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JEDRSKA ENERGIJA

V sodobnem času proizvedena jedrska energija se pridobiva s postopkom jedrske
cepitve, v katerem se za sproščanje energije cepijo jedra urana in plutonija. V 13
od 27 držav članic EU je jedrska energija nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom
in pomembna sestavina energetske mešanice. Na ta način se proizvede skoraj
26 % vse električne energije v EU. Po nesrečah v ukrajinskem Černobilu leta 1986
in v Fukušimi na Japonskem leta 2011 pa je ta način proizvodnje energije postal
zelo sporen. Ko se je Nemčija odločila, da bo jedrsko energijo do leta 2020
postopoma odpravila, in ko so v Belgiji zaradi razpok na reaktorskih posodah
začasno zaprli dva reaktorja, so se zahteve po opustitvi jedrske energije v EU še bolj
poostrile. Pristojnost za odločanje, ali bo jedrska energija sestavina njene mešanice
energetskih virov ali ne, je v izključni pristojnosti posameznih držav članic, vseeno
pa skuša EU s svojo zakonodajo čim bolj izboljšati varnostne standarde jedrskih
elektrarn ter zagotoviti, da se bo z jedrskimi odpadki ravnalo varno in da se bodo
varno odlagali.

PRAVNA PODLAGA

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom),
členi 40–52 (naložbe, skupna podjetja in preskrba) ter 92–99 (jedrski skupni trg).

CILJI

Ob splošnem pomanjkanju „konvencionalne“ energije v petdesetih letih 20. stoletja
je šest ustanovnih držav članic v jedrski energiji prepoznalo možnost za energetsko
neodvisnost. Ker posamezne države ne bi mogle pokriti stroškov teh naložb, so združile
moči in ustanovile Evropsko skupnost za atomsko energijo (Euratom).

DOSEŽKI

A. Jedrska varnost
Jedrska varnost se nanaša na varno delovanje jedrskih objektov, dopolnjujeta pa
jo zaščita pred sevanjem in ravnanje z radioaktivnimi odpadki. EU se zavzema
za najvišje varnostne standarde za vse vrste civilne jedrske dejavnosti, vključno
s proizvodnjo energije, raziskavami in medicinsko uporabo. Države članice morajo
vzpostaviti nacionalne okvire za zahteve v zvezi z jedrsko varnostjo ter za izdajanje
dovoljenj za jedrske elektrarne, nadzor in izvrševanje[1].

