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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osnutek direktive navaja, da je njen splošni cilj „doseči, vzdrževati in stalno izboljševati 
jedrsko varnost v Skupnosti ter izboljšati vlogo upravnih organov.“ Vendar predlog ne uvaja 
pristojnosti, ki bi omogočile dosego tega cilja, in ne bo imel dodatne vrednosti glede varnosti.

Predlog Komisije je tretji poskus v zadnjih desetih letih, da bi se uvedla nova pravila o jedrski 
varnosti. V prvem predlogu novembra 2002 je bilo zapisano:

Za dosego (...) ciljev Skupnosti glede varstva pred sevanjem, je pomembno najprej določiti 
temeljne obveznosti in splošna načela varnosti jedrskih objektov (...). Ti bodo kasneje 
dopolnjeni z vzpostavitvijo skupnih standardov in nadzornih mehanizmov za zagotovitev 
visoke ravni varnosti (...).

Zdi pa se, da je to, kar se je leta 2002 zdelo bistveno, danes nepomembno. Iz pregledov iz leta 
2003 je bila umaknjena zahteva za uvedbo osnovnih obveznosti in skupnih standardov, 
nadomestili so jo mehanizmi Skupnosti za zagotavljanje spoštovanja skupnih načel jedrske 
varnosti, vključno s programom Skupnosti za preverjanje.

Vendar je iz zadnjega predloga direktive ta mehanizem izvzet in preverjanja na ravni 
Skupnosti ne bo. Namesto tega osnutek direktive zgolj uveljavlja zahteve iz Konvencije o 
jedrski varnosti Mednarodne agencije za atomsko energijo. V skladu s konvencijo je potrebna 
zgolj objava letnega poročila o stanju v jedrskem sektorju in strokovni pregled poročila s 
strani drugih podpisnic konvencije. Vse države članice, ki upravljajo jedrske elektrarne so že 
podpisnice konvencije. Komisija ne navaja primerov, ko država članica EU ne bi spoštovala 
konvencije.

Glavna kritika sedanjega osnutka je, da predlaga zakonodajo zgolj zaradi sprejemanja 
zakonodaje, ne prinaša pa nobenih dodatnih varnostnih zahtev. To je bilo tudi stališče odbora 
Komisije za presojo vpliva, ki je dvakrat izrazil pomisleke o pomanjkljivi dodani vrednosti 
direktive.

Zaskrbljenost glede standardov in praks jedrske varnosti, ki se izvajajo v EU, je resnična in 
utemeljena. Splošen trend je, da se meje varnosti v jedrskih objektih nižajo, kadar se ti bližajo 
koncu življenjske dobe. Kot je bilo ugotovljeno, se za veliko število sedaj delujočih obratov v 
EU njihova prvotno predvidena življenjska doba izteče pred 2030.1 Zato obstaja resnična 
potreba po ukrepih, ki bodo pomagali zmanjšati jedrska tveganja.

Namesto, da se z osnutkom direktive uvaja mehanizem izvajanja, ki bo imel za obstoječo 
mednarodno konvencijo vprašljivo vrednost, je treba v njem ponuditi mehanizem za 
oblikovanje in uvedbo skupnih varnostnih standardov, ki zahtevajo najnovejšo oziroma 
najboljšo razpoložljivo tehnologijo, praks ter regulativnih ureditev, ki naj se uvedejo v vse 
delujoče jedrske objekte v EU. Zgolj takrat bodo državljani EU lahko prepričani, da je bilo 
storjeno vse, kar je mogoče, da bi se zmanjšalo tveganje za jedrske nesreče. Direktiva ne bi 
                                               
1 Evropska komisija 2008;  Delovni dokument služb Komisije, Spremni dokument k predlogu za direktivo Sveta 
(Euratom) o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost (Ocena učinka), SEC(2008)2892, 26.1.2008.
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smela biti sprejeta, če se to ne doseže.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12a) Za dosego ciljev Skupnosti glede 
jedrske varnosti iz člena 1(1) je treba 
najprej določiti osnovne obveznosti in 
splošna načela varnosti jedrskih objektov
v tej okvirni direktivi. Pozneje jih je treba 
dopolniti s sprejetjem skupnih standardov 
in nadzornih mehanizmov, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki ob 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
da se zagotovi najvišja raven varnosti, ki 
upošteva najnovejši tehnološki razvoj in 
se lahko opredeli kot najvišja možna 
raven varnosti.

Obrazložitev

Z namenom doseči najvišjo raven varnosti jedrskih objektov ta direktiva določa osnovne 
obveznosti in splošna načela, na podlagi katerih bodo ob pregledu te okvirne direktive v dveh 
letih po začetku njene veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi. 
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov.

