
PR\652544SK.doc PE 384.503v02-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2230(INI)

12. 2. 2007

NÁVRH SPRÁVY
o hodnotení Euratomu – 50 rokov európskej jadrovej politiky
(2006/2230(INI))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Eugenijus Maldeikis 



PE 384.503v02-00 2/14 PR\652544SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................10



PR\652544SK.doc 3/14 PE 384.503v02-00

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení Euratomu – 50 rokov európskej jadrovej politiky
(2006/2230(INI))

Európsky parlament,

− so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
podpísanú v Ríme 25. marca 1957 (ďalej len „Zmluva o Euratome“),

− so zreteľom na preambulu uvedenej zmluvy, v ktorej sa pripomína jej pôvodné poslanie 
vytvoriť „Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré vytvorí podmienky 
potrebné pre rozvoj silného jadrového priemyslu, ktorý rozšíri výrobu energie, povedie 
k modernizácii technických procesov a prispeje v mnohých ďalších oblastiach 
k prosperite ľudu“, 

− so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho 
uznesenie zo 14. novembra 19781 a rozsudky z 22. apríla 19992 a z 10. decembra 20023,

− so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2007 Energetická politika pre Európu 
(KOM(2007)0001),

− so zreteľom na oznámenie Komisie Jadrový objasňujúci program predložený podľa 
článku 40 Zmluvy o Euratome na vyjadrenie stanoviska Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru (KOM(2006)0844),

− so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o európskej stratégii pre 
udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu4,

− so zreteľom svoje uznesenie z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávky energie 
v Európskej únii5, 

− so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o návrhu nariadenia Rady, ktorým 
sa ustanovuje nástroj pre jadrovú bezpečnosť a bezpečnostnú pomoc6, 

− so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 o návrhu smernice Rady o dohľade 
a kontrole rádioaktívnych zásielok a vyhoreného jadrového paliva7, 

  
1 Uznesenie vo veci 1/78, Zb. 1978, s. 2151.
2 Vec C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh/Komisia Európskych spoločenstiev, Zb. 1999, s. I-02057.
3 Vec C-29/99, Komisia Európskych spoločenstiev /Rada Európskej únie, Zb. 2002, s. I-11221.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0603.
5 Ú. v. EÚ C 292E, 1.12.2006, s. 112.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0599.
7 Prijaté texty, P6_TA(2006)0300.
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− so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2006 o návrhu rozhodnutia Rady o siedmom 
rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti 
jadrového výskumu a vzdelávania (2007 až 2011)1, 

− so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o návrhu nariadenia Rady 
(Euratom) ustanovujúceho pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých 
škôl na akciách v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011)2, 

− so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o návrhu rozhodnutia Rady 
o osobitnom programe, ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu 
a vzdelávacích činností(2007 – 2011)3, 

− so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o návrhu rozhodnutia Rady 
o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií 
Spoločného výskumného centra v rámci siedmeho rámcového programu (2007 – 2011) 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a 
vzdelávania4, 

− so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 o návrhu nariadenia Rady 
týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy k Aktu o pristúpení 
Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, 
Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na 
Slovensku5,   

− so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 o využívaní finančných zdrojov 
určených na odstavenie jadrových elektrární6,

– so zreteľom na uznesenia z verejného vypočutia zorganizovaného Výborom pre 
priemysel, výskum a energetiku na túto tému 1. februára 2007,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre ústavné veci (A6-0000/2007),

A. keďže Zmluva o Euratome je od roku 1957 stálym právnym rámcom, keďže jej stabilita 
je spojená s rozvojom bohatého sekundárneho práva, ktoré sa bude ďalej vyvíjať, 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0266.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0517.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0524.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0523.
5 Ú. v. EÚ C 280E, 18.11.2006, s.108.
6 Ú. v. EÚ C 280E, 18.11.2006, s.117.
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B. keďže vďaka prácam v rámci Konventu o budúcnosti Európskej únie a podpísaniu 
Zmluvy o Ústave pre Európu sa za daného stavu zachovali ustanovenia Zmluvy 
o Euratome v podobe protokolu, ktorý je súčasťou prílohy,   

