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B7-xxxx/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Európskemu parlamentu 
a Rade o komplexných posúdeniach rizika a bezpečnosti (záťažových testoch) 
vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej únii a o súvisiacich činnostiach
(2012/2830(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie COM(2012)0571 v konečnom znení zo 
4. októbra 2012 o komplexných posúdeniach rizika a bezpečnosti (záťažových testoch) 
vykonaných v jadrových elektrárňach v Európskej únii a o súvisiacich činnostiach,

– so zreteľom na smernicu Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje 
rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení,

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec 
Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom 
a rádioaktívnym odpadom,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä 
na jej články 2 a 30,

– so zreteľom na otázku Komisii o xxx (O-xxxx/2012 – B7 xxxx/2012),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v správe výboru ITRE k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj 
spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, sa vyzýva k tomu, aby jadrová bezpečnosť 
v tretích krajinách odrážala európske bezpečnostné štandardy;

B. keďže komplexné posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární 
v Európskej únii a súvisiacich činností boli vykonané s cieľom preskúmať pripravenosť 
jadrových elektrární čeliť extrémnym podmienkam;

1. berie na vedomie oznámenie Komisie o záťažových testoch a ich výsledkoch; víta úsilie, 
ktoré vynaložila Komisia a ENSREG po havárii vo Fukušime s cieľom podrobiť 145 
reaktorov v EÚ a 20 reaktorov mimo EÚ postupu záťažového testu; zdôrazňuje užitočnosť 
tohto postupu a skutočnosť, že toto posúdenie nemá vo svetovom meradle precedens; 
očakáva, že výsledky záťažových testov povedú k zlepšeniu kultúry jadrovej bezpečnosti 
v Európe tak, aby sa stala hlavným vzorom v medzinárodnom meradle;

2. uznáva, že v nadväznosti na záťažové testy jednotlivé krajiny začali vykonávať alebo 
plánovať opatrenia s cieľom zlepšiť bezpečnosť svojich elektrární; zdôrazňuje, že 
partnerským preskúmaním sa tiež identifikovali opatrenia, ktoré treba zvážiť na úrovni 
EÚ; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby podnikli primerané a okamžité následné kroky 
na základe všetkých zistení a odporúčaní, ktoré sú v nich obsiahnuté, vrátane 
identifikovaných osvedčených postupov;
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3. pripomína však, že záťažové testy, ku ktorým dala podnet Komisia a ENSREG, mali 
obmedzený rozsah a sú v prvom rade zamerané na posúdenie odolnosti a pripravenosti 
jadrových elektrární voči vážnym vonkajším udalostiam; záťažové testy preto nemôžu, 
a ani to nie je ich cieľom, nahradiť podrobné bezpečnostné kontroly jadrových elektrární, 
ktoré sa vykonávajú v rámci vnútroštátnej právomoci príslušných členských štátov a sú 
v prvom rade zamerané na posúdenie odolnosti a pripravenosti jadrových elektrární voči 
vážnym vonkajším udalostiam;

4. konštatuje, že na základe predložených výsledkov existuje niekoľko nečlenských krajín 
EÚ, ktoré sa zúčastnili, avšak v niektorých prípadoch s odlišnou metodikou 
a harmonogramami;

5. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nečlenské krajiny EÚ, ktoré majú jadrové 
zariadenia, najmä susedné krajiny, nabádali k uplatneniu postupu záťažového testu 
a k vzájomnému deleniu sa o ich výsledky; zdôrazňuje význam posilnenia štandardov 
medzinárodnej jadrovej bezpečnosti a ich riadneho vykonávania; domnieva sa, že EÚ by 
mala v tejto súvislosti podporovať úzku spoluprácu na medzinárodnej úrovni, najmä 
v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE);

6. konštatuje, že Dohovor o jadrovej bezpečnosti je motivačným nástrojom a že zaväzuje 
zmluvné strany, aby predkladali správy o uplatňovaní svojich záväzkov pre partnerské 
preskúmanie na schôdzach zmluvných strán, ktoré sa konajú v MAAE;