1. Namen te direktive je doseganje, 
vzdrževanje in stalno izboljševanje jedrske 
varnosti v Skupnosti ter izboljšanje vloge 
nacionalnih upravnih organov z določitvijo 
osnovnih obveznosti in splošnih načel za 
zagotavljanje visoke ravni varnosti 
jedrskih objektov ter oblikovanjem 
potrebnega okvira za sprejetje skupnih 
varnostnih standardov.

Obrazložitev

Z namenom doseči najvišjo raven varnosti jedrskih objektov ta direktiva določa osnovne 
obveznosti in splošna načela, na podlagi katerih bodo ob pregledu te okvirne direktive v dveh 
letih po začetku njene veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic zahteva upoštevanje varnosti.

2. Uporablja se za načrtovanje, izbiro 
lokacije, gradnjo, vzdrževanje, delovanje in 
razgradnjo jedrskih objektov, za katere 
zakonodajni in regulativni okvir zadevnih 
držav članic, zakonodaja EU ter 
Konvencija o jedrski varnosti zahtevajo
upoštevanje varnosti.

Obrazložitev

Učinkovita varnost se lahko doseže z usklajenimi zavezujočimi ukrepi in varnostnimi 
standardi.

Predlog spremembe 4
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom upravnega organa. 
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, določi 
izključno upravni organ, izvaja pa jih 
imetnik dovoljenja.

1. Za varnost jedrskih objektov je še naprej 
primarno odgovoren imetnik dovoljenja 
pod nadzorom upravnega organa. 
Varnostne ukrepe in kontrole, ki jih je 
treba izvajati v jedrskem objektu, na 
podlagi standardov EU in mednarodnih 
standardov ter najboljše razpoložljive 
tehnologije določi upravni organ, izvaja pa 
jih imetnik dovoljenja.

Obrazložitev

Učinkovita varnost se lahko doseže z usklajenimi zavezujočimi ukrepi in varnostnimi 
standardi, vsaka država članica pa mora uporabiti najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir za 
upravljanje varnosti jedrskih objektov. To 
vključuje nacionalne varnostne zahteve, 
sistem za izdajo dovoljenj za jedrske 
objekte in njihov nadzor ter prepoved 
njihovega delovanja brez dovoljenja ter 
sistem regulativnega nadzora, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

2. Države članice vzpostavijo in vzdržujejo 
zakonodajni in regulativni okvir, ki temelji 
na najboljših razpoložljivih praksah EU 
in mednarodnih praksah, za upravljanje 
varnosti jedrskih objektov. To vključuje 
nacionalne varnostne zahteve, sistem za 
izdajo dovoljenj za jedrske objekte in 
njihov nadzor ter prepoved njihovega 
delovanja brez dovoljenja ter sistem 
regulativnega nadzora, vključno s 
potrebnim izvrševanjem.

Obrazložitev

Da bi dosegli resnično varnost v celotni Evropi, je treba uskladiti zahteve in ukrepe za 
izpolnjevanje teh zahtev, hkrati pa mora vsaka država članica uporabiti najboljše 
razpoložljive prakse.

Predlog spremembe 6
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
upravljati jedrske objekte ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

1. Države članice zagotovijo, da je upravni 
organ resnično neodvisen od vseh 
organizacij, katerih naloga je spodbujati, 
načrtovati, graditi, upravljati jedrske 
objekte ali bogatiti gorivo, skladiščiti 
izrabljeno gorivo ali uporabljati postopek 
ponovne predelave ali utemeljevati 
družbene koristi, ter ne sme biti pod 
nobenim vplivom, zaradi katerega bi bila 
lahko ogrožena varnost.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba vse predpogoje za neodvisno odločanje.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

5. Upravni organ in nacionalni regulativni 
sistem sta vsaj vsakih deset let predmet 
mednarodnega strokovnega pregleda, 
katerega cilj je stalno izboljševanje 
regulativne infrastrukture.

5. Upravni organ in nacionalni regulativni 
sistem sta vsaj vsakih pet let predmet 
mednarodnega strokovnega pregleda, 
katerega cilj je stalno izboljševanje 
regulativne infrastrukture.

Obrazložitev

Jedrska tehnologija se hitro razvija, zato je, kar zadeva zagotavljanje jedrske varnosti, 
obdobje 10 let predolgo.

Predlog spremembe 8
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, da se zagotovi visoka raven 
varnosti jedrskih objektov, vključno z, med 
drugim, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi 
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih držav.

