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JADROVÁ ENERGIA

Jadrová energia sa v súčasnosti vyrába postupom, ktorý sa nazýva jadrové štiepenie
a spočíva v delení jadier uránu a plutónia, pričom sa uvoľňuje energia. Jadrová
energia je nízkouhlíková alternatíva k fosílnym palivám a predstavuje dôležitú súčasť
štruktúry energetických zdrojov v 13 z 27 členských štátov, pričom sa podieľa takmer
26 % na elektrickej energii vyrobenej v EÚ. V dôsledku černobyľskej katastrofy
v roku 1986 a jadrovej katastrofy v japonskej Fukušime v roku 2011 sa však
jadrová energia stala veľmi kontroverznou. Rozhodnutie Nemecka postupne upustiť
od využívania jadrovej energie do roku 2020, ako aj dočasné zatvorenie dvoch
belgických reaktorov po tom, čo boli objavené trhliny v ich nádržiach, vystupňovali
tlak na ukončenie využívania jadrovej energie v EÚ. Hoci je na členských štátoch,
aby sa rozhodli, či vo svojom energetickom mixe využijú jadrovú energiu alebo nie,
právne predpisy EÚ sa zameriavajú na zlepšenie bezpečnostných noriem jadrových
elektrární a zaistenie bezpečnej manipulácie s jadrovým odpadom a jeho likvidácie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva
o Euratome), články 40 – 52 (investície, spoločné podniky a dodávky) a 92 – 99
(spoločný jadrový trh).

CIELE

Pri riešení všeobecného nedostatku tzv. konvenčnej energie v 50. rokoch 20. storočia
sa šesť zakladajúcich štátov zameralo na jadrovú energiu ako na prostriedok na
dosiahnutie energetickej nezávislosti. Pretože náklady na investície do jadrovej
energetiky presahovali možnosti jednotlivých krajín, zakladajúce členské štáty sa
spojili, aby vytvorili Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Jadrová bezpečnosť
Jadrová bezpečnosť sa týka bezpečnej prevádzky jadrových zariadení, ktorú dopĺňa
ochrana pred radiáciou a nakladanie s rádioaktívnym odpadom. EÚ presadzuje
najvyššie bezpečnostné normy pri všetkých druhoch civilných jadrových činností
vrátane výroby elektrickej energie, výskumu a lekárskeho použitia. Členské štáty
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sú povinné vytvoriť vnútroštátne rámce požiadaviek v oblasti jadrovej bezpečnosti,
udeľovania licencií jadrovým elektrárňam, dozoru a presadzovania práva[1].
1. Legislatívna práca
a. Zmluva o Euratome
Súčasné základné bezpečnostné normy sú stanovené v smernici o základných
bezpečnostných normách (2013/59/Euratom). Touto smernicou sa stanovujú jednotné
základné bezpečnostné normy týkajúce sa ochrany zdravia pracovníkov, verejnosti
a pacientov. Stanovuje presné parametre a ponecháva malý priestor na voľné
uváženie. Smernica sa uplatňuje za normálnych podmienok, ale vzťahuje sa aj na
plánované a núdzové situácie ožiarenia. Požiadavky na pripravenosť na núdzové
situácie a reakcie na ne boli posilnené s cieľom zohľadniť skúsenosti získané z havárie
vo Fukušime.
b. Smernica o jadrovej bezpečnosti
Po jadrovej havárii vo Fukušime v roku 2011 Komisia vykonala komplexné posúdenie
rizika a bezpečnosti všetkých jadrových elektrární v EÚ s cieľom posúdiť bezpečnosť
a spoľahlivosť jadrových zariadení v prípade mimoriadnych prírodných udalostí.
Komisia vydala všeobecne pozitívne hodnotenie súčasných bezpečnostných noriem
EÚ, ale zdôraznila potrebu ich ďalšieho zlepšovania v záujme väčšej jednoty
medzi členskými štátmi a zosúladenia s najlepšími medzinárodnými postupmi
(COM(2012)0571). Komisia spolu so Skupinou európskych regulačných orgánov pre
jadrovú bezpečnosť vypracovala partnerské preskúmanie národných akčných plánov
na plánovanie fyzickej modernizácie reaktorov EÚ.
V roku 2014 boli preto aktualizované celoeurópske bezpečnostné pravidlá pre jadrové
zariadenia (smernica 2014/87/Euratom). Vo februári 2015 Komisia navrhla, aby sa
požiadavky na informácie stanovené v článkoch 41 a 44 Zmluvy o Euratome revidovali
s cieľom zosúladiť ich s najnovším vývojom politiky.
V roku 2018 Komisia navrhla nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky
nástroj pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti (nariadenie
Rady (Euratom) 2021/948) nahrádzajúci predchádzajúci nástroj spolupráce v oblasti
jadrovej bezpečnosti a dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej
spolupráce na základe Zmluvy o Euratome (COM(2018)0462). Nový Európsky nástroj
pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti nadobudol účinnosť
14. júna 2021 s finančným krytím vo výške 300 miliónov EUR na roky 2021 – 2027.
2. Ochrana pred žiarením
Vystavenie ionizujúcemu žiareniu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské
zdravie (pre všeobecnú verejnosť aj pre pracovníkov v sektoroch zdravotníctva,
priemyslu a jadrovej energie) a pre životné prostredie. Smernicou Rady (2013/59/
Euratom) z 5. decembra 2013 sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany
pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku vystavenia ionizujúcemu žiareniu.
Nahradením piatich smerníc sa zjednodušili právne predpisy EÚ a zaviedli sa
záväzné požiadavky na ochranu pred radónom v budovách, používanie stavebných

