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Нуклеарнаенергијаиклиматскепромене
умеђународномправу

^и ње ни ца да се као ре зул тат про из вод ње ну кле ар не енер ги је 
не еми ту ју га со ви са ефек том ста кле не ба ште нај че шће се 

на во ди као ар гу мент у при лог ши рег ко ри шће ња ну кле ар не енер-
ги је. Иако би се мо гло оче ки ва ти да ово пред ста вља тач ку на ко јој 
би за го вор ни ци тех но ло ги ја без еми си је га со ва са ефек том ста кле-
не ба ште и за го вор ни ци при ме не ме ра бор бе про тив кли мат ских 
про ме на мо гли про на ћи за јед нич ки про стор за де ло ва ње, рас пра ва 
о ко ри шће њу ну кле ар не енер ги је по ве зу је се са раз ли чи тим отво-
ре ним пи та њи ма. У јед ном од нај са же ти јих ре зи меа од но са из ме ђу 
упо тре бе ну кле ар не енер ги је и кли мат ских про ме на на бра ја ју се 
сле де ћа пи та ња: ри зи ци ра ди ја ци је, ну кле ар на без бед ност, упра-
вља ње от па дом, спре ча ва ње ши ре ња ну кле ар ног оруж ја и од нос 
јав но сти пре ма пи та њу ну кле ар не енер ги је.1) По ред без бед но сних 
аспе ка та ко ри шће ња ну кле ар не енер ги је Ко леј (Co ley) ар гу мен те 
про тив ши ре ња ну кле ар не енер ги је обра зла же у кон тек сту од го-
во ра на пи та ње „да ли је ну кле ар на енер ги ја ре ше ње за гло бал но 
ото пља ва ње?“ по ве зу ју ћи ши ре ње про из вод ње ну кле ар них ре ак-
то ра са мо гућ но шћу раз во ја ну кле ар ног оруж ја, мо гућ но шћу те ро-
ри стич ких на па да на елек тра не или по стро је ња за од ла га ње от па-
да, мо гућ но шћу ко ри шће ња плу то ни ју ма за за га ђи ва ње си сте ма за 
снаб де ва ње во дом и тро шко ве.2)Да кле, из гле да да се цен трал ним 

1) Climate change and nuclear power 2013, International Atomic Energy Agency, Vienna, 
2013. pp. 56–70.

2) David Coley, Energy and Climate Change: creating a sustainable future, John Wiley 
& Sons Ltd. 2008. p. 254. Када говори о утицајима на животну средину исти аутор 
посебно указује на неколико проблема: производњу великих количина нуклеарног 
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пи та њем, ко је се стал но из но ва и на нов на чин отва ра, мо же сма-
тра ти пи та ње без бед но сти ну кле ар них по стро је ња.3) Кон тро верз-
ност ових пи та ња усло вље на је и рас пра вом о ме сту и уло зи ну кле-
ар не енер ги је у енер гет ској по ли ти ци у це ли ни, а по себ но на чи ну 
ка ко се ова пи та ња до жи вља ва ју у нај ши рој јав но сти.4) 

С дру ге стра не, кли мат ске про ме не пред ста вља ју је дан од осо-
бе них про бле ма ко ји за о ку пља све ви ше па жње струч не и ши ре 
јав но сти. Из гле да да би се за јед нич ки еле мен ти про бле ма у ве зи са 
ну кле ар ном без бед но сти и кли мат ским про ме на ма мо гли ло ци ра ти 
у не ко ли ко кључ них пој мо ва као што су пој мо ви „не из ве сност“, 
„ри зик“, „страх“, итд.5) До са да шњи раз вој ме ђу на род но-прав не ре-
гу ла ти ве у обла сти ну кле ар не енер ги је омо гу ћа ва раз ли чи та уоп-
шта ва ња, а рас пра ва о ква ли те ту и до ме ти ма ових ин стру ме на та 
под ра зу ме ва ана ли зу број них чи ни ла ца од ко јих су не ки по ве за ни 
са ка рак те ри сти ка ма ме ђу на род ног пра ва у це ли ни, док су не ки 
по сле ди ца спе ци фич но сти ста ња у обла сти ну кле ар не енер ги је и 
енер гет ском сек то ру. Оба пи та ња, и ко ри шће ње ну кле ар не енер-
ги је и кли мат ске про ме не, пре пли ћу се са раз ли чи тим са др жа ји ма 
ко ји су по ве за ни са енер гет ском без бед но сти у чи јем сре ди шту је 
пи та ње без бед но сти снаб де ва ња енер ги јом, као осно ви кон цеп та 
са вре ме ног мо де ла ка пи та ли стич ке при вре де за сно ва ном на (не)
огра ни че ној екс пло а та ци ји фо сил них го ри ва и дру гих при род них 

отпада у рудницима где се вади руда уранијума, ослобађање радиокативног радона из 
рудника, производњу радиоактивних материјала у процесу обогађивања и ослобађање 
радиоактивних гасова (криптон и ксенон) и радиоактивног тритиума. Ипак, највећим 
проблемима сматра могућност избијања нуклеарних акцидената и проблеме са 
одлагањем истрошеног горива. Ibid, p. 240–241.

