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B7-XXXX/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o celovitih ocenjevanjih tveganja in varnosti („stresni testi“) jedrskih 
elektrarn v Evropski uniji in z njimi povezanih dejavnosti
(2012/2830(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2012 o celovitih ocenjevanjih 
tveganja in varnosti („stresni testi“) jedrskih elektrarn v Evropski uniji in z njimi 
povezanih dejavnosti (COM(2012)0571),

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi 
okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov,

– ob upoštevanju Direktive Sveta št. 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi 
okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti 
členov 2 in 30 Pogodbe,

– ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o xxx (O-xxxx/2012 – B7 xxxx/2012),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v poročilu o predlogu Sveta o 
vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti poziva, naj bo 
jedrska varnost v tretjih državah skladna z evropskimi varnostnimi standardi;

B. ker so bila opravljena „celovita ocenjevanja tveganja in varnosti („stresni testi“) jedrskih 
elektrarn v Evropski uniji in z njimi povezanih dejavnosti�, z namenom, da se prouči 
pripravljenost jedrskih elektrarn na izjemne pogoje,

1. je seznanjen s sporočilom Komisije o stresnih testih in njihovih ugotovitvah; pozdravlja 
prizadevanja Komisije iposvetovalne skupine evropskih upravnih organov ENSREG po 
nesreči v Fukušimi, da se postopke stresnega testa opravi na 145 reaktorjih v Evropski 
uniji in 20 zunaj nje; poudarja koristnost tega postopka ter da nečesa podobnega niso 
opravili še nikjer po svetu; poudarja, da bodo ugotovitve stresnega testa prispevale k 
okrepitvi kulture jedrske varnosti v Evropi, da bo postala vzor na mednarodni ravni;

2. priznava, da bi morale po stresnem testu države začeti izvajati ali načrtovati ukrepe za 
izboljšanje varnostni njihovih elektrarn; poudarja, da so bili med strokovnim pregledom 
določeni ukrepi, ki jih je treba upoštevati na ravni Evropske unije; poziva vse udeležence, 
naj ustrezno in nemudoma nadalje ukrepajo v zvezi z ugotovitvami in priporočili, ki jih 
vsebujejo, vključno z opredeljenimi primeri najboljše prakse;

3. opozarja pa, da so bili stresni testi jedrske varnosti, ki sta jih začeli izvajati Komisija in 
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posvetovalna skupina evropskih upravnih organov ENSREG omejenega obsega in 
prvenstveno namenjeni ocenjevanju vzsržljivosti v primeru izjemnih zunanjih dogodkov 
in pripravljenosti jedrskih elektrarn nanje, zato niso in ne morejo biti namenjeni temu, da 
bi nadomestili podrobne preglede varnosti jedrskih elektrarn, ki se izvajajo v sklopu 
nacionalnih pristojnosti posameznih držav članic, pač pa so predvsem namenjeni 
ocenjevanju vzdržljivosti jedrskih elektrarn v primeru izjemnih zunanjih dogodkov in 
pripravljenosti nanje;

4. je na podlagi sedanjih ugotovitev seznanjen, da so sodelovale številne države, ki niso 
članice Evropske unije, čeprav včasih z uporabo drugačnih metod in rokov;

5. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo države, ki niso članice Evropske unije, 
vendar imajo jedrske objekte, še zlasti sosednje države, da uporabijo postopke stresnih 
testov in si izmenjajo svoje ugotovitve; poudarja pomen krepitve mednarodnih standardov 
jedrske varnosti in njihovega pravilnega izvajanja; meni, da bi Evropska unija morala v tej 
zvezi spodbujati tesno sodelovanje na mednarodni ravni, zlasti v okviru Mednarodne 
agencije za atomsko energijo;

6. je seznanjen, da Konvencija o jedrski varnosti predstavlja instrument spodbude in 
zavezuje podpisnice, da na svojih sestankih pri Mednarodni agenciji za atomsko varnost 
predložijo poročila o izvajanju obveznosti strokovnega pregleda;