[1]Informačný list o jadrovej bezpečnosti – Európska komisia – 2020.
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materiálov a environmentálne posudzovanie vplyvu vypúšťania rádioaktívneho odpadu
z jadrových zariadení. Okrem toho sa smernica Rady (2013/51/Euratom) zameriava na
monitorovanie rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu.
Vo viacerých nariadeniach (vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1048/2009
a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1158) sa stanovili podmienky, ktorými
sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ po
havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle. Nariadením Rady (Euratom) 2016/52 sa
ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách
a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným rádiologickým núdzovým stavom.
Na vzťahy v oblasti jadrovej energie po brexite sa vzťahuje dohoda medzi Euratomom
a Spojeným kráľovstvom, ktorá poskytuje stabilný rámec na pokračovanie spolupráce
a obchodu so Spojeným kráľovstvom v tomto smere.
3. Preprava rádioaktívnych látok a odpadu
V roku 1992 bol v EÚ vytvorený systém predchádzajúceho povoľovania prepravy
rádioaktívneho odpadu, ktorý bol v roku 20. novembra 2006 výrazne zmenený
smernicou Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho
odpadu a vyhoretého jadrového paliva s cieľom zaručiť primeranú úroveň ochrany
verejnosti pred prepravou takéhoto odpadu. Smernica stanovuje a uvádza viacero
prísnych kritérií, definícií a postupov, ktoré sa musia uplatňovať pri preprave
rádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva v rámci EÚ aj v tretích krajinách. Podľa
článku 20 musia členské štáty každé tri roky podávať Komisii správu o vykonávaní
tejto smernice. Pravidlá na zachovanie kontroly prepravy rádioaktívnych žiaričov medzi
krajinami EÚ boli stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 1493/93.
4. Nakladanie s odpadom
Právny rámec EÚ pre nakladanie s odpadom v Európe vznikol v roku 2011
prijatím smernice Rady 2011/70/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre
zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Zabezpečuje sa ním podrobné monitorovanie národných programov výstavby a údržby
konečných skládok, ako aj právne záväzných bezpečnostných noriem. Členské štáty
zverejnili svoje prvé národné programy v roku 2015 a každé tri roky predkladajú
národné správy o vykonávaní smernice.
5. Vyraďovanie z prevádzky
Vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky je konečnou fázou jeho životného
cyklu. Zahŕňa činnosti od zastavenia prevádzky a odstránenia jadrového materiálu
až po obnovu lokality a úplnú elimináciu rádiologických rizík, za čo v konečnom
dôsledku zodpovedajú členské štáty. Bulharsko, Litva a Slovensko v čase pristúpenia
k EÚ súhlasili so zatvorením svojich jadrových reaktorov prvej generácie sovietskeho
typu. V júni 2018 Komisia prijala dva návrhy nariadenia Rady (COM/2018/0466
a COM/2018/0467), ktorými sa stanovujú účelové programy financovania vyraďovania
jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom týkajúce
sa jadrových elektrární v Bulharsku (Kozloduj), na Slovensku (Bohunice) a v Litve
(Ignalina) vrátane jadrových výskumných zariadení v štyroch lokalitách Spoločného
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výskumného centra Komisie. Na obdobie 2021 – 2027 boli navrhované rozpočtové
prostriedky vyčlenené takto:
— 466 mil. EUR v bežných cenách, pričom maximálna miera spolufinancovania EÚ

v programe Kozloduj a programe Bohunice uplatniteľná na obdobie 2021 – 2027
neprekročí 50 %,

— 552 mil. EUR v bežných cenách, pričom maximálna miera spolufinancovania EÚ
v programe Ignalina uplatniteľná na obdobie 2021 – 2027 je 86 %.