3) Неки примери нуклеарних акцидената снажно подржавају актуелност расправе о 
овим питањима. Видети, на пример, Alexey B.Nesterenko, Vassily B.Nesterenko, Alexey 
V.Yablokov, „Consequences of the Chernobyl Catastrophe for Public Health,“ Annalsofthe
NewYorkAcademyofScieneces, Vol. 1181, No. 1/2009. pp. 31-220. doi: 10.1111/j.1749-
6632.2009.04822.x. Chauncey Starr, „The three mile island nuclear accident: the other 
lesson“, AnnalsoftheNewYorkAcademyofSciences, Vol. 365, No. 1/2006, pp. 292-310. 
Samuel J. Walker, ThreeMilesIsland:anuclearcrisesinhistoricalperspectives, University 
of California Press, Ltd. London, England, 2004. Harutoshi Funabashi, „Why the Fukushima 
Nuclear Disaster is a Man-made Calamity“, InternationalJournalofJapaneseSociology, 
Vol. 21, No. 1/2012, pp. 65–75. doi: 10.1111/j.1475-6781.2012.01161.x.

4) На пример, више од половине грађана Европе доживљава ризик од нуклеарне енергије 
већи од користи нуклеарне енергије као извора енергије. EuropeansandNuclearSafety, 
Special Eurobarometer 271, European Commission, 2007, p. 17. За преглед односа медија 
према питању нуклеарне енергије, односно климатских промена видети: Jon Palfreman, 
„A Tale of Two Fears: Exploring Media Depictions of Nuclear Power and Global Warming“, 
ReviewofPolicyResearch, Vol. 23, No. 1/2006, pp. 23–43.

5) Michael Greenberg, Heather B.Truelove, „Energy Choices and Risk Beliefs: Is It Just Global 
Warming and Fear of a Nuclear Power Plant Accident?“, RiskAnalysis, Vol. 31, No. 5/2011, 
pp. 819–831. doi: 10.1111/j.1539-6924.2010.01535.x.
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ре сур са.6) Од ре ђе ни од но си у жи вот ној сре ди ни, или по во дом по је-
ди них пи та ња у обла сти жи вот не сре ди не, пред мет су ре гу ли са ња 
обе гру пе ме ђу на род них уго во ра, слич но као што се раз ли чи ти ме-
ђу на род ни уго во ри у дру гим обла сти ма на од ре ђен на чин од но се 
пре ма пи та њу кли мат ских про ме на или мо гу би ти ре ле вант ни за 
ко ри шће ње ну кле ар не енер ги је.7) 

За Ре пу бли ку Ср би ју (РС) до дат ни зна чај рас пра ве о ну кле-
ар ној без бед но сти, кли мат ским про ме на ма и до стиг ну том ни воу 
раз во ја ме ђу на род них уго во ра про ис ти че из не ко ли ко окол но сти.8) 
Тре нут но нај зна чај ни јим би се мо гли сма тра ти про цес при дру жи-
ва ња РС Европ ској уни ји (ЕУ), од но сно ускла ђи ва ње на ци о нал них 
про пи са са про пи си ма ЕУ, ста ње ну кле ар них ин ста ла ци ја у окру-
же њу, пер спек ти ве енер гет ске по ли ти ке РС и др жа ва у окру же њу, 
ста ње и пер спек ти ве по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не и кли-
мат ских про ме на, про це не ути ца ја кли мат ских про ме на на по је ди-
не де ло ве при вре де и дру штва, итд.9) 

6) За шире о међународно-правним аспектима питања енергетске безбедности видети: 
Драгољуб Тодић, Душко Димитријевић., „Енергетска безбедност у међународном 
праву животне средине“, Теме, бр. 2/2012, стр. 703–721.

7) Отуда би детаљнија анализа морала да обухвати значајан број међународних уговора, 
што превазилази обим овог рада.

