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do budúcnosti 

1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 
Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o 

•dozoca-akontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a 
qlvyhoretSho jadrového> paliva! ~~ " 

* ČI. 22 - členské štáty sú povinné prijať potrebné predpisy a správne 
opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou do 25.12. 2008 

* pôvodná smernica 92/3/Euratom s účinnosťou od 25.12. 2008 
zrušená 

* pôvodná smernica 92/3/Euratom bola transponovaná v § 16 a prílohe 
č. 3 Atómového zákona (štandardizovaný formulár) 

Štandardizovaný formulár už nieje súčasťou zákona => odkaz 
priamo na rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom 

problémy so znením, keďže smernica je písaná s pozície Komisie 
(zahrnúť všetky možné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť) 

problémy so slovenským prekladom 
(!) až do 5. 3. 2008 nebol dostupný štandardizovaný dokument 
mutatis mutandis malo byť použité Rozhodnutie Komisie 
93/552/Euratom, dokiaľ nebude publikované nové rozhodnutie 
(2008/312/Euratom) 

-L 

1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 
3. - 21. septembra 2007 - prebehlo MPK => nie aproximačné 
nariadenie vlády, ale musí byť novela zákona 

22. januára 2008 - rokovanie Legislatívnej rady vlády SR - problém s 
prechodnými ustanoveniami - právne ťažkopádne (uzavretý kruh) 

29. 1. - 30. 4. 2008 - notifikácia podľa smernice 98/34/ES a plynutie 
3- mes. lehoty na zaslanie pripomienok + notifikácia podľa či. 33 
Zmluvy Euratom a plynutie 3- mes. lehoty na zaslanie stanoviska 
Komisie (DG Enterprise vs. DG TREN) 

14 5. 2008 - schválený materiál vo vláde 

22. 5. 2008 - návrh zákona doručený do NR SR 

v 18. septembra 2008 - novela zákona schválená parlamentom 

25. októbra 2008 - zákon č. 408/2008 Z. z. publikovaný v Zbierke 
zákonov SR - účinnosť 25. 12. 2008 

X 
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1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 

• Obsahovo rozšírená aj o vyhoreté jadrové palivo 

• Administratívny charakter - výmena informáciíme dzi 
dotknutými orgánmi 

• Technicko-bezpečnostné požiadavky sú ponechané na 
vnútroštátne právo ČŠ uplatniteľné aj pre vnútroštátne 
prepravy 

• 
• 
• 
• 

Používané štandardizované dokumenty- Rozhodnutie 
2008/312/Euratom 

Automatické súhlasy r _ 
L - i f i i 

2 príslušné dozorné orgány - UJD SR a UVZ SR j 
Lehoty na vybavovanie dožiadaní 

Žiadosť sa vždy podáva v domovskom štáte a ďalšia 
administratíva je na dozornom orgáne 

2. Príprava nového atómového zákona 
2004 
zákon č. 541/2004 Z. z. - nový AZ účinný od 1. 12. 2004 

2006 
/prijatá nová smernica Rady 2006/117/Euratom 
/viac ako 2 roky aplikačnej praxe s novým Atómovým zákonom 
/nové skutočnosti v jadrovej oblasti: 

• nový väčšinový vlastník Slovenských elektrární(ENE L) 
• plán vyraďovania JE V1 (1. a 2. blok) 
• zamýšľaná dostavba JE Mochovce 3,4 (právne oddelenie vlastníka 

jadrového zariadenia od držiteľa povolenia, pôvodca rádioaktívnych 
odpadov, zodpovednosť za jadrové škody,...) 

December 2006 - schválený časový harmonogram prác na novele AZ 

2007 
August 2007 - rozhodnutie oddeliť novelu zákona z titulu 

\ transpozície smernice 2006/117/Euratom od prác na úplne 
^ novom AZ s predpokladaným dátumom účinnosti 1. 1. 2011 
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2. Príprava nového atómového zákona 
Identifikované problémy: 
• vyčleniť problematiku občianskoprávnej zodpovednosti z AZ do 

samostatného zákona 
• zosúladiť právnu úpravu režimu jadrových materiálov s režimom 

vlastníctva a kontroly JM podľa Zmluvy Euratom a Nariadenia 
302/2005/Euratom 

• definícia jadrového zariadenie a tzv. mobilné zariadenia 
• vzťah atómový zákon vs. stavebný zákon 
• overovanie odbornej a osobitnej odbornej spôsobilosti 

personálu 
• spôsobilosť dodávateľského sektora, 
• orocedurálne otázky - iné typy rozhodnutí, upresnenie licencií, 
• udalosti na jadrovom zariadenia u dalosti pri preprave RM 
k pojem „nuclear security" (jadrová ochrana") - požiadavky SIS $<-<• 
• sprísnenie fyzickej ochrany - projektové ohrozenie 