C. keďže nedávne rozšírenia Európy posilnili diverzifikáciu zdrojov Európskej únie 
v oblasti jadrovej energetiky a potrebu postupu na úrovni Spoločenstva v jadrovej 
oblasti,  

D. keďže päťdesiate výročie podpísania Zmluvy o Euratome poskytuje Európskemu 
parlamentu príležitosť na preskúmanie obsahu, vyhodnotenie vykonávania zmluvy za 
obdobie päťdesiatich rokov a posúdenie náležitosti tohto právneho rámca pre budúcnosť,

E. keďže tieto úvahy o stálosti Zmluvy o Euratome nemožno oddeliť od cieľov sledovaných 
Komisiou v prospech bezpečnejšej, udržateľnejšej a konkurencieschopnejšej európskej 
energetickej politiky a prispievajú k boju proti klimatickým zmenám, ako vyplývajú 
z nedávneho oznámenia Komisie z 10. januára 2007,

Bilancovanie 50 rokov Zmluvy o Euratome

1. zdôrazňuje, že Európska únia sa po roku 1957 a po podpise Zmluvy o Euratome stala 
svetovým lídrom jadrového priemyslu a jedným z hlavných aktérov jadrového výskumu 
v oblasti kontrolovaného jadrového štiepenia a jadrovej syntézy; berie na vedomie, že 
európsky priemysel je prítomný v celom cykle jadrového paliva a dokázal vyvinúť 
pôvodné technológie, z ktorých niektoré ako napríklad technológia obohatenia 
ultraodstreďovaním sú výsledkom partnerstiev na európskej úrovni;

2. pripomína, že najmä vďaka Zmluve o Euratome produkuje jadrová energetika koncom 
roka 2006 prostredníctvom 152 reaktorov rozmiestnených v 15 členských štátoch 32 % 
európskej elektrickej energie, čo predstavuje najväčší podiel na výrobe elektriny 
produkovanej z neuhlíkových surovín v Európskej únii, a ako jedna 
z najkonkurencieschopnejších môže prispieť k naplneniu cieľov energetickej politiky pre 
Európu, ako sú vymedzené v uvedenom oznámení Komisie z 10. januára 2007; 

3. poznamenáva, že zakladateľské krajiny Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
stanovili balík opatrení rozdelených do desiatich kapitol, ktorých cieľom bolo prísne 
regulovať rozvoj jadrovej energetiky v Spoločenstve a ktoré sa stále uplatňujú a sústavne 
obohacujú v súlade s právnymi predpismi prijatými na základe Zmluvy o Euratome;

4. pripomína, že prvé výskumné činnosti Spoločenstva sa rozvíjali najprv v rámci Zmluvy o 
Euratome (kapitola I) a že táto zmluva dala vznik spoločnému výskumnému centru –
prvej výskumnej inštitúcii Spoločenstva;

5. domnieva sa, že právne predpisy vypracované na základe kapitoly III Zmluvy o 
Euratome (ochrana zdravia) sú jedným z hlavných acquis Euratomu, pretože umožňujú 
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ochranu pracovníkov, ľudí a životného prostredia a postupne zohľadňujú výsledky 
medzinárodných vedeckých štúdií;

6. zdôrazňuje, že dosah týchto právnych predpisov sa neobmedzil na územia, ktoré sú 
dotknuté prevádzkou jadrových zariadení, ale naopak zahrnul ochranu susedných 
členských a nečlenských štátov Európskej únie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom 
vykonávania stálych kontrol rádioaktívneho odpadu a prijatia predpisov o zásielkach 
vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu, o ochrane potravinového reťazca 
a o rádiologických haváriách; 

7. berie na vedomie, že kapitola IV Zmluvy o Euratome (investície) mala za cieľ získať na 
úrovni Spoločenstva presné informácie o investičných projektoch členských štátov;

8. berie na vedomie, že Komisia pri uverejňovaní svojich jadrových objasňujúcich 
programov neodhadla reálne investičné jadrové potreby najmä z hľadiska problematiky 
bezpečnosti energetického zásobovania, boja proti klimatickým zmenám 
a konkurencieschopnosti Európskej únie;

9. víta však zakotvenie v Zmluve o Euratome povinnosti oznámiť akúkoľvek novú 
investícii v Európe do jadrovej oblasti – povinnosti špecifickej pre európsky jadrový 
priemysel – , ktorá umožňuje kompletne monitorovať jadrové činnosti Európskej únie;