8) Овде би требало имати у виду да је РС, по основу сукцесије, чланица, између осталог, 
Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама („Службени лист СФРЈ–
Међународни уговори“, бр. 15/89), Конвенције о физичкој заштити нуклеарног 
материјала („Службени лист СФРЈ–Међународни уговори“, бр. 9/85), Конвенције о 
грађанској одговорности за нуклеарне штете („Службени лист СФРЈ–Међународни 
уговори“, бр. 5/77). За списак уговора које РС планира да ратификује или су у 
припреми ратификације видети сајт Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност Србије, http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/ugovori-i-konvencije.
htm. (25.10.2013). У делу који се односи на климатске промене РС је члан основних 
међународних уговора: Оквирне конвенције УН о промени климе („Службени лист 
СРЈ–Међународни уговори“, бр. 2/97), Кјото протокола уз Оквирну Конвенцију УН 
о промени климе, 1997 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 88/07), 
амандмана на Анекс Б Кјото протокола уз Оквирну конвенцију УН о промени климе 
(„Службени гласник РС–Међународни уговори“, бр. 38/09), Бечке конвенције о 
заштити озонског омотача („Службени лист СФРЈ–Међународни уговори“, бр. 1/90), 
Mонтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач („Службени 
лист СФРЈ–Међународни уговори”, бр. 16/90), амандмана на Монтреалски протокол 
о супстанцама која оштећују озонски омотач („Службени лист СЦГ–Међународни 
уговори“, бр. 24/04), итд. За шири списак међународних уговора у области животне 
средине видети Драгољуб Тодић, Водич кроз ЕУ политике – животна средина, 
Европски покрет у Србији, Београд, 2011. стр. 371–380.

9) За процене утицаја климатских промена на водне ресурсе РС и регион Југоистичне 
Европе видети зборник радова: Milan A. Dimkić (Ed.) Climatechangeimpactsonwater
resources, International Conference, 17–18 October 2013, Belgrade, Jaroslav Černi, Institute 
for the development of water resources, 2013.
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Нуклеарнаенергијаумеђународномправу

а) У окви ру ну кле ар ног пра ва („nuclearlaw“) део ко ји се од-
но си на ме ђу на род но пра во има по себ но ме сто, при че му се „ну-
кле ар но пра во“ де фи ни ше као „те ло по себ них прав них нор ми ко је 
су ство ре не ра ди ре гу ли са ња по на ша ња прав них и фи зич ких ли ца 
ко ја се ба ве ак тив но сти ма ко је се од но се на фи си о не ма те ри ја ле, 
јо ни зу ју ће зра че ње и из ла га ње при род ним из во ри ма зра че ња.“10) 
Нај ве ћи број ме ђу на род них уго во ра је за кљу чен у окви ру или под 
по кро ви тељ ством Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју и 
мо гу би ти кла си фи ко ва ни на раз ли чи те на чи не.11) Ре ги стар  ме ђу-
на род них уго во ра Про гра ма УН за жи вот ну сре ди ну (УНЕП) под 
од ред ни цом „ну кле ар ни ма те ри јал (ра ди о ак тив ни ма те ри јал)“ са-
др жи 18 ме ђу на род них уго во ра.12) 

б) Ну кле ар на без бед ност је јед но од пи та ња ко је се са по себ-
ном па жњом рас пра вља у кон тек сту са вре ме них ме ђу на род них од-
но са и на на гла шен на чин је по ве за но са гло бал ним од но си ма и 
про це сом раз о ру жа ња.13) Ак ту е ли зо ва ње ми ро љу би вог ко ри шће ња 
ну кле ар не енер ги је са ста но ви шта мо гућ но сти ко ри шће ња ну кле-
ар не енер ги је у вој не свр хе, стал но је пред мет по себ них ана ли за.14) 

10) Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer, Wolfram Tonhauser, HandbookonNuclearLaw, 
International Atomic Energy Agency, Vienna, 2003. p. 5.

11) За потпун увид погледати податке Међународне агенције за атомску енерију: http://
www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/index.html. (15.4.2013).

12) Register of International Treaties and other agreements in the field of the environment, 
UNEP: Nairobi, 2005. p xxxiv.

13) За шире видети, на пример, Jane Boulden, Ramesh Thakur, Thomas G Weiss. UnitedNa
tionsandNuclearOrders, United Nations University Press, Tokyo, JPN, 2009.