[1]Kratki vodnik o jedrski varnosti – Evropska komisija – 2020.
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1. Zakonodajno delo
a. Pogodba Euratom
Trenutne temeljne varnostne standarde določa direktiva o temeljnih varnostnih
standardih (2013/59/Euratom). Ta direktiva določa enotne temeljne varnostne
standarde za varovanje zdravja delavcev, pripadnikov javnosti in pacientov. Določa
natančne parametre in pušča le malo prostora za prosto presojo. Direktiva se uporablja
tako v normalnih razmerah, kot v primerih načrtovane in izredne izpostavljenosti.
Zahteve za pripravljenost na izredne dogodke in odzivanje nanje so bile okrepljene
zaradi upoštevanja izkušenj, pridobljenih ob nesreči v Fukušimi.
b. Direktiva o jedrski varnosti
Komisija je po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011 opravila celovito oceno tveganja
in varnosti v jedrskih elektrarnah po vsej EU, da bi ocenila varnost in vzdržljivost
jedrskih objektov v primeru izrednih naravnih pojavov. Veljavne evropske varnostne
standarde je sicer ocenila pozitivno, a je poudarila, da so potrebne posodobitve za
večjo skladnost med državami članicami in za doseganje ravni dobre mednarodne
prakse (COM(2012)0571). Komisija je skupaj s skupino evropskih regulatorjev za
jedrsko varnost pripravila medsebojni strokovni pregled nacionalnih akcijskih načrtov
za načrtovanje fizičnih posodobitev reaktorjev v EU.
Zato so bila leta 2014 za vso EU posodobljena varnostna pravila za jedrske objekte
(Direktiva 2014/87/Euratom). Komisija je februarja 2015 predlagala, da bi pregledali
zahteve v zvezi z obveščanjem iz členov 41 in 44 pogodbe Euratom, in jih uskladili
z aktualnim razvojem dogodkov na tem področju.
Komisija je leta 2018 predlagala uredbo Sveta o vzpostavitvi evropskega
instrumenta za mednarodno sodelovanje na področju jedrske varnosti (Uredba
Sveta (Euratom) 2021/948), ki je nadomestil prejšnji tovrsten instrument in dopolnil
instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe
Euratom (COM(2018)0462). Novi evropski instrument za mednarodno sodelovanje na
področju jedrske varnosti je začel veljati 14. junija 2021 s finančnimi sredstvi v višini
300 milijonov EUR za obdobje 2021–2027.
2. Zaščita pred sevanjem
Izpostavljenost ionizirajočemu sevanju pomeni veliko nevarnost za zdravje ljudi
(tako za prebivalstvo na splošno kot za delavce v zdravstvenem, industrijskem in
jedrskem sektorju) ter za okolje. Temeljne varnostne standarde za varstvo pred
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja določa Direktiva Sveta (2013/59/Euratom)
z dne 5. decembra 2013. Direktiva je nadomestila pet predhodnih direktiv, s tem
poenostavila evropsko zakonodajo in uvedla zavezujoče zahteve glede varstva pred
radonom v zaprtih prostorih, uporabe gradbenih materialov in presoje vplivov na
okolje v zvezi z izpustom radioaktivnih snovi iz jedrskih objektov. Tudi Direktiva
Sveta (2013/51/Euratom) je osredotočena na spremljanje radioaktivnih snovi v vodi,
namenjeni za prehrano ljudi.
V več uredbah (vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 1048/2009 in Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2020/1158) so določeni pogoji, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki
izvirajo iz držav, ki niso članice EU, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil. V Uredbi
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Sveta (Euratom) 2016/52 so določene najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega
onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali drugih radioloških izrednih dogodkih.
Odnose po izstopu Združenega kraljestva iz EU na področju jedrske energije ureja
sporazum med Euratomom in Združenim kraljestvom, ki zagotavlja stabilen okvir za
nadaljnje sodelovanje in trgovino z Združenim kraljestvom na tem področju.
3. Prevoz radioaktivnih snovi in odpadkov
Sistem predhodnih dovoljenj za pošiljke radioaktivnih odpadkov je bil v EU vzpostavljen
leta 1992 in znatno spremenjen leta 2006 z Direktivo Sveta 2006/117/Euratom
z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov
in izrabljenega jedrskega goriva. Namenjena je zagotavljanju ustreznega varstva
prebivalstva pred tovrstnimi pošiljkami. Direktiva določa in navaja številna stroga
merila, opredelitve in postopke, ki jih je treba uporabiti za pošiljke radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva v EU in zunaj nje. Države članice morajo v skladu
s členom 20 Komisiji vsaka tri leta poročati o izvajanju direktive. Pravila za ohranitev
nadzora pošiljk radioaktivnih virov med državami EU so bila določena v Uredbi Sveta
(Euratom) 1493/93.
4. Ravnanje z odpadki
Pravni okvir za ravnanje z odpadki v EU je bil vzpostavljen leta 2011, ko je bila sprejeta
Direktiva Sveta 2011/70/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno
ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Ta direktiva določa pozorno
spremljanje nacionalnih programov za gradnjo in upravljanje končnih odlagališč ter
pravno zavezujoče varnostne standarde. Države članice so svoje prve nacionalne
programe objavile leta 2015 in vsaka tri leta predložijo nacionalna poročila o izvajanju
direktive.
5. Razgradnja
Razgradnja jedrskega objekta je zadnja faza njegovega življenjskega cikla, zajema
pa dejavnosti, ki segajo od zaustavitve in odstranitve jedrskega materiala do obnove
lokacije in popolne odprave radioloških nevarnosti, za kar so končno odgovorne
države članice. Bolgarija, Litva in Slovaška so se ob pristopu k EU zavezale, da
bodo zaprle svoje jedrske reaktorje prve generacije, za katere so načrte pripravili
v nekdanji Sovjetski zvezi. Komisija je leta 2018 sprejela dva predloga uredbe Sveta
(COM(2018)0466 in COM(2018)0467) o vzpostavitvi namenskih finančnih programov
za razgradnjo jedrskih elektrarn n ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki se nanašajo na
jedrske elektrarne v Bolgariji (Kozloduj), na Slovaškem (Bohunice) in Litvi (Ignalina),
vključno z jedrskimi raziskovalnimi objekti na štirih lokacijah, ki so v lasti skupnega
raziskovalnega središča Komisije. Predlagana dodelitev proračunskih sredstev za
obdobje 2021–2027 znaša
— 466 milijonov EUR v tekočih cenah, pri čemer najvišja stopnja sofinanciranja EU

za obdobje 2021–2027 ne sme biti višja od 50 % za program Kozloduj in program
Bohunice ter