7. fukušimská jadrová havária opäť zdôraznila riziká ukladania rádioaktívneho odpadu; 
konštatuje, že k podobným haváriám by mohlo dôjsť aj v existujúcich jadrových 
zariadeniach, alebo v takých, ktoré sú momentálne vo výstavbe, v krajinách EÚ a 
susediacich štátoch so zvýšeným rizikom zemetrasení a tsunami, akou je oblasť Akkuyu 
(Turecko); Únia by mala prijať všetky vhodné opatrenia, aby zabránila ukladaniu 
rádioaktívneho odpadu v oblastiach, ktoré sú identifikované ako vysoko rizikové; 
naliehavo vyzýva susediace krajiny a kandidátske krajiny na vstup, aby sa pripojili 
k dohovoru Európskeho spoločenstva o rýchlej výmene informácií v prípade rádiologickej 
havarijnej situácie (ECURIE);

8 vyzýva členské štáty EÚ a národné regulačné orgány, aby do svojich právnych predpisov 
zaviedli identifikované osvedčené postupy;

9. domnieva sa, že existujú rôzne vnútroštátne prístupy k posudzovaniu vplyvov leteckých 
havárií na bezpečnosť jadrových elektrární; konštatuje, že letecké havárie neboli výslovne 
považované za iniciačnú udalosť pri posudzovaní bezpečnosti a že vplyvy boli načrtnuté v 
špecifikáciách záťažových testov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že iba štyri 
členské štáty takéto posúdenie začlenili do svojich správ o záťažovom teste; žiada 
Komisiu, aby spolupracovala s ENSREG, členskými štátmi a prevádzkovateľmi jadrových 
elektrární s cieľom predvídať a schváliť spoločný postup v záujme riešenia rizika leteckej 
havárie, pričom uznáva, že toto riziko spadá do rámca národnej bezpečnosti a suverenity 
členských štátov;

10. zdôrazňuje, že v EÚ je 47 jadrových elektrární so 111 reaktormi, v ktorých okolí do 
vzdialenosti 30 km žije viac ako 100 000 obyvateľov, a vyjadruje preto poľutovanie nad 
tým, že rozsah záťažových testov nebol rozšírený o havarijnú pripravenosť mimo areálu 
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elektrární; víta iniciatívu Komisie s podporou ENSREG na začatie štúdie týkajúcej sa 
existujúcich ustanovení so zameraním na cezhraničné regióny v EÚ a na vypracovanie 
odporúčaní, najmä čo sa týka preventívnych núdzových opatrení mimo areálov elektrární, 
do konca roka 2013, a žiada dospieť k výsledkom do konca roka 2014;

11. zdôrazňuje, že v záujme silnej kultúry jadrovej bezpečnosti je kľúčová dostupnosť 
kvalifikovaných a skúsených pracovníkov bez ohľadu na to, či daný členský štát bude 
postupne ukončovať prevádzku jadrových elektrární, pokračovať v nej alebo budovať 
jadrové elektrárne; trvá preto na uplatňovaní všetkých potrebných opatrení na úrovni EÚ 
a členských štátov s cieľom presadzovať a zachovávať dostatočnú úroveň kvalifikácie 
v oblasti jadrovej bezpečnosti, ako je odborná príprava v oblasti nakladania s odpadmi; 
žiada Komisiu, aby podporovala cezhraničnú výmenu odborníkov a osvedčených 
postupov;

12. odporúča, aby EÚ podporovala medzinárodné úsilie s cieľom vypracovať prísnejšie 
bezpečnostné štandardy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu EÚ v susedskej politike ako 
nástroja pre jadrovú bezpečnosť; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa na 
základe spoločnej zodpovednosti a v úzkej spolupráci s agentúrou MAAE, sekretariátom 
Dohovoru z Espoo a ostatnými príslušnými medzinárodnými organizáciami zasadzovali 
o posilnenie medzinárodných noriem pre jadrovú bezpečnosť a o ich riadne plnenie; žiada 
Komisiu, aby predložila inkluzívny akčný plán s konkrétnymi opatreniami na jeho 
plnenie; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s MAAE 
konštruktívne postupovali vo vzťahu ku krajinám, ktoré nevykonávajú záťažové testy 
jadrových zariadení, ako je Bielorusko a Rusko, a naliehavo ich vyzýva, aby pristúpili 
k medzinárodným bezpečnostným štandardom a spolupracovali s medzinárodnými 
odborníkmi počas všetkých fáz prípravy, výstavby a prevádzky jadrových elektrární a ich 
vyraďovania z prevádzky; v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ by mala v plnej miere 
využívať odborné skúsenosti medzinárodných organizácií a orgánov;

