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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom uverejneného návrhu smernice je „dosiahnuť, udržať a sústavne zlepšovať jadrovú 
bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť úlohu dozorných orgánov“. Návrh však nemá zaviesť 
právomoci, ktoré by mu umožnili dosiahnutie tohto cieľa, a preto nie je žiadnym prínosom 
v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Návrh Komisie predstavuje tretí pokus o zavedenie nových pravidiel pre jadrovú bezpečnosť 
za posledných desať rokov. V prvom pravidle z roku 2002 sa uvádzalo, že:

„na dosiahnutie cieľov Spoločenstva týkajúcich sa ochrany pred žiarením (...) je podstatné 
v prvej fáze definovať základné záväzky a všeobecné zásady bezpečnosti jadrových zariadení 
(...). To bude v neskoršej fáze doplnené prijatím spoločných noriem a kontrolných 
mechanizmov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti (...)“.

Čo sa však považovalo za dôležité v roku 2002, sa dnes už dôležitým nezdá byť. Požiadavka 
na zavedenie základných záväzkov a spoločných noriem bola v úpravách v roku 2003 
vypustená a bola nahradená mechanizmami Spoločenstva, cieľom ktorých bolo zabezpečiť 
dodržiavanie spoločných zásad jadrovej bezpečnosti, vrátane zavedenia systému overovania 
Spoločenstva. 

V poslednom návrhu smernice sa však už tento mechanizmus nenachádza a overovanie 
Spoločenstva sa už nebude uplatňovať. Miesto toho sa budú v návrhu smernice presadzovať 
len požiadavky stanovené v Dohovore o jadrovej bezpečnosti (CNS) Medzinárodnej agentúry 
pre atómovú energiu. Jedinou požiadavkou tohto dohovoru je zverejňovanie výročnej správy 
o stave jadrového odvetvia a predkladanie tejto správy ostatným zmluvným stranám dohovoru 
na partnerské preskúmanie. Všetky členské štáty prevádzkujúce jadrové elektrárne sú už 
zmluvnými stranami dohovoru. Komisia neuviedla žiadny príklad porušenia tohto dohovoru 
členským štátom EÚ.

Hlavnou kritikou súčasného návrhu je, že bol navrhnutý len preto, aby sa nejaký návrh prijal, 
a že sa ním nezavádzajú žiadne dodatočné bezpečnostné požiadavky. Na tento názor poukázal 
dokonca aj výbor Komisie pre hodnotenie vplyvu, ktorý dvakrát vyjadril obavy 
z nedostatočnej pridanej hodnoty smernice.

Nad jadrovými bezpečnostnými normami a postupmi zavádzanými v EÚ panujú skutočné 
a odôvodnené obavy. Všeobecný trend je taký, že s blížiacim sa koncom projektovej 
životnosti jadrových zariadení sa miera ich bezpečnosti znižuje. Uvádza sa, že „veľkému 
počtu jadrových zariadení v EÚ, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, skončí pôvodne plánovaná 
životnosť do roku 2030”.1 Je teda skutočne nutné zaviesť opatrenia, ktoré pomôžu znížiť 
riziká jadrového ohrozenia.

Namiesto zavedenia donucovacieho mechanizmu spornej hodnoty pre existujúci 
medzinárodný dohovor sa musí v návrhu smernice stanoviť mechanizmus na zavedenie 