14) Тако, на пример, Ogilvie-White i Santoro, расправљајући о „динамици разоружања у 21 
веку“ анализирају положај и политику неколико категорија држава. У првој групи су 
САД и УК („optimisticnuclearweaponstates“)  које, према процени аутора, подржавају 
мере ограничавања нуклеарног оружја. У другој групи држава су појединачне не-
нуклеарне државе или коалције држава које заговарају разоружање  („advocacy
states“). У трећој групи су државе (као што су Белорусија, Казахстан, Либија, Јужна 
Африка, Украјина, „и вероватно друге“) који су имали активне програме нуклеарног 
оружја у прошлости, али су напустиле ове програме. У посебној групи су државе 
чије понашање може бити означено „проблематичним“ за нуклеарно разоружање 
(„pessimisticnuclearweaponstates“the„thresholdstates,“andthe„newnuclearenergy
aspirants“). То су Француска, Русија и Кина. У петој групи су Бразил и Јапан који 
имају постројења за изградњу нуклеарног оргужја, али су се до сада уздржавали од 
тога. У шестој групи су државе „нови нуклеарни аспиранти“ (Египат и Вијетнам). И 
на крају, за три групе држава се сматра да „отворено или прикриветно, намерно или не 
намерно ометају напредак ка нуклеарном разоружању.“ Најпре се анализира политика 
држава („holdoutstates“) које су се определиле за развој нуклеарног оружја (Индија, 
Израел и Пакистан). У посебној групи су државе („defiantstates“) за које се процењује 
да су више пута кршиле правила о не ширењу нуклеарног оружја, било путем развоја 
нуклеарног оружја (Северна Кореја), било путем „конфронтирајуће политике“ према 
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По себ на гру па ме ђу на род них уго во ра у овој обла сти об у хва та Уго-
вор о за бра ни те сти ра ња ну кле ар ног оруж ја у ат мос фе ри, све ми ру 
и под во дом (1963), Уго вор о не ши ре њу ну кле ар ног оруж ја (1968), 
Уго вор о за бра ни од ла га ња ну кле ар ног оруж ја и дру гог оруж ја за 
ма сов но уни шта ва ње на мор ско и оке ан ско дно и под мор је (1971), 
Ме ђу на род ну кон вен ци ју о спре ча ва њу ака та ну кле ар ног те ро ри-
зма (2005), као и је дан број ме ђу на род них уго во ра ре ги о нал ног ка-
рак те ра као што су: Уго вор о за бра ни ну кле ар ног оруж ја у Ла тин ској 
Аме ри ци и Ка ри би ма (1967), Уго вор о африч кој зо ни без ну кле ар ног 
оруж ја (1996), Уго вор о ју жно па ци фич кој зо ни без ну кле ар ног оруж-
ја (1995), Уго вор о ју го и сточ но а зиј ској зо ни без ну кле ар ног оруж-
ја (1995), Уго вор о цен трал но-азиј ској зо ни без ну кле ар ног оруж ја 
(2006).15) 

Дру га ве ли ка област ко ја је об у хва ће на и од го ва ра ју ћом ме ђу-
на род но-прав ном ре гу ла ти вом је пи та ње без бед но сти ну кле ар них 
по стро је ња. Ли ста ме ђу на род них уго во ра, раз ви је них у окви ру 
Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју, об у хва та Кон вен ци ју 
о ра ном оба ве шта ва њу о ну кле ар ним не сре ћа ма, Кон вен ци ју о по-
мо ћи у слу ча ју ну кле ар ног ак ци ден та или ра ди о ло шки ван ред не 
си ту а ци је, Кон вен ци ју о ну кле ар ној без бед но сти, Кон вен ци ју о 
фи зич кој за шти ти ну кле ар ног ма те ри ја ла, За јед нич ку кон вен ци ју 
о без бед но сти упра вља ња упо тре бље ним го ри вом и о без бед но-
сти упра вља ња ра ди о ак тив ним от па дом.16) Пре ма већ спо ме ну том 
УНЕП-овом ре ги стру, ме ђу на род ни уго во ри ко ји се од но се на пи-
та ња си гур но сти/без бед но сти пред ста вља ју по себ ну гру пу (по ред 
ме ђу на род них уго во ра ко ји се од но се на „на у ку и тех но ло ги ју“ и 
ор га ни за ци о на пи та ња од но сно са рад њу у си сте му УН) и њу са чи-
ња ва 12 ме ђу на род них уго во ра. То ме би, сва ка ко, тре ба ло до да ти 
и је дан број ме ђу на род них уго во ра ко ји су ста вље ни у ка те го ри ју 
оних ко ји се од но се на „обез бе ђе ње и ве ри фи ка ци ју“.

режиму не ширења нуклеарног оружја (Иран). У последњој групи су државе („silent
proliferators“), за које се процењује да учествују у ширењу нуклеарног оружја иако то 
негирају (Мијанмар и Сирија). Tanya Ogilvie-White, David Santoro, StudiesinSecurity
and International Affairs: Slaying the Nuclear Dragon: Disarmament Dynamics in the
TwentyFirstCentury, University of Georgia Press, Athens, GA, USA, 2012.

15) За шире видети базу података УН: http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=26& 
subid=A&lang=en. (14.9.2013). Такође, видети и: http://www.un.org/en/globalissues/
atomicenergy/agreements.shtml. (14.9.2013).

16) Листа прописа обухвата и Кодекс понашања у области сигурности и безбедности 
радиоактивних извора, као и допунске Смернице које се односе на увоз и извоз 
радиоактивних извора и Кодекс понашања који се односи на сигурност истраживачких 
реактора. За шире видети: http://www-ns.iaea.org/conventions/default.asp?s=6&l=43#1. 
(10.9.2013).
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- Кон вен ци ја о ну кле ар ној без бед но сти (1996), на нај ши ри на