7. jedrska nesreča v Fukušimi je znova poudarila nevarnosti, ki so povezane z odlaganjem 
radioaktivnih odpadkov; opaža, da bi se lahko podobne nesreče zgodile tudi v obstoječih 
ali načrtovanih jedrskih objektih v Uniji in sosednjih državah na območjih z visokim 
tveganjem za nastanek potresov ali cunamijev, na primer Akuju v Turčiji. Unija bi morala 
sprejeti vse ustrezne ukrepe za preprečitev odlaganja radioaktivnih odpadkov na 
območjih, opredeljenih kot območja z visokim tveganjem; poziva sosednje države in 
države kandidatke za pristop, naj pristopijo k dogovoru za zgodnjo izmenjavo informacij 
ob radiološkem izrednem dogodku (Ecurie);

8 poziva države članice Evropske unije in nacionalne upravne organe, naj v zakonodajo 
vključijo ugotovljene primere najboljše prakse;

9. meni, da obstajajo različni nacionalni pristopi k ocenjevanju posledic letalskih nesreč na 
varnost jedrskih elektrarn; je seznanjen s tem, da „letalske nesreče niso izrecno 
obravnavane kot predhodni dogodki pri ocenjevanju varnosti� in da so njihove posledice 
opisane v specifikacijah stresnih testov; obžaluje pa, da so samo štiri države članice 
vključile takšne izjave v svoja poročila o stresnih testih; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
posvetovalno skupino evropskih upravnih organov ENSREG, državami članicami in 
upravljavci jedrskih elektrarn, da predvidijo skupni pristop k obravnavi tveganja letalskih 
nesreč in se o njem dogovorijo, obenem pa se zaveda, da to tveganje spada med vprašanja 
nacionalne varnosti in suverenosti držav članic;

10. poudarja, da v Evropski uniji več kot 100.000 prebivalcev živi manj kot 30 km daleč od 
47 jedrskih elektrarn z 111 reaktorji in obžaluje, da stresni testi niso bili razširjeni na 
ocenjevanje pripravljenosti v izrednem primeru zunaj območja jedrske elektrarne; 
pozdravlja spodbudo Komisije, ki jo podpira posvetovalna skupina evropskih upravnih 
organov ENSREG, za izvedbo študije sedanje ureditve, ki bi se osredotočila na mejna 
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področja Evropske unije, in pripravo priporočil, tudi o preventivnih ukrepih za primer 
izrednih razmer zunaj območja jedrske elektrarne do leta 2013, in poziva, naj bodo 
ugotovitve pripravljene do konca leta 2014;

11. poudarja, da je dostopnost kvalificirane in izkušene delovne sile ključna za močno kulturo 
jedrske varnosti, ne glede na to, ali bo država članica ukinila ali nadaljevala z delovanjem 
jedrskih elektrarn ali njihovo izgradnjo;  zato vztraja, da je treba vse potrebne ukrepe za 
spodbujanje in ohranjevanje zadostne ravni znanja o jedrski varnosti, kot je izobraževanje 
v ravnanju z odpadki, izvajati na ravni Evropske unije in držav članic; poziva Komisijo, 
naj spodbuja čezmejno izmenjavo izvedencev in primerov najboljše prakse;

12. priporoča, naj Evropska unija spodbuja mednarodna prizadevanja za razvoj višjih 
standardov varnosti; v tej zvezi poudarja vlogo Evropske unije v sosedski politiki kot 
instrumentu za jedrsko varnost; poziva države članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Mednarodno agencijo za atomsko energijo, sekretariatom konvencije iz 
Espooja in drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami sprejmejo skupno 
odgovornost za krepitev mednarodnih standardov za jedrsko varnost ter njihovo primerno 
izvajanje; poziva Komisijo, naj pripravi vključujoč akcijski načrt s konkretnimi pravili za 
njegovo izvajanje; poziva Komisijo in države članice, da v sodelovanju z Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo konstruktivno deluje z državami, ki niso opravile stresnih 
testov jedrske varnosti, kot sta Belorusija in Rusija, in jih poziva k spoštovanju 
mednarodnih standardov varnosti in k sodelovanju z mednarodnimi izvedenci v vseh 
stopnjah priprave, izgradnje, delovanja in razgradnje jedrskih elektrarn; meni, da bi 
morala Evropska unija v zvezi s tem v celoti uporabiti strokovno znanje mednarodnih 
organizacij in organov;

13. Unija bi morala v skladu s Pogodbo Euratom tesno sodelovati z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo na področju jedrske varnosti.