                                               
1 Európska komisia 2008; Pracovný dokument útvarov Komisie, sprievodný dokument k návrhu smernice Rady 
(Euratom) o stanovení rámca Spoločenstva pre hodnotenie vplyvu v oblasti jadrovej bezpečnosti, SEK (2008) 
2892, 26. januára 2008.
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a presadzovanie spoločných bezpečnostných noriem, na základe ktorého sa všetkým 
funkčným jadrovým zariadeniam v EÚ zabezpečí prístup k najmodernejším a najkvalitnejším 
dostupným technológiám, postupom a regulačným systémom. Až potom si budú môcť byť 
občania EÚ istí, že sa urobilo všetko pre zníženie rizika jadrových nehôd. Až do splnenia 
tohto cieľa by sa smernica nemala prijať.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a) Na dosiahnutie cieľov Spoločenstva 
týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti, ktoré 
sú uvedené v článku 1 ods. 1, je 
nevyhnutné v tejto rámcovej smernici 
najskôr vymedziť základné záväzky 
a všeobecné zásady bezpečnosti jadrových 
zariadení. To by malo byť v neskoršej fáze 
doplnené prijatím spoločných noriem 
a kontrolných mechanizmov, ktoré 
vypracuje Združenie západoeurópskych 
orgánov dozoru nad jadrovou energiou 
(WENRA) v úzkej spolupráci s Európskou 
skupinou na vysokej úrovni
pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie 
s odpadom a po konzultácii s Európskym 
parlamentom s cieľom zaistiť najvyššiu 
úroveň bezpečnosti, ktorá zohľadní 
najnovší technický rozvoj a ktorú možno 
definovať ako „najmodernejšia“.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnutia najvyššej úrovne bezpečnosti jadrových zariadení sa táto rámcová 
smernica zameriava na stanovenie základných záväzkov a všeobecných zásad, na základe 
ktorých sa po preskúmaní tejto smernice prijmú spoločné bezpečnostné normy, a to do dvoch 
rokov od nadobudnutia jej účinnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, 
udržať a sústavne zlepšovať jadrovú 
bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť 
úlohu vnútroštátnych dozorných orgánov.

1. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, 
udržať a sústavne zlepšovať jadrovú 
bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť 
úlohu vnútroštátnych dozorných orgánov 
stanovením základných záväzkov 
a všeobecných zásad na zabezpečenie 
vysokej úrovne bezpečnosti jadrových 
zariadení a na vytvorenie rámca 
nevyhnutného na prijatie spoločných 
bezpečnostných noriem.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnutia najvyššej úrovne bezpečnosti jadrových zariadení sa táto rámcová 
smernica zameriava na stanovenie základných záväzkov a všeobecných zásad, na základe 
ktorých sa po preskúmaní tejto smernice prijmú spoločné bezpečnostné normy, a to do dvoch 
rokov od nadobudnutia jej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Oblasť pôsobnosti sa vzťahuje na 
konštrukčné riešenie jadrových zariadení, 
ich umiestňovanie, výstavbu, údržbu, 
prevádzku a vyraďovanie z prevádzky, 
v prípade čoho sa musia podľa 
legislatívneho a dozorného rámca 
príslušného členského štátu zohľadniť 
otázky bezpečnosti.

2. Oblasť pôsobnosti sa vzťahuje na 
konštrukčné riešenie jadrových zariadení, 
ich umiestňovanie, výstavbu, údržbu, 
prevádzku a vyraďovanie z prevádzky, 
v prípade čoho sa musia podľa 
legislatívneho a regulačného rámca 
príslušného členského štátu, práva EÚ 
a Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
zohľadniť otázky bezpečnosti.

Odôvodnenie

Účinná bezpečnosť môže byť dosiahnutá pomocou zosúladených záväzných opatrení 
a bezpečnostných noriem.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť 
jadrových zariadení má držiteľ licencie pod 
kontrolou dozorného orgánu. 
O bezpečnostných a kontrolných 
opatreniach, ktoré sa majú vykonávať 
v jadrovom zariadení, rozhoduje len
dozorný orgán a držiteľ licencie ich 
uplatňuje.

1. Hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť 
jadrových zariadení má držiteľ licencie pod 
kontrolou dozorného orgánu. 
O bezpečnostných a kontrolných 
opatreniach, ktoré sa majú vykonávať 
v jadrovom zariadení, rozhoduje 
na základe noriem EÚ, medzinárodných 
noriem a najlepších dostupných 
technológií dozorný orgán a držiteľ 
licencie ich uplatňuje.

Odôvodnenie

Účinná bezpečnosť môže byť dosiahnutá pomocou zosúladených záväzných opatrení 
a bezpečnostných noriem. Najlepšie dostupné technológie by mali používať všetky členské 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty ustanovia a udržiavajú 
legislatívny a dozorný rámec na riadenie 
bezpečnosti jadrových zariadení. Patria 
sem vnútroštátne požiadavky na 
bezpečnosť, systém udeľovania licencií a 
systém kontroly jadrových zariadení a 
zákaz ich prevádzky bez licencie a systém 
regulačného dohľadu vrátane potrebného 
presadzovania práva.

