatímco Rada upřednostňovala umožnění vývozu za velmi přísných
podmínek. Parlament také požadoval, aby bylo dále upřesněno, že směrnice se týká ochrany
životního prostředí, a aby bylo prostřednictvím dostatečných ustanovení zajištěno informování
veřejnosti o nakládání s odpady a její účast v této otázce.

[5]Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 216.
[6]Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 80.
[7]Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 46.
[8]Přijaté texty, P7_TA(2013)0089.
[9]Úř. věst. C 390 E, 18.12.2012, s. 147.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0226
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0252/2014
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0089
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V březnu 2013 Parlament ve svém postoji v prvním čtení k návrhu směrnice Rady
o monitorování radioaktivních látek ve vodě určené k lidské spotřebě[10] požadoval změnu
právního základu (z článku 31 a 32 Smlouvy o Euratomu na článek 192 Smlouvy o
fungování EU) a v důsledku toho i dodržení řádného legislativního postupu. Parlament navrhl
doplňující ustanovení týkající se lepšího informování spotřebitelů, náhodných testů kvality vody
a odlišného řízení v případě záření pocházejícího z přírodního zdroje a kontaminace způsobené
lidskou činností. Vyjasnil také povinnosti členských států a Komise.
V říjnu 2013 Parlament ve svém postoji v prvním čtení k návrhu směrnice Rady o aktualizaci
základních bezpečnostních norem pro ochranu před ionizujícím zářením[11] opět vyzval ke
změně právního základu ze Smlouvy o Euratomu na Smlouvu o fungování EU. Rozšířil oblast
působnosti směrnice na každé plánované, existující, náhodné nebo nehodové expozice záření,
stanovil přísnější omezení povoleného množství ozáření a zvýšil sankce a nápravy škod. Rovněž
zlepšil systém informování veřejnosti.
Dagmara Stoerring
11/2017

[10]Přijaté texty, P7_TA(2013)0068.
[11]Přijaté texty, P7_TA(2013)0452.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0068
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0452
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