13. Spoločenstvo by malo v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou pokračovať v úzkej 
spolupráci s MAAE;

14. konštatuje, že národné regulačné orgány dospeli na základe záťažových testov k záveru, 
že neexistujú žiadne technické dôvody, ktoré by si vyžadovali odstavenie akejkoľvek 
jadrovej elektrárne v Európe, hoci záťažové testy preukázali, že prakticky vo všetkých 
jadrových elektrárňach by sa mali vykonať zlepšenia v oblasti bezpečnosti a že 
v mnohých prípadoch stále nedošlo k vykonaniu predchádzajúcich opatrení;

15. žiada, aby sa k pôvodným odhadovaným celkovým nákladom potrebných opatrení 
odporúčaných na základe záťažových testov pre 132 reaktorov prevádzkovaných v EÚ (10 
až 25 miliárd EUR v priebehu nasledujúcich rokov) poskytli ďalšie odôvodnenia 
prostredníctvom podrobnejšej analýzy nákladov, ktorú vypracujú národné regulačné 
orgány v spolupráci s prevádzkovateľmi jadrových elektrární a ktorá bude, pokiaľ to bude 
možné, prepojená s výberom identifikovaných odporúčaní; domnieva sa, že takéto 
zlepšenia musia znášať prevádzkovatelia jadrových elektrární, a nie daňový poplatníci, 
a žiada Komisiu, aby túto otázku pozorne sledovala, a to aj v rámci svojich právomocí 
v politike hospodárskej súťaže;

16. zdôrazňuje, že komplexná politika jadrovej bezpečnosti by mala zahŕňať všetky jadrové 
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areály, bezpečnosť paliva a reaktorov, nakladanie s odpadom a vyraďovanie z prevádzky, 
bezpečnosť prevádzky, dostatočné ľudské zdroje, neustále zdokonaľovania 
bezpečnostných podmienok osôb pracujúcich priamo s jadrovým materiálom, havarijnú 
pripravenosť a mala by tiež garantovať nezávislé a silné regulačné orgány;

17. domnieva sa, že pokiaľ súčasné jadrové elektrárne zostanú v prevádzke alebo sa budú 
budovať, mala by úroveň jadrovej bezpečnosti v EÚ, ako aj v susedných tretích krajinách 
odrážať ako hlavnú prioritu najvyššie bezpečnostné štandardy; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť, aby sa na tieto hľadiská prihliadalo počas celého životného cyklu jadrových 
elektrární vrátane ich prípadného vyraďovania z prevádzky;

18. domnieva sa, že manažment všetkých vonkajších rizík by sa mal vykonávať na základe 
procesu hodnotenia v súlade s pokynmi MAAE a že nesmie podceňovať netechnické 
hľadiská;

19. konštatuje, že rozdiely vo výsledkoch členských štátov vyplývajú z odlišných prístupov 
k regulácii jadrovej bezpečnosti;

20. uznáva, že podľa oznámenia Komisie a správy ENSREG o partnerskom preskúmaní 
uskutočnenie záťažových testov preukázalo pozitívny prínos pravidelných 
bezpečnostných kontrol ako účinného nástroja na udržiavanie a zlepšovanie bezpečnosti 
a odolnosti jadrových elektrární; berie na vedomie napríklad stanovisko ENSREG, že 
opätovné hodnotenie rizík prírodných nebezpečenstiev a príslušných predpisov týkajúcich 
sa jadrových elektrární by sa malo opakovane uskutočňovať najmenej každých 10 rokov; 
odporúča, aby preskúmanie právneho rámca týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti zahŕňalo 
príslušné predpisy;

21. víta nadchádzajúcu revíziu smernice o jadrovej bezpečnosti, ktorá ponúka možnosť 
zaviesť významné zlepšenie v oblastiach, ako sú bezpečnostné postupy a rámce, úloha, 
nezávislosť a prostriedky regulačných orgánov v oblasti jadrových zariadení, otvorenosť 
a transparentnosť, monitoring a overovanie; zdôrazňuje, že preskúmanie právneho rámca 
jadrovej bezpečnosti by malo zohľadňovať prebiehajúce medzinárodné aktivity, napríklad 
na úrovni MAAE;

22. uznáva význam implementácie odporúčaní a posúdenia rozsahu, v akom by sa mali 
rozšíriť pravidelné bezpečnostné kontroly; potvrdzuje potrebu prehĺbenia cezhraničnej 
spolupráce a výmeny osvedčených postupov v týchto otázkach;

23. víta zámer Komisie navrhnúť právne predpisy v oblasti jadrového poistenia a ručenia; 
žiada v tejto súvislosti Komisiu, aby takýto návrh predložila do konca roku 2013;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.