10. domnieva sa, že spoločné podniky (kapitola V Zmluvy o Euratome) budú cenným 
nástrojom na uplatňovanie verejných politík, najmä v oblasti výskumu, kde sa tento 
právny nástroj veľakrát použil, predovšetkým spolu so zriadením v roku 1978 Joint 
European Torus v Culhame a prednedávnom European Legal Entity na uskutočnenie 
projektu Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER); 

11. domnieva sa, že vďaka vytvoreniu agentúry (kapitola VI), ktorá vykonáva dohľad nad 
zásobovaním užívateľov Spoločenstva v súlade so zásadou rovnosti prístupu k zdrojom, 
disponuje Zmluva o Euratome v súčasnosti, keď sa uvažuje o bezpečnosti energetického 
zásobovania, významným nástrojom; 

12. nazdáva sa, že bezpečnostné kontroly (kapitola VII) sú jedným z hlavných úspechov 
dosiahnutých na základe uplatňovania Zmluvy o Euratome a poskytujú Komisii 
prostriedky na veľmi presné monitorovanie zásob a tokov jadrových surovín v Európskej 
únii; 

13. berie na vedomie, že tieto bezpečnostné kontroly poskytujú štátom dodávajúcim jadrové 
materiály skutočnú záruku, pokiaľ ide o použitie týchto materiálov, a dopĺňajú kontroly 
nešírenia jadrových zbraní vykonávané Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu 
(MAAE); 

14. konštatuje, že podľa kapitoly X Zmluvy o Euratome (vonkajšie vzťahy) umožnilo 
pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k niekoľkým medzinárodným 
dohovorom, najmä k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a k Spoločnému dohovoru 
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o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania 
s rádioaktívnym odpadom, podieľať sa na medzinárodnom úsilí riešiť túto problematiku 
a ďalej prispievať k výraznému pokroku dosahovanému v Európskej únii;

15. konštatuje takisto, že Európske spoločenstvo pre atómovú energiu uzavrelo na základe 
kapitoly X Zmluvy o Euratome mnohé dohody o spolupráci v oblasti výskumu, 
zúčastnilo sa na medzinárodných projektoch, akými sú napr. Medzinárodné fórum IV. 
generácie na tému systémov reaktorov budúcnosti a uskutočnila medzinárodné rokovania
o projekte ITER;  

Diskusie v rámci inštitúcií

16. poukazuje na to, že napriek propagačnému vyzneniu svojej preambuly neukladá Zmluva 
o Euratome žiadnemu členskému štátu povinnosť rozvíjať na svojom území jadrovú 
alternatívu, čím sa rešpektuje suverénne právo členských štátov rozvíjať svoju vlastnú 
zostavu energetických zdrojov;

17. zdôrazňuje, že existencia Zmluvy o Euratome nie je nijakou prekážkou rozvoja 
vnútorného trhu elektrickej energie a nie je ani prekážkou zásady voľného pohybu 
tovarov, osôb a kapitálu; pripomína, že v tejto veci sa všeobecné právo zo Zmluvy o ES 
uplatňuje na jadrové činnosti a ako príklad uvádza, že obeh jadrových materiálov, 
zariadení a technológií v rámci Európskej únie a mimo nej spadá pod pôsobnosť 
predpisu o kontrole tzv. tovarov „dvojakého použitia“ prijatého na základe obchodnej 
politiky Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (Zmluva o ES);

18. konštatuje, že Zmluva o Euratome poskytuje krajinám, ktoré si zvolili jadrovú 
alternatívu, nástroje na jej rozvoj (spoločné podniky, podpora výskumu a vývoja, 
pôžičky od Euratomu), ale poskytnutie týchto nástrojov doplňuje o striktný právny rámec 
(ochrana zdravia, bezpečnostná kontrola, zásobovanie), ktoré môžu dodať dôveru 
členským štátom, ktoré si túto alternatívu nevybrali;

19. berie na vedomie, že právny rámec Euratomu sa pre dobro Spoločenstva uplatňuje aj na 
nejadrové členské štáty, ktoré však majú na svojom území reaktory pre nukleárny 
výskum a členským štátom navrhuje nástroje (ako napr. rámcové programy Euratomu 
pre výskum a vývoj), ktoré im umožňujú využiť financovanie napríklad v oblasti 
lekárskeho výskumu;