Zlasti zagotovijo, da se izvajajo vsa 
veljavna načela, določena v varnostnih 
temeljih IAEA, da se zagotovi visoka raven 
varnosti jedrskih objektov, vključno z, med 
drugim, učinkovitimi ureditvami proti 
možnim radiološkim nevarnostim, 
preprečevanjem nesreč in odzivom nanje, 
obvladovanjem staranja, dolgoročnim 
ravnanjem z vsemi proizvedenimi
radioaktivnimi snovmi ter obveščanjem 
prebivalstva in organov sosednjih in 
drugih, potencialno ogroženih držav.

Obrazložitev

Države, ki jih doseže radioaktivni oblak ali vodni tok kot posledica nesreče pri uporabi 
tehnologije, so lahko bolj ogrožene kot sosednje države (kar je odvisno od vremenskih 
razmer).

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Kar zadeva varnost novih jedrskih 
reaktorjev, si države članice prizadevajo za 
razvoj dodatnih varnostnih zahtev v skladu 
s stalnim izboljševanjem varnosti na 
podlagi varnostnih ravni, razvitih v 
Združenju zahodnoevropskih upravnih 
organov za jedrsko varnost in v tesnem 
sodelovanju z evropsko skupino na visoki 
ravni za jedrsko varnost in ravnanje z 
odpadki.

2. Kar zadeva varnost delujočih in novih 
jedrskih reaktorjev ter jedrskih reaktorjev 
s podaljšano življenjsko dobo, si države 
članice prizadevajo za razvoj dodatnih 
varnostnih zahtev v skladu s stalnim 
izboljševanjem varnosti na podlagi 
varnostnih ravni, razvitih v Združenju 
zahodnoevropskih upravnih organov za 
jedrsko varnost in v tesnem sodelovanju z 
evropsko skupino na visoki ravni za 
jedrsko varnost in ravnanje z odpadki.

Obrazložitev

Varnostni ukrepi bi morali biti obvezni ne le za nove jedrske elektrarne, temveč predvsem za 
obstoječe jedrske elektrarne in tiste s podaljšano življenjsko dobo, saj te običajno delujejo s 
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starejšo tehnologijo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

3. Imetniki dovoljenj zagotovijo dovolj 
finančnih, tehničnih in človeških virov za 
izpolnjevanje svojih obveznosti.

Obrazložitev

Tehnični viri pomembno prispevajo k zagotavljanju učinkovite jedrske varnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. V primeru resnih ali ponavljajočih se
kršitev varnostnih predpisov v jedrskem 
objektu lahko upravni organ odvzame 
dovoljenje za delovanje.

2. V primeru resnih kršitev varnostnih 
predpisov v jedrskem objektu (kot so 
opredeljene s pravili Mednarodne 
agencije za atomsko energijo) ali več kot 
treh ponavljajočih se kršitev navedenih 
varnostnih predpisov lahko upravni organ 
odvzame dovoljenje za delovanje.

Obrazložitev

Da bi dosegli resnično varnost, je treba uvesti jasne predpise.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 9

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 

Države članice zagotovijo ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje za stalno 
teoretično in praktično usposabljanje na 
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področju jedrske varnosti, in sicer ločeno 
ter prek meddržavnega sodelovanja.

področju najboljših razpoložljivih praks za 
doseganje jedrske varnosti, in sicer ločeno 
ter prek meddržavnega sodelovanja, to 
izobraževanje in usposabljanje pa je 
obvezno za imetnike dovoljenj.

Obrazložitev

Da bi preprečili človeške napake, je treba uvesti ustrezne ukrepe.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 11

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o izvajanju te direktive, in sicer 
najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti], 
nato pa vsaka tri leta. Komisija na podlagi 
prvega poročila pripravi poročilo Svetu o 
napredku pri izvajanju te direktive, po 
potrebi pa priloži tudi zakonodajne 
predloge.

Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o sprejetih ukrepih za 
izpolnjevanje svojih obveznosti iz te 
direktive in o stanju varnosti v jedrskih 
objektih na svojem ozemlju, in sicer 
najpozneje eno leto po začetku veljavnosti 
te direktive, nato pa vsako leto. 

Komisija vsaki dve leti predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o uporabi te direktive in stanju jedrske 
varnosti v Skupnosti na podlagi poročil, ki 
jih predložijo države članice. 

Obrazložitev

Z namenom doseči najvišjo raven varnosti jedrskih objektov ta okvirna direktiva določa 
osnovne obveznosti in splošna načela, na podlagi katerih bodo ob pregledu te direktive v dveh 
letih po začetku njene veljavnosti sprejeti skupni varnostni standardi. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
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direktivo, najpozneje do [dve leti po 
datumu iz člena 13]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

direktivo, najpozneje do [18 mesecev po 
datumu iz člena 13]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

Dve leti za prenos in le eno leto za pripravo poročila o doseženem napredku ne pomenita 
uravnoteženega časovnega razporeda, saj ni na voljo dovolj časa za oceno napredka pri 
izvajanju te direktive.
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