J_ 

•'•/A } c^kh 

J9r * 

3r 

2. Príprava nového atómového zákona 

• Výjazdové rokovania expertnej skupiny 

• Definície 

• Povinnosti držiteľov povolenia ž iadateľov o udelenie 
povolenia s ___^ 

• Problematika ileasingu prevádzky JZ1 - súvisiace ^"""/V 
otázky s nutnosťou personalis ^*J ^ ^ 

• Presun niektorých ustanoveníz v yhlášok do zákona 

• Príspevky na výkon dozoru 

• Prechod na euro 

• Pripravovaná nová smernica EÚ o jadrovej bezpečnosti 
vs. akčný plán WENRA - môžu nastať časové a vecné 
problémy 

&<*. 

± 
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3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

Režim občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v 
Slovenskej republike 

• § 29 a 30 zákona č. 541/ 2004 Z. z. Atómový zákon v znení neskorších 
predpisov 

• vyhláška ÚJD SR č. 47/2006 Z. z. o malých množstvách JM a RAO, pri 
ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody 

• od r. 1996 je SR zmluvným štátom Viedenského dohovoru o 
občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z r. 1963 a Spoločného 
protokolu z r. 1988 

Problémy: 
• je ÚJD SR kompetentný ústredný orgán pre túto oblasť? 

odzrkadľuje národná legislatíva vývoj v danej oblasti v posledných rokoch 
(niekoľkokrát vyšší limit zodpovednosti vo väčšine európskych krajín s 

]\ jadrovým priemyslom)? 
Sgjs*í}^ pri kurzových rozdieloch a zvýšení ceny zlata SR nespĺňa ani pôvodné limity 
^sviÉ&í^podľa Viedenského dohovoru 
;$$'&£«.•: '•.Iniciatíva Európskej komisie unifikovať režim zodpovednosti v jadrovej 
'tä%fy::ľ 'oblasti? Ako reagovať? 

í 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

Medzirezortná pracovná skupina na riešenie OP zodpovednosti 
za jadrovú škodu 
• vytvorená z iniciatívy ÚJD SR v decembri 2007) z expertov 
dotknutých rezortov (problém s účasťou niektorých rezortov) 
* prijala plán svojej činnosti: 

• príprava novej koncepcie režimu zodpovednosti za jadrové škody, 
ktorú budú podporovať všetky zúčastnené rezorty a uskutočniť 
konzultácie s dotknutými subjektmi jadrového priemyslu 
(prevádzkovatelia, poisťovatelia apod.) - 1 , polrok 2008 

• zaslať ucelenú koncepciu na pripomienkovanie ostatným 
ministerstvám -jeseň 2008 

• predložiť materiál do vlády ako novú koncepciu - „Analýza 
koncepcie zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republike" • 
december 2008 

• na základe vládou schválenej koncepcie vypracovať návrh 
osobitného zákona-2010 
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3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

• Október 2008 
konanie 

oficiálne medzirezortné pripomienkové 

• 24.11. 2008 - predloženie materiálu na rokovanie vlády 
SR 

• 03.12. 2008 - uznesenie vlády SR č. 880/2008, ktorým sa 
schvaľuje „Analýza stavu a koncepcia budovania 
nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za 
jadrové škody v Slovenskej republike" 

• úloha pre predsedníčku ÚJD SR - v lehote do 30. 06. 
2010 predložiť nový zákon o občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody a o jej finančnom krytív 
súlade so schválenou koncepciou 

• práca medzirezortnej pracovnej komisie pokračuje aj v 
roku 2009 podľa harmonogramu schváleného na 
zasadnutídň a 16. 01. 2009 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

•Základné postuláty zamýšľaného 
zákona: 

1. Osobitný zákon vyčlenený z atómového zákona 

2. Obligatórne ustanovenia v zmysle Viedenského 
dohovoru 

3. Zvýšenie limitu zodpovednosti (od 86 mil. EUR do 300 
mil. EUR) v závislosti od druhu jadrového zariadenia a 
etapy jeho existencie 

m m 
».<• ; 

4. Rozpracovanie fakultatívnych ustanoveníz V iedenského 
dohovoru 

5. Detailnejšie rozpracovanie poistenia zodpovednosti za 
jadrovú škodu a iných druhov finančného krytia, ktoré 
ale zabezpečia porovnateľnú ochranu ako poistenie 
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Ďakujem za pozornosť! 
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