Medzery v práve, ktoré treba vyplniť

20. ľutuje, že vývoj právomocí Európskeho parlamentu, a najmä ich rozšírenie na 
spolurozhodovanie o dôležitej časti európskej legislatívy, nebol v Zmluve o Euratome 
zohľadnený; domnieva sa, že napriek odbornému charakteru uvedenej zmluvy má 
Európsky parlament právo formálne sa podieľať na právnych aktoch, ktorých právnym 
základom je Zmluva o Euratome;
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21. ľutuje, že chýba legislatívny súbor vo veci zosúladených noriem o jadrovej bezpečnosti, 
nakladania s rádioaktívnym odpadom a odstavením jadrových zariadení; 

22. vyzýva Komisiu, aby vychádzala zo skúsenosti z uplatňovania dohovorov upravených 
MAAE (Dohovor o jadrovej bezpečnosti a Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania 
s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom) a zohľadnila 
najpokrokovejšie vývojové zmeny vnútroštátnych postupov v oblasti nakladania 
s rádioaktívnym odpadom realizované Agentúrou pre jadrovú energiu OECD; berie na 
vedomie, že spoločné iniciatívy ako napr. iniciatívy združenia Western Europe Nuclear 
Regulators Association (WENRA), ktorých cieľom je rozvíjať spoločnú koncepciu 
jadrovej bezpečnosti, môžu prispieť k vytvoreniu zákonného základu;

23. poznamenáva, že ako potvrdzuje uvedený rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2002, 
Komisia má právomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti v zmysle Zmluvy o Euratome a je 
oprávnená predkladať návrhy v tejto veci;

Usmernenia pre budúcnosť

24. domnieva sa, že Zmluva o Euratome je napriek svojim nedostatkom stále nevyhnutným 
právnym rámcom pre členské štáty, ktoré chcú rozvíjať svoj systém jadrových reaktorov, 
ako aj pre členské štáty, ktoré chcú mať ochranné právne nástroje pre seba samých, pre 
svojich obyvateľov a pre svoje životné prostredie;

25. zdôrazňuje, že ustanovenia Zmluvy o Euratome sú veľmi aktuálne, pretože sa týkajú 
problematiky priemyslu v spojitosti s Lisabonskou stratégiou a problematiky energetiky 
najmä z hľadiska zásobovania v čase, keď sa Európska únia usiluje vymedziť európsku 
zostavu energetických zdrojov s malým podielom uhlíkových surovín, ktorá by bola 
konkurencieschopná a v rámci možností „domáca“; 

26. domnieva sa, že chýbanie tohto rámca by mohlo spôsobiť opätovné zoštátnenie jadrovej 
politiky v Európe, t. j. ústup acquis communautaire, a spôsobilo by riziko právnej 
neistoty pre všetkých 27 členských štátov;

27. nazdáva sa však, že v budúcich rokoch bude potrebné vykonať úpravy Zmluvy o 
Euratome;

28. požaduje modernizáciu rozhodovacích postupov zahrnutých v Zmluve o Euratome, ktorá 
by Európskemu parlamentu umožnila bezprostredne sa zúčastňovať na legislatívnych 
prácach v jadrovej oblasti;

29. domnieva sa, že tieto zmeny sa môžu uskutočniť prostredníctvom článku 203 Zmluvy 
o Euratome bez toho, aby nutne došlo k narušeniu celkovej štruktúry uvedenej zmluvy; 
vyzýva Radu, aby túto možnosť zvážila; 

30. zdôrazňuje, že v spojitosti s nutnou úpravou energetickej politiky a s predĺžením 
životnosti elektrární existuje naliehavá potreba rozvinúť na úrovni Spoločenstva 
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rozsiahlu legislatívu v oblasti jadrovej bezpečnosti, nakladania s rádioaktívnym odpadom 
a odstavením jadrových zariadení;

31. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby túto problematiku urýchlene preskúmali v úzkej 
súčinnosti s Európskym parlamentom;