Nariadenia Rady (Euratom) 2021/100 a (EÚ) 2021/101 boli prijaté 25. januára 2021.
Nadobudli účinnosť 21. februára 2021 a uplatňujú sa od 1. januára 2021.
6. Zabezpečenie jadrových materiálov
V priebehu rokov sa prijalo a pozmenilo množstvo nariadení s cieľom zriadiť systém
záruk, ktorými sa zabezpečí, aby sa jadrový materiál používal iba na účely deklarované
jeho používateľmi a aby sa dodržiavali medzinárodné záväzky, napr. nariadenie
Komisie (Euratom) 302/2005. Tieto záruky zahŕňajú celý cyklus jadrového paliva od
ťažby jadrových materiálov v členských štátoch, ich dovozu z tretích krajín až po
vývoz mimo EÚ. Komisia je zodpovedná za kontrolovanie civilného jadrového materiálu
v rámci EÚ.
B. Jadrový výskum, odborná príprava a informácie
Jadrový výskum v EÚ je financovaný z viacročných rámcových programov. Program
Euratomu pre jadrový výskum a odbornú prípravu dopĺňa rámcový program EÚ pre
výskum a inovácie Horizont 2020, ale nie je jeho súčasťou. Suma vyčlenená na
program Euratomu na obdobie 2021 – 2025 je 1,38 mld. EUR, ktoré sú rozdelené medzi
tri osobitné programy: nepriame opatrenia v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy
(583 mil. EUR), jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením (266 mil. EUR) a priame
opatrenia Spoločného výskumného centra Komisie (532 mil. EUR).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Úloha Parlamentu v rozhodovacom procese je podľa Zmluvy o Euratome obmedzená,
pretože mu prisudzuje iba konzultačné právomoci a jeho stanovisko nie je záväzné.
Parlament však napriek tomu vo svojich rôznych uzneseniach na danú tému vytrvalo
zdôrazňuje potrebu objasniť rozdelenie právomocí medzi inštitúciami EÚ a členskými
štátmi a posilniť spoločný rámec EÚ v súvislosti s rôznymi prvkami jadrových
zariadení, ako aj význam zlepšenia bezpečnosti a požiadaviek na ochranu životného
prostredia. V uznesení z júla 2011 o prioritách v oblasti energetickej infraštruktúry
na rok 2020 a ďalšie roky Parlament dôrazne podporil rozhodnutie Komisie zaviesť
záťažové testy pre jadrové elektrárne v EÚ. Na plenárnej schôdzi v marci 2013 bolo
prijaté doplňujúce uznesenie, v ktorom upozornil na obmedzenia záťažových testov
vykonaných Komisiou v roku 2012 a požadoval, aby sa do budúcich testov zaradili
ďalšie kritériá súvisiace najmä s opotrebovaním materiálu, zlyhaním ľudského faktora
a s poruchami nádob reaktorov. Parlament kládol dôraz na to, aby sa v plnej miere
uplatňovali opatrenia na zlepšenie bezpečnosti.
Vo svojej pozícii v prvom čítaní z júna 2011 k návrhu smernice Rady o nakladaní
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom Parlament podporil návrh Komisie na
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úplný zákaz vývozu rádioaktívneho odpadu, zatiaľ čo Rada presadzovala povolenie
vývozu za veľmi prísnych podmienok. Parlament tiež žiadal, aby sa ďalej spresnilo, že
smernica sa týka ochrany životného prostredia, a aby sa prijali dostatočné opatrenia,
ktorými sa zabezpečí informovanie verejnosti o nakladaní s odpadom a jej zapojenie
do tejto problematiky.
Po katastrofe vo Fukušime Parlament 14. marca 2013 vo svojom uznesení
o posúdeniach rizika a bezpečnosti vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej
únii („záťažové testy“) podporil rozhodnutie Komisie preskúmať európske jadrové
zariadenia prostredníctvom záťažových testov, ale kritizoval ich obmedzený rozsah
a vyzval na zahrnutie dodatočných kritérií v budúcnosti.
V októbri 2013 Parlament vo svojej pozícii v prvom čítaní k návrhu smernice Rady
o aktualizácii základných bezpečnostných noriem o ochrane pred ionizujúcim žiarením
opäť vyzval na zmenu právneho základu zo Zmluvy o Euratome na Zmluvu o fungovaní
Európskej únie. Rozšíril pôsobnosť smernice na každé plánované, existujúce, náhodné
či nepredvídané vystavenie radiácii, sprísnil hranice povoleného množstva ožiarenia
a zvýšil sankcie a náhradu škôd. Rovnako zlepšil aj systém informovania verejnosti.