14. je seznanjen, da so nacionalni upravni organi na podlagi stresnih testov ugotovili, da ni 
tehničnih razlogov za zaprtje nobene jedrske elektrarne v Evropi, čeravno so stresni testi 
pokazali, da je treba izboljšati varnost v skoraj vseh jedrskih elektrarnah in da v mnogih 
primerih še niso bili izvedeni niti prejšnji ukrepi .

15. zahteva, da se dodatno obrazloži oceno skupnih stroškov za potrebne ukrepe, priporočene 
na podlagi stresnih testov, za 132 reaktorjev delujočih v Evropski uniji (od 10 do 25 
milijard EUR v prihodnjih letih) z bolj podrobno stroškovno analizo, ki jo opravijo 
nacionalni upravni organi v sodelovanju z upravitelji jedrskih elektrarn, in ki je po 
možnosti povezana z izbranimi opredeljenimi priporočili; meni, da morajo takšna 
izboljšanja podpreti upravitelji jedrskih elektrarn in ne davkoplačevalci in poziva 
Komisijo, naj podrobno spremlja to vprašanje, tudi v okviru svojih pristojnosti na 
področju konkurenčne politike;

16. poudarja, da bi morala celotna politika jedrske varnosti zajemati varnost vseh območij 
jedrskih elektrarn, goriva in reaktorjev, ravnanja z odpadki in razgradnje jedrskih 
elektrarn, operativno varnost, zadostne človeške vire, stalno izboljševanje varnostnih 
pogojev za osebe, ki neposredno delajo z jedrskimi materiali, pripravljenost na izredne 
dogodke, pa tudi jamstvo neodvisnih in močnih regulatorjev;
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17. meni, da morajo biti najvišji varnostni standardi glavna prednostna naloga jedrske varnosti 
v Evropski uniji in sosednjih tretjih državah vse dokler obstoječe jedrske elektrarne 
nadaljujejo z delovanjem ali se gradi nove; vztraja, da je treba biti pozoren na to potrebo 
skozi celoten življenjski cikel jedrske elektrarne, se pravi tudi med njeno morebitno 
razgradnjo; 

18. meni, da mora upravljanje vseh zunanjih nevarnosti slediti postopku ocenjevanja v skladu 
s smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo in ne sme podcenjevati 
netehničnih vidikov; 

19. je seznanjen, da imajo države članic različne pristope do jedrske varnosti;

20. priznava, da so po ugotovitvah iz sporočila Komisije in poročila posvetovalne skupine 
evropskih upravnih organov ENSREG o strokovnem pregledu stresni pregledi dokazali 
pozitiven prispevek rednih pregledov varnosti kot učinkovitega orodja za ohranjevanje in 
izboljšanje varnosti in vzdržljivosti jedrskih elektrarn; je seznanjen na primer, da bi bilo 
treba po mnenju posvetovalne skupine evropskih upravnih organov ENSREG ocenjevanje 
tveganja naravnih nesreč in ustrezne pripravljenosti jedrske elektrarne nanje ponoviti 
najmanj vsakih 10 let; priporoča, da se v prenovo pravnega okvira o jedrski varnosti 
vključijo ustrezne določbe; 

21. pozdravlja bližajočo se prenovo direktive o jedrski varnosti, ki omogoča uvedbo 
pomembnih izboljšanj na področjih, kot so varnostni postopki in okviri, vloga, 
neodvisnost in sredstva upravnih organov za jedrsko varnost, odprtost in preglednost, 
spremljanje in preverjanje; poudarja, da bi morala prenova pravnega okvira za jedrsko 
varnost upoštevati mednarodno delo, ki poteka na primer na ravni Mednarodne agencije 
za atomsko energijo; 

22. priznava pomen, ki ga ima izvajanje priporočil in ocenjevanje obsega, v katerem bi bilo 
treba razširiti redne preglede varnosti; ponavlja, da je potrebno poglobljeno čezmejno 
sodelovanje in izmenjava primerov najboljše prakse o teh zadevah;

23. pozdravlja, da namerava Komisija predložiti zakonodajo za področje zavarovanja in 
odgovornosti na področju jedrske varnosti; s tem v zvezi zahteva, naj Komisija predloži 
tak predlog do konca leta 2013; 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.


