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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.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

cieľom uverejneného návrhu smernice je „ dosiahnuť, udržať a sústavne zlepšovať jadrovú 
bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť úlohu dozorných orgánov“. Zámerom návrhu však nie je 
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 princípy 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 Spolo
čenstva sa už nebude uplatňovať. Miesto toho sa budú v návrhu smernice presadzovať len po
žiadavky 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 
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dohovor sa musí v návrhu smernice stanoviť mechanizmus na zavedenie a presadzovanie spolo
čných 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 pozme
ňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia úvodného nadpisu

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, EURÓPSKY PARLAMENT A RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE,

Or. en

Odôvodnenie

Na tento prípad sa uplatňuje spolurozhodovací postup, teda rozhodovací postup, ktorý umož
ňuje plnú účasť Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Citácia -1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

Or. en
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Odôvodnenie

Jadrová bezpečnosť, ako je vymedzená v návrhu smernice, má dva dvojaký cieľ: ochranu 
zdravia ľudí (pracovníkov, širokej verejnosti) a ochranu životného prostredia (vzduchu, vody 
a pôdy). Zmluva o Euratom však neposkytuje právny základ pre prijatie právnych predpisov 
na ochranu životného prostredia. Článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES však taký základ poskytuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Citácia 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
parlamentu1,

konajúc v súlade s postupom stanoveným 
v článku 251 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva1,

Or. en

Odôvodnenie

Jadrová bezpečnosť, ako je vymedzená v návrhu smernice, má dvojaký cieľ: ochranu zdravia 
ľudí (pracovníkov, širokej verejnosti) a ochranu životného prostredia (vzduchu, vody a pôdy). 
Zmluva o Euratom však neposkytuje právny základ pre prijatie právnych predpisov na 
ochranu životného prostredia. Článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES však taký základ poskytuje. Na 
tento prípad sa uplatňuje spolurozhodovací postup, teda rozhodovací postup, ktorý umožňuje 
plnú účasť Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(5) Hoci so zreteľom na súčasné vedecké 
poznatky systém ochrany pred žiarením 
zriadený existujúcimi základnými bezpe
čnostnými normami zaručuje vysokú úrove
ň ochrany zdravia obyvateľstva, by sa mal 
ďalej doplniť, aby sa zaručilo udržiavanie, 
rozvíjanie a sústavne zlepšovanie vysokej 
úrovne bezpečnosti jadrových zariadení. 
Podmienkou, bez ktorej nemožno úplne 
dosiahnuť ciele v oblasti ochrany zdravia 
ustanovené v článku 2 písm. b) zmluvy, je 
zachovať vysokú úroveň bezpečnosti od 
konštrukčného riešenia až po vyradenie 
z prevádzky. Na tento účel by sa mali udr
žiavať účinné obranné opatrenia proti 
rádiologickým rizikám a malo by sa 
predchádzať haváriám, ktoré by mohli mať
rádiologické následky.

(5) Hoci so zreteľom na súčasné vedecké 
poznatky systém ochrany pred žiarením 
zriadený existujúcimi základnými bezpe
čnostnými normami zaručuje vysokú úrove
ň ochrany zdravia obyvateľstva, by sa mal 
ďalej doplniť, aby sa zaručilo udržiavanie, 
rozvíjanie a sústavne zlepšovanie vysokej 
úrovne bezpečnosti jadrových zariadení. 
Podmienkou, bez ktorej nemožno úplne 
dosiahnuť ciele v oblasti ochrany zdravia 
ustanovené v článku 2 písm. b) Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu a vysokú úroveň
ochrany životného prostredia uvedenú v 
článku 174 ods. 2 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva, je zachovať
vysokú úroveň bezpečnosti od konštruk
čného riešenia až po vyradenie z prevádzky. 
Na tento účel by sa mali udržiavať účinné 
obranné opatrenia proti rádiologickým 
rizikám a malo by sa predchádzať haváriám, 
ktoré by mohli mať rádiologické následky.

Or. en

Odôvodnenie

Jadrová bezpečnosť, ako je vymedzená v návrhu smernice, má dvojaký cieľ: ochranu zdravia 
ľudí (pracovníkov, širokej verejnosti) a ochranu životného prostredia (vzduchu, vody a pôdy). 
Zmluva o Euratom však neposkytuje právny základ pre prijatie právnych predpisov na 
ochranu životného prostredia. Článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES však taký základ poskytuje. Na 
tento prípad sa uplatňuje spolurozhodovací postup, teda rozhodovací postup, ktorý umožňuje 
plnú účasť Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(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 v
šeobecné 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 bezpe
čnosti, ktoré zohľadnia najnovší 
technický rozvoj a ktoré možno definovať
ako „najmodernejšie“. 

Or. en

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 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, udr
žať a sústavne zlepšovať jadrovú bezpečnos
ť v Spoločenstve a posilniť úlohu vnútro
štátnych dozorných orgánov.

1. Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, udr
žať a sústavne zlepšovať jadrovú bezpečnos
ť v Spoločenstve a posilniť úlohu vnútro
štátnych dozorných orgánov stanovením 
základných záväzkov a všeobecných zásad 
na zabezpečenie vysokej úrovne bezpe
čnosti jadrových zariadení a na vytvorenie 
rámca nevyhnutného na prijatie spolo
čných bezpečnostných noriem.
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Or. en

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 7

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 bezpe
čnostnej 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 Spolo
čenstve, ktorá bude založená na správach 
predložených členskými štátmi. 

Or. en

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 8

Návrh smernice
Článok 11a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a

Preskúmanie

Na základe prvej správy predloženej 
členskými štátmi v súlade s článkom 11 
predloží Komisia Európskemu 
parlamentu a Rade do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
návrh na prijatie záväzných bezpe
čnostných noriem.
Tieto záväzné bezpečnostné normy budú 
stanovené na základe úrovní bezpečnosti 
vypracovaných Združením 
západoeurópskych orgánov dozoru nad 
jadrovou energiou (WENRA) v úzkej 
spolupráci s Európskou skupinou na 
vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a 
nakladanie s odpadom, a budú doplnené 
zavedením kontrolných mechanizmov v 
celej EÚ. Tieto požiadavky a mechanizmy 
zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti v 
súlade s najnovším technickým rozvojom.

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto zavedenia donucovacieho mechanizmu spornej hodnoty pre existujúci 
medzinárodný dohovor sa musí v návrhu smernice stanoviť mechanizmus na zavedenie a 
efektívne presadzovanie spoločných bezpečnostných noriem, čo znamená zaviesť najmodernej
šie alebo najdostupnejšie technologické postupy, operácie a regulačné režimy a použiť ich na 
všetky fungujúce jadrové zariadenia v EÚ tak, ako to na zasadnutí v novembri 1998 po
žadovala aj Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci a v súlade s odporúčaním PARCOM 91/4 
o vypúšťaní rádioaktívnych látok v rámci dohovoru OSPAR.
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