2. Členské štáty ustanovia a udržiavajú 
legislatívny a regulačný rámec na riadenie 
bezpečnosti jadrových zariadení, ktorý je 
založený na najlepších medzinárodných 
postupoch a postupoch EÚ. Patria sem 
vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť, 
systém udeľovania licencií a systém 
kontroly jadrových zariadení a zákaz ich 
prevádzky bez licencie a systém 
regulačného dohľadu vrátane potrebného 
presadzovania práva.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť skutočnú bezpečnosť v celej Európe musia byť zosúladené požiadavky 
a z nich vyplývajúce opatrenia a v každom členskom štáte by mali byť uplatňované najlepšie 
postupy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zaručia, že dozorný orgán 
je skutočne nezávislý od iných organizácií, 
ktorých úlohou je propagovať jadrové 
zariadenia, prevádzkovať ich alebo 
zdôvodňovať ich spoločenské prínosy, a že 
nie je vystavený vplyvu, ktorý by mohol 
ohroziť bezpečnosť.

1. Členské štáty zaručia, že dozorný orgán 
je skutočne nezávislý od iných organizácií, 
ktorých úlohou je propagovať, navrhovať, 
stavať jadrové zariadenia, prevádzkovať 
ich alebo riešiť problémy spojené 
s obohacovaním paliva, skladovaním 
vyhoreného paliva a s jeho opätovným 
spracovaním alebo zdôvodňovať ich 
spoločenské prínosy, a že dozorný orgán 
nie je vystavený vplyvu, ktorý by mohol 
ohroziť bezpečnosť.

Odôvodnenie

Mali by byť zabezpečené všetky základné predpoklady s cieľom prijať nezávislé rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Najmenej každých desať rokov sa
dozorný orgán a vnútroštátny systém 
dozoru podrobia medzinárodnému 
vzájomnému prieskumu zameranému na 
sústavné zlepšovanie infraštruktúry dozoru.

5. Najmenej každých päť rokov sa dozorný 
orgán a vnútroštátny systém dozoru 
podrobia medzinárodnému vzájomnému 
prieskumu zameranému na sústavné 
zlepšovanie infraštruktúry dozoru.

Odôvodnenie

Jadrová technológia sa vyvíja rýchlo a 10 rokov predstavuje v súvislosti so zabezpečením 
jadrovej bezpečnosti príliš dlhé obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predovšetkým zaistia, aby sa vykonávali 
platné zásady ustanovené v základných 
princípoch MAAE s cieľom zaistiť vysokú 
úroveň bezpečnosti v jadrových 
zariadeniach, okrem iného vrátane 
účinných mechanizmov proti potenciálnym 
rádiologickým nebezpečenstvám, 
prevencie nehôd, starnúcich riadiacich 
pracovníkov, dlhodobého nakladania so 
všetkými vyprodukovanými 
rádioaktívnymi materiálmi a informovania 
obyvateľstva a úradov susedných štátov.

Predovšetkým zaistia, aby sa vykonávali 
platné zásady ustanovené v základných 
princípoch MAAE s cieľom zaistiť vysokú 
úroveň bezpečnosti v jadrových 
zariadeniach vrátane okrem iného účinných 
mechanizmov proti potenciálnym 
rádiologickým nebezpečenstvám, 
prevencie nehôd a reakcie na ne, 
starnúcich riadiacich pracovníkov, 
dlhodobého nakladania so všetkými 
vyprodukovanými rádioaktívnymi 
materiálmi a informovania obyvateľstva 
a úradov susedných a ďalších potenciálne 
ohrozených štátov.

Odôvodnenie

Štáty zasiahnuté rádioaktívnym oblakom alebo prúdom vody v dôsledku technologickej 
poruchy môžu byť ohrozenejšie (v závislosti od meteorologických podmienok) než susedné 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o bezpečnosť nových 
jadrových reaktorov, členské štáty sa budú 
usilovať o vypracovanie dodatočných 
požiadaviek na bezpečnosť v súlade so 
zásadou sústavného zlepšovania 
bezpečnosti na základe úrovní bezpečnosti 
vypracovaných Združením 
západoeurópskych orgánov dozoru nad 
jadrovou energiou (WENRA) a v úzkej 
spolupráci s Európskou skupinou na 
vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť 
a nakladanie s odpadom.