— 552 milijonov EUR v tekočih cenah, pri čemer najvišja stopnja sofinanciranja EU,
ki se uporablja v obdobju 2021–2027, znaša 86 % za program Ignalina.
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Uredbi Sveta (Euratom) 2021/100 in (EU) 2021/101 sta bili sprejeti 25. januarja 2021.
Začeli sta veljati 21. februarja 2021, uporabljata pa se od 1. januarja 2021.
6. Varovanje jedrskih snovi
Da bi vzpostavili sistem varnostnih ukrepov, s katerim bi zagotovili uporabo jedrskih
snovi le za namene, ki so jih navedli uporabniki, ter spoštovanje mednarodnih
obveznosti, npr. Uredbe Komisije (Euratom) št. 302/2005, so bili sčasoma sprejeti in
spremenjeni številni dodatni predpisi. Ti varnostni ukrepi zajemajo ves cikel jedrskega
goriva, od pridobivanja jedrskih snovi v državah članicah do njihovega uvoza iz tretjih
držav ali izvoza iz EU. Za nadzor jedrskih snovi za civilno uporabo znotraj EU je
odgovorna Komisija.
B. Jedrske raziskave, dejavnosti usposabljanja in informacije
Jedrske raziskave v EU se financirajo iz večletnih okvirnih programov. Program
Euratom za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja dopolnjuje okvirni
program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, vendar je od njega ločen. Znesek,
namenjen programu Euratom za obdobje 2021–2025, znaša 1,38 milijarde EUR
in je razdeljen med tri posebne programe: posredne ukrepe na področju raziskav
fuzijske energije (583 milijonov EUR), jedrsko cepitev in zaščito pred sevanjem
(266 milijonov EUR) ter neposredne ukrepe Skupnega raziskovalnega središča
Komisije (532 milijonov EUR).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Vloga Parlamenta v postopkih odločanja na podlagi Pogodbe Euratom je omejena,
saj je njegova pristojnost le posvetovalne narave. Njegovo mnenje tako ni zavezujoče.
Kljub temu je v številnih resolucijah o tem področju dosledno poudarjal, da je treba
jasno ločiti odgovornost institucij EU in držav članic ter okrepiti skupni okvir EU v zvezi
z različnimi vidiki jedrskih objektov, opozarjal pa je tudi, da je treba izboljšati varnost in
poostriti zahteve za varstvo okolja. Parlament je v resoluciji iz julija 2011 o prednostnih
nalogah v zvezi z energetsko infrastrukturo za leto 2020 in pozneje odločno podprl
odločitev Komisije o uvedbi izrednih varnostnih pregledov (tako imenovanih stresnih
testov) za evropske jedrske elektrarne. Marca 2013 je na plenarnem zasedanju sprejel
dopolnilno resolucijo, v kateri je opozoril na omejitve izrednih varnostnih pregledov, ki
jih je Komisija izvedla leta 2012, in pozval, naj se v prihodnje tovrstne preglede vključijo
dodatna merila, zlasti v zvezi s slabšanjem materiala, človeškimi napakami in napakami
na reaktorskih posodah. Parlament je pozval, naj se v celoti izvajajo vse varnostne
izboljšave.
Parlament je v stališču iz prve obravnave iz junija 2011 o predlagani direktivi Sveta
o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki podprl predlog Komisije za
popolno prepoved izvažanja radioaktivnih odpadkov, medtem ko je bil Svet naklonjen
temu, da bi izvažanje dovolili, a pod zelo strogimi pogoji. Parlament je tudi pozval, naj
se podrobneje navede, da se direktiva nanaša na varstvo okolja, in naj se vključijo
ustrezne določbe, s katerimi bi zagotovili obveščanje javnosti o ravnanju z odpadki in
njeno sodelovanje pri tem.
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Parlament je 14. marca 2013 po nesreči v Fukušimi v svoji o ocenjevanjih tveganja
in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) podprl odločitev Komisije
o pregledu evropskih jedrskih objektov s „stresnimi testi“, vendar je kritiziral njihov
omejeni obseg in pozval k vključitvi dodatnih meril v prihodnje.
V svojem stališču iz prve obravnave iz oktobra 2013 o predlogu za direktivo Sveta
o posodobitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi
ionizirajočega sevanja je Parlament ponovno pozval k spremembi pravne podlage,
tj. da bi Pogodbo Euratom nadomestila Pogodba o delovanju Evropske unije. Področje