32. vyzýva, aby sa rozvíjali výučbové a vzdelávacie programy v jadrovej oblasti 
v celoeurópskom meradle a aby sa zabezpečilo financovanie ambicióznych výskumných 
programov, ktoré umožnia splniť ciele v oblasti radiačnej ochrany a nakladania 
s jadrovým odpadom a zaručilo sa to, čo je potrebné na zachovanie primeraných 
právomocí a ľudských zdrojov; 

33. dôrazne nabáda Komisiu, aby pravidelne vypracúvala tak, ako to ustanovuje Zmluva 
o Euratome, skutočne výhľadové jadrové objasňujúce programy v oblasti jadrových 
investícií, ktoré by zohľadnili aj ciele zníženia emisií skleníkových plynov;

34. víta iniciatívu Rady založiť Skupinu EÚ na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť 
a ochranu tak, ako to odporúča súčasný návrh objasňujúceho programu v predbežnom 
znení predloženom Komisiou 10. januára 2007; celkovo si želá, aby na odporúčania 
uvedené v tomto návrhu programu nadviazali konkrétne opatrenia, najmä s cieľom 
naplniť vôľu deklarovanú Komisiou zabezpečiť lepšie uvoľňovanie pôžičiek Euratomu 
pre členské štáty, ktoré majú záujem investovať do jadrových zariadení; 

35. vyzýva k opätovnému oživeniu úlohy Agentúry pre zásobovanie Euratomu a k 
plnému využitiu rozsiahlych právomocí, ktoré jej boli udelené Zmluvou o Euratome; 
domnieva sa, že na túto úlohu treba nazerať z hľadiska veľkého nedostatku uránu, ako aj 
z hľadiska bezpečnosti dodávok; domnieva sa, že ustanovenia Zmluvy o Euratome jej 
poskytujú prostriedky na to, aby mohla byť skutočným monitorovacím strediskom pre 
jadrovú energiu a v tomto zmysle vyjadruje podporu prebiehajúcim úvahám o zlepšení 
štatútu Agentúry pre zásobovanie Euratomu;    

36. vyzýva na pokračovanie intenzívnej medzinárodnej spolupráce na základoch, ktoré 
umožnila položiť Zmluva o Euratome, a vyzýva na sústavné posilňovanie vzťahov 
vytvorených s MAAE, aby sa zabránilo akejkoľvek nadbytočnosti, pokiaľ ide o príslušné 
akcie uvedenej agentúry a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a aby sa 
zabezpečil najvyšší stupeň ochrany v oblastiach, akými sú rádiologická ochrana, 
bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní;

° °
°

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

.

Po päťdesiatich rokoch uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“), a napriek tomu, že sa práve uvažuje 
o vymedzení európskej energetickej politiky, spravodajca sa vyzýva, aby preskúmal, či 
zmluva v súčasnosti zodpovedá aktuálnej situácii v oblasti jadrovej energetiky v Európskej 
únii a či poskytuje potrebné nástroje na to, aby splnili budúce energetické výzvy.

Po prvej analýze sa zdá, že právny rámec Euratomu je po formálnej stránke zastaraný, pretože 
jeho inštitucionálna organizácia sa neprispôsobila vývoju Európskej únie. Keďže spočiatku 
bol ponímaný ako nástroj na „funkčnú integráciu“, do určitej miery sa môže javiť ako 
zastaraný aj po obsahovej stránke, pretože niektoré jeho ustanovenia sa stali neplatnými 
z dôvodu ich zastaranosti, alebo sa neuplatňovali v súlade s pôvodnými zámermi zmluvy. 

Spravodajca sa však domnieva, že pri ohraničenosti Zmluvy o Euratome netreba zabúdať na 
to, že niektoré z jej ustanovení sú aktuálnejšie viac než kedykoľvek predtým a na ich základe 
sa prijal veľký počet sekundárnych predpisov. Táto zmluva nielenže nemá „propagačný 
charakter“, ale je právnym aktom, ktorý záväzným spôsobom reguluje fungovanie jadrového 
priemyslu. To je práve dôvod, prečo táto správa bude skúmať, v čom zmluva ostáva právnym 
rámcom zodpovedajúcim požiadavke posilnenia regulácie v oblastiach, ktoré sú ešte 
nepokryté – prijatie spoločných bezpečnostných noriem a noriem o nakladaní s rádioaktívnym 
odpadom – a či môže prispieť k hospodárskej konkurencieschopnosti Európy, jej energetickej 
nezávislosti a bezpečnosti dodávok energie. 