2. Pokiaľ ide o bezpečnosť funkčných 
jadrových reaktorov, jadrových reaktorov 
s predĺženou životnosťou a nových 
jadrových reaktorov, členské štáty sa budú 
usilovať o vypracovanie dodatočných 
požiadaviek na bezpečnosť v súlade so 
zásadou sústavného zlepšovania 
bezpečnosti na základe úrovní bezpečnosti 
vypracovaných Združením 
západoeurópskych orgánov dozoru nad
jadrovou energiou (WENRA) a v úzkej 
spolupráci s Európskou skupinou na 
vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť 
a nakladanie s odpadom.
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Odôvodnenie

Bezpečnostné opatrenia by mali byť povinné nielen pre nové jadrové elektrárne, ale 
predovšetkým pre tie, ktoré už existujú alebo majú predĺženú životnosť, a bežne využívajú 
staršie technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Držitelia licencie prideľujú na plnenie 
svojich povinností primerané finančné 
a ľudské zdroje.

3. Držitelia licencie prideľujú na plnenie 
svojich povinností primerané finančné, 
technické a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Technické zdroje prispievajú k dosiahnutiu účinnej jadrovej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade závažného alebo opakovaného 
porušovania bezpečnostných predpisov 
v jadrovom zariadení má dozorný orgán 
právomoc odobrať prevádzkovú licenciu.

2. V prípade závažného (podľa predpisov 
MAAE) alebo najviac trikrát opakovaného 
porušenia bezpečnostných predpisov 
v jadrovom zariadení má dozorný orgán 
právomoc odobrať prevádzkovú licenciu.

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť skutočnú bezpečnosť musia byť stanovené presné pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty samostatne aj 
prostredníctvom nadnárodnej spolupráce

Členské štáty samostatne aj 
prostredníctvom nadnárodnej spolupráce 
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zabezpečia zodpovedajúce príležitosti na 
vzdelávanie a odbornú prípravu so 
zameraním na sústavnú teoretickú prípravu 
a praktický výcvik.

zabezpečia zodpovedajúce príležitosti na 
vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá sa 
stane povinnou pre držiteľov licencie,
so zameraním na sústavnú teoretickú 
prípravu a praktický výcvik v oblasti 
najlepších postupov súvisiacich s jadrovou 
bezpečnosťou.

Odôvodnenie

Mali by sa prijať opatrenia s cieľom predchádzať ľudským chybám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podajú Komisii správu 
o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 
[troch rokov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice] a potom každé tri roky. Na 
základe prvej správy Komisia predloží 
Rade správu o pokroku dosiahnutom pri 
vykonávaní tejto smernice spolu 
s prípadnými legislatívnymi návrhmi.

Členské štáty podajú Komisii správu 
o opatreniach prijatých na splnenie 
svojich povinností podľa tejto smernice 
a o bezpečnostnej situácii v jadrových 
zariadeniach nachádzajúcich sa na ich 
území do jedného roka po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a potom každý 
rok. 

Každé dva roky Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tejto smernice a o situácii 
v oblasti jadrovej bezpečnosti 
v Spoločenstve, ktorá bude založená 
na správach predložených členskými 
štátmi. 

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnutia najvyššej úrovne bezpečnosti jadrových zariadení sa táto rámcová 
smernica zameriava na stanovenie základných záväzkov a všeobecných zásad, na základe 
ktorých sa po preskúmaní tejto smernice prijmú spoločné bezpečnostné normy, a to do dvoch 
rokov od nadobudnutia jej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [dvoch rokov od 
dátumu uvedeného v článku 13]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [18 mesiacov od 
dátumu uvedeného v článku 13]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

Odôvodnenie

Dva roky určené na transpozíciu a jeden rok na prípravu správy o dosiahnutom pokroku 
predstavujú nevyvážený harmonogram a neposkytujú dostatočný časový priestor 
na zhodnotenie pokroku dosiahnutého vykonávaním tejto smernice.
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