Vo svojej pozícii v prvom čítaní k smernici Euratomu, ktorou sa stanovuje rámec
Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (smernica 2014/87/
Euratom, ktorou sa mení smernica 2009/71/Euratom), Parlament vyzval členské štáty
na transparentnejšiu komunikáciu o bezpečnosti jadrových zariadení a súvisiacich
rizikách. Parlament tiež navrhol, aby sa partnerské preskúmania uskutočňovali
každých osem rokov namiesto každých desať rokov a aby bol Parlament informovaný
o výsledkoch, príslušných opatreniach a plánoch. Tieto ustanovenia Rada do
konečného znenia smernice 2014/87/Euratom nezačlenila.
Komisia 13. júna 2018 prijala návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový
program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania
s rádioaktívnym odpadom (zahrnutý v Zmluve o Euratome). Parlament má len
obmedzenú úlohu v sekundárnych právnych predpisoch vyplývajúcich zo Zmluvy
o Euratome, v ktorých sa stanovujú len konzultácie s ním, bez povinnosti riadiť sa
jeho stanoviskom. Návrh Komisie bol podstatne zmenený a Parlament bol opätovne
konzultovaný, ale rozhodol sa nevypracovať stanovisko.
Komisia 21. apríla 2021 vykonala niekoľko zmien nariadenia EÚ o taxonómii
(nariadenie (EÚ) 2020/852), ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2020, čím naznačila
začlenenie jadrovej energie do taxonómie. V pravidlách uvedených v delegovanom
akte o taxonómii v oblasti klímy (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139) sa
stanovili podrobné kritériá ekologického financovania, ale nezahŕňali plyn a jadrovú
energiu, aby Parlament mohol neskôr prijať samostatné rozhodnutie.
Po invázii Ruska na Ukrajinu Parlament 1. marca 2022 vo svojom uznesení o ruskej
agresii voči Ukrajine kategoricky odmietol ruskú „rétoriku naznačujúcu možné použitie
zbraní hromadného ničenia“, pričom Rusku pripomenul jeho medzinárodné záväzky
a varoval pred nebezpečenstvom jadrovej eskalácie konfliktu.
Parlament v uznesení zo 7. apríla 2022 o záveroch zo zasadnutia Európskej
rady z 24. – 25. marca 2022 vrátane aktuálneho vývoja vojny proti Ukrajine
a sankcií EÚ proti Rusku a ich vykonávania vyjadril rozhorčenie nad hlásenými
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zverstvami ruských ozbrojených síl a žiadal, aby voči páchateľom vojnových zločinov
bola vyvodená zodpovednosť. Ďalej vyzval na prijatie dodatočných represívnych
opatrení vrátane okamžitého úplného embarga na dovoz ropy, uhlia, jadrového
paliva a zemného plynu z Ruska spolu s plánom na zaistenie bezpečnosti dodávok
energie do EÚ, ako aj stratégie na „uvoľnenie jednotlivých sankcií v prípade, že
Rusko podnikne kroky na obnovenie nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti
Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a úplne stiahne svoje vojská
z územia Ukrajiny“. Parlament tiež odsúdil prevzatie aktívnych alebo rozložených
jadrových zariadení a lokalít na území Ukrajiny ruskými silami a zdôraznil, že dobré
zaobchádzanie s týmito zariadeniami je kľúčové pre zdravie celého regiónu. Zdôraznil
kľúčovú úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pri zaisťovaní
bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine a podporil výzvu ukrajinských orgánov,
aby Bezpečnostná rada OSN okamžite prijala opatrenia na demilitarizáciu ochrannej
zóny jadrovej elektrárne v Černobyle a umožnila MAAE okamžite prevziať úplnú
kontrolu nad areálom jadrovej elektrárne.
Po prijatí námietky voči doplňujúcemu delegovanému aktu o taxonómii v oblasti klímy,
ktorý za prísnych podmienok zahrnul konkrétne činnosti v oblasti jadrovej energie
a zemného plynu do zoznamu hospodárskych činností, na ktoré sa vzťahuje taxonómia
EÚ, Parlament 11. júla 2022 rozhodol, že návrh Komisie nebude vetovať.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

	Jadrová energia
	Právny základ
	Ciele
	Dosiahnuté výsledky
	Úloha Európskeho parlamentu