I – Zmluva je osvedčený a vyvážený rámec na rozvoj konkurencieschopného jadrového 
priemyslu:

• 50 rokov ambicióznych podnetov a opatrení svedčí o vyváženosti a účinnosti tejto 
zmluvy.

– Zmluva umožnila, aby bola jadrová energia významnou zložkou sortimentu energií 
v Európe, ktorá je v súčasnosti uznávaná ako zabraňujúca emisii okolo 312 Mt CO2 ročne (7 
% celkového množstva emisií skleníkových plynov v EÚ). 
Pri produkcii jadrového pôvodu v roku 2005 presahujúcej 920 TWh pokrýva EÚ 1/3 
svetových kapacít jadrovej energie odhadovaných na 2 470 TWh. Zistený priemer 
v Spoločenstve predstavuje 32 % elektrickej energie jadrového pôvodu, ktorý zahrňuje veľmi 
rôznorodé situácie: 15 členských štátov má jadrové elektrárne, ktoré sú pre niektoré z nich 
hlavným zdrojom elektrickej energie. Európsky priemysel pokrýva celý cyklus palív 
s rozvojom pôvodných technológií (obohatenie paliva, dizajn reaktorov, spracovanie 
a recyklovanie vyhoreného paliva). Z pohľadu spravodajcu je významným prvkom európskej 
jadrovej oblasti, najmä v kontexte prebiehajúcich medzinárodných diskusií o mnohostranných 
koncepciách cyklu.  
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– Pokiaľ ide o oblasť výskumu, stimulačný účinok šiestich rámcových programov Euratomu 
v oblasti výskumu a vývoja umožnil udržať európsky výskum na svetovej špičke, najmä 
v oblasti kontrolovanej syntézy.

• Mnohé ustanovenia Zmluvy potvrdzujú jej platnosť a prispôsobiteľnosť. 

− Prvoradou úlohou sa stáva starostlivosť o ochranu zdravia:

Zmluva o Euratome ustanovuje, že ESAE „zavádza jednotné normy bezpečnosti na ochranu 
zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov, zabezpečuje ich uplatňovanie“. Táto požiadavka 
viedla k vzniku mnohých odvodených právnych predpisov, ktoré tvoria rámec pre 
vnútroštátne právne predpisy v oblasti radiačnej ochrany: prijatie spoločných „základných“ 
noriem, stanovenie maximálnych dovolených úrovní rádioaktívnej kontaminácie potravín, 
podrobné pravidlá na výmenu informácií a oznamovanie radiačných havárií, kontrola 
rádioaktivity v životnom prostredí a kontrola rádioaktívneho odpadu z jadrových zariadení 
a ochrana posádok v civilnom letectve. 

− Kontrola bezpečnosti jadrových materiálov, ktorá doplňuje činnosť 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE):  

V kapitole VII sa zavádza komplexný systém kontrol, ktorých cieľom je presvedčiť sa, či sa 
rudy a osobitné štiepne materiály nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré boli oznámené ich 
užívateľmi. 

Táto kontrola bezpečnosti, ktorá spočíva v systéme oznamovania zlučiteľnosti materiálov vo 
vlastníctve prevádzkovateľov, je spojená s režimom „záruk“ („Safeguards“), ktorý uplatňuje 
MAAE v rámci tripartitných dohôd uzavretých s členskými štátmi a spoločenstvom Euratom. 
V rámci posilnenia režimu nešírenia jadrových zbraní prostredníctvom uzavretia v roku 1998 
dodatkových protokolov k týmto dohodám o zárukách Euratom pravidelne zasiela MAAE 
účtovné výkazy o jadrových materiáloch vlastnených členskými štátmi. Spravodajca sa 
domnieva, že oba tieto systémy preukázali svoju komplementárnosť a pokiaľ sa treba usilovať 
o zlepšenia, musia sa urobiť praktickým spôsobom na základe prepojenia vyšetrujúcich metód 
s priebehom inšpekcií, aby sa zabránilo akejkoľvek nadbytočnosti úkonov. 

− Intenzívna vonkajšia politika, ktorá pragmatickým spôsobom vyriešila 
nedostatky Zmluvy o Euratome:

Euratom rozvinul v rámci svojej pôsobnosti bohatú sieť medzinárodných dohôd:

– s medzinárodnými organizáciami: Euratom pristúpil k väčšine dohovorov prijatých pod 
záštitou MAAE. Táto komplementárnosť spočíva v skutočnosti, že odporúčania, zmluvy 
a dohody vypracované MAAE napomáhajú zodpovedajúcim politikám Euratomu, ktorého 
štatút pozorovateľa v MAAE umožnil vybudovať vzťahy na základe aktívneho partnerstva.  

– bilaterálnych: z historického hľadiska sa vzťahy Euratomu zamerali na dohody s jeho tromi 
veľkými dodávateľmi jadrových materiálov a technológií – Kanadou, Austráliou a Spojenými 
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štátmi –, ktoré sa vzápätí rozšírili na oblasti jadrovej bezpečnosti a výskumu. Tieto dohody sú 
v súčasnosti skôr dohodami o vzájomnej spolupráci (s Japonskom, Argentínou, 
Kazachstanom, Ukrajinou) v oblasti bezpečnosti, kontroly jadrových materiálov, boja proti 
pašovaniu a výskumu v oblasti kontrolovanej jadrovej syntézy (právny základ ITER-u). Práve 
vďaka kapitole o vonkajších vzťahoch mohol Euratom zohrať veľmi aktívnu úlohu pri 
postupnom rozširovaní (program PHARE). 

Spravodajca sa domnieva, že táto vonkajšia politika je jednou z hlavných častí štruktúry 
Euratomu, ktorý už svojou životaschopnosťou potvrdzuje aktuálnosť zmluvy.      

II – Zjavné nedostatky Euratomu však spočívajú v nedostatočnej právnej úprave 
a medzerách v práve. 

− Nedostatky v oblasti demokracie: 
Stav inštitucionálnej nevyváženosti sa musí opäť uviesť do rovnováhy v prospech Európskeho 
parlamentu a Európskemu parlamentu sa musí priznať právomoc spolurozhodovania vo 
veciach spadajúcich pod pôsobnosť Zmluvy o Euratome. Spravodajca zdôrazňuje 
nezanedbateľný význam prínosu Európskeho parlamentu. Aj keď prínos Európskeho 
parlamentu spočíval len v konzultáciách s ním, jeho účasť na diskusiách sa však viackrát 
ukázala ako rozhodujúca, ako v prípade, keď nastali situácie zablokovania pri prijímaní 
siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a vývoja Euratomu, alebo pri rokovaniach 
o smernici o zásielkach vyhoreného jadrového paliva alebo v prípade zmien a doplnení 
nástroja jadrovej spolupráce.

− Prijatie štandardných bezpečnostných noriem v rámci EÚ, nakladanie 
s rádioaktívnym odpadom a poskytnutie právnej istoty v oblasti financovania 
dlhodobých nákladov:

Návrh právneho predpisu sa predkladal od roku 2003 a jeho cieľom bolo vymedziť 
organizačné zásady, ktoré by umožnili primerané riadenie bezpečnosti a uvoľnenie 
primeraných finančných zdrojov počas prevádzkovania a odstavovania jadrových zariadení. 
Keďže nebol dosiahnutý konsenzus, Rada schválila v roku 2004 proces konvergencie pre 
akčný plán do roku 2006, ktorý sa mal realizovať prostredníctvom Pracovnej skupiny ad hoc 
pre jadrovú bezpečnosť (WPNS).    
Spravodajca berie na vedomie, že odporúčania tejto pracovnej skupiny sa pripájajú 
k odporúčaniam týkajúcim sa návrhu spoločných jadrových objasňujúcich programov 
oznámenému 10. januára 2007 a domnieva sa, že myšlienku založiť pracovnú skupinu na 
vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť treba prinajmenšom podporiť. Vydávanie právnych 
predpisov v tejto oblasti si nevyžaduje hĺbkovú revíziu Zmluvy o Euratome, pretože jej 
článok 203 poskytuje dostatočný právny základ na prijatie nových opatrení.  

III – Zmluva o EURATOME musí poskytnúť možnosť splniť budúce energetické výzvy 

Ak nástroje, ktoré musia zabezpečiť rozvoj jadrovej energie, nefungovali tak, ako dúfali 
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zakladatelia zmluvy, spravodajca sa domnieva, že na príčine nie je zmluva a že odteraz je 
potrebné zabezpečiť plnú účinnosť existujúcich nástrojov:

− Spoločné jadrové objasňujúce programy: 
Európska komisia uverejnila niekoľko spoločných jadrových objasňujúcich programov v 
rokoch 1966, 1972, 1984, 1990 a 1997. Spravodajca vyjadruje ľútosť nad tým, že charakter 
dobrovoľnosti a pragmatickosti spoločných jadrových objasňujúcich programov zanikol a že 
tieto programy nesplnili očakávanú úlohu. 

Spravodajca berie na vedomie, že sa zdá, že ostatný návrh spoločného jadrového 
objasňujúceho programu neposkytol výhľadovú víziu prispôsobenia priemyselných jadrových 
kapacít cieľom energetickej politiky Spoločenstva, ani investíciám, ktoré potrebujú štruktúry 
výskumu a vývoja v oblasti jadrovej bezpečnosti a nakladania s rádioaktívnym odpadom. 
Spravodajca odporúča pre prípad potreby, aby tento výhľadový odhad zahrnul aj nástroje 
potrebné na svoju realizáciu (najmä prostredníctvom pôžičiek od Euratomu).

− Právomoci Agentúry pre zásobovanie treba opätovne rozšíriť v kontexte 
liberalizácie trhov: 

Euratom má za cieľ dohliadať na pravidelné a spravodlivé zásobovanie všetkých užívateľov 
v Spoločenstve rudami a jadrovým palivom (výlučné právo Euratomu na uzavretie zmlúv o 
dodávke jadrových materiálov, opčné právo na rudy a štiepne materiály vyprodukované na 
území členských štátov, organizácia na komerčnom základe Agentúry pre zásobovanie). 
Pokiaľ ide o pôsobnosť agentúry, jej právomoci sa obmedzili v oblasti jej výlučného práva na 
uzatváranie dohôd a niektoré štáty zaviedli v spojitosti s ňou zjednodušené postupy, 
v dôsledku toho sa agentúra v súčasnosti venuje výlučne úlohe registrátora. Úlohu agentúry 
treba opätovne rozšíriť s výhľadom zaistenia bezpečnosti energetických dodávok. 

Agentúra sa mohla vyvíjať osobitným spôsobom rovnako ako niekoľko ďalších kapitol 
zmluvy, pretože má svoj vlastný revízny mechanizmus. Spravodajca v tom vidí príležitosť na 
jeho premenu na skutočné Monitorovacie centrum jadrovej energie v súlade s koncepciou 
odporúčanou Komisiou pre európsku energetickú politiku.  

Závery týkajúce sa inštitucionálnej diskusie a budúcnosti Zmluvy o Euratome:

Zo všetkých týchto dôvodov sa spravodajca domnieva, že:

Ø zmluva sa musí konsolidovať, predovšetkým preto, lebo preukazuje svoju účinnosť 
a v rôznych európskych energetických scenároch treba zohľadniť prínos jadrovej energie 
k bezpečnosti zásobovania a boju proti klimatickým zmenám; 
Ø inštitucionálna štruktúra Euratomu musí posunúť Európsky parlament do centra 
rokovaní; 
Ø uskutočňovanie zmluvy musí naliehavo pokryť nové oblasti činnosti a základy takejto 
regulácie už v zmluve existujú ;
Ø zmluva musí zabezpečiť potrebné podmienky na financovanie výskumu a vývoja 
v oblastiach ako bezpečnosť, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a systémy reaktorov 
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budúcnosti a rozvíjať výučbové školiace a vzdelávacie programy, ktoré budú zárukou toho, že 
jadrová energetika bude mať svoje miesto v energetickej zostave; 

Ø zmluva musí prispieť k vymedzeniu koordinovanej politiky podnecujúcej k 
investíciám: disponuje totiž nástrojmi upravenými tak, aby sa zabezpečilo monitorovanie trhu 
a vydávanie odporúčaní na udržanie podmienok potrebných na uskutočňovanie energetickej 
politiky EÚ.