uporabe direktive je razširil na vse primere načrtovane, obstoječe in naključne
izpostavljenosti ter izpostavljenosti zaradi izrednih dogodkov, poostril omejitve doz za
dovoljeno izpostavljenost ter povečal kazni za škodo in odškodnine. Izboljšal je tudi
sistem obveščanja javnosti.
Parlament je v svojem stališču iz prve obravnave o direktivi Euratom o vzpostavitvi
okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (Direktiva 2014/87/Euratom
o spremembi Direktive 2009/71/Euratom) pozval države članice, naj zagotovijo bolj
pregledno komuniciranje v zvezi z varnostjo jedrskih objektov in povezanimi tveganji.
Dodal je tudi, da bi se morali medsebojni strokovni pregledi opravljati vsakih osem
let, ne pa vsakih deset let kot doslej, in da bi bilo treba Parlament obveščati
o rezultatih, povezanih ukrepih in načrtih. Svet te določbe ni vključil v končno besedilo
Direktive 2014/87/Euratom.
Komisija je 13. junija 2018 sprejela predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega
finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi
odpadki (vključeno v Pogodbo Euratom). Parlament ima v sekundarni zakonodaji
omejeno vlogo, ki izhaja iz Pogodbe Euratom, v kateri je predvideno le posvetovanje
z njim brez obveznosti upoštevanja njegovega mnenja. Predlog Komisije je bil bistveno
spremenjen, zato je bilo opravljeno še eno posvetovanje s Parlamentom, ki se je odločil,
da ne bo podal drugega mnenja.
Komisija je 21. aprila 2021 podala številne predloge sprememb k uredbi EU
o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852), ki je začela veljati julija 2020 in opozarja
na vključitev jedrske energije v taksonomijo. Pravila, zapisana v delegiranem aktu
v zvezi z taksonomijo na področju podnebja (Delegirana uredba Evropske komisije
(EU) 2021/2139), določajo podrobna merila za zeleno financiranje, izključujejo pa plin
in jedrsko energijo, o čemer bo Parlament pozneje sprejel ločen sklep.
Parlament je 1. marca 2022 po ruski invaziji na Ukrajino v resoluciji o ruski agresiji proti
Ukrajini odločno zavrnil rusko „namigovanje o morebitni uporabi orožja za množično
uničevanje“, pri čemer je Rusijo spomnil na njene mednarodne obveznosti in opozoril
na nevarnost jedrskega zaostrovanja konflikta.
Parlament je v resoluciji z dne 7. aprila 2022 o sklepih zasedanja Evropskega sveta
z dne 24. in 25. marca 2022, aktualnem dogajanju glede vojne proti Ukrajini ter
sankcijah EU proti Rusiji ter njihovem izvajanju, izrazil ogorčenje zaradi grozodejstev
ruskih oboroženih sil in zahteval, da storilci vojnih hudodelstev odgovarjajo za svoja
dejanja. Pozval je tudi k dodatnim kazenskim ukrepom, vključno s takojšnjim popolnim
embargom na ruski uvoz nafte, premoga, jedrskega goriva in plina, skupaj z načrtom
za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo v EU, pa tudi k strategiji za odpravo sankcij,
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če bo Rusija sprejela ukrepe za ponovno vzpostavitev neodvisnosti, suverenosti
in ozemeljske celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter
popolnoma odstranila svojo vojsko z ozemlja Ukrajine. Obsodil je tudi, da ruske sile
zasedajo aktivne ali opuščene jedrske elektrarne in objekte na ukrajinskem ozemlju, in
poudarja, da je dobro upravljanje s temi objekti ključnega pomena za zdravje celotne
regije. Poudaril je ključno vlogo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) pri
zagotavljanju varnosti jedrskih objektov v Ukrajini in podprl poziv ukrajinskih oblasti,
naj Varnostni svet ZN nemudoma sprejme ukrepe za demilitarizacijo izključitvene cone
jedrske elektrarne Černobil in ji omogoči takojšen popoln nadzor nad lokacijo jedrske
elektrarne.
Potem ko je Parlament 11. julija 2022 sprejel nasprotovanje dopolnilnemu
delegiranemu aktu o podnebju v zvezi s taksonomijo, ki je pod strogimi pogoji na
seznam gospodarskih dejavnosti, zajetih v taksonomiji EU, vključil posebne dejavnosti
jedrske in plinske energije, se je odločil, da ne bo sprejel veta na predlog Komisije.

Matteo Ciucci
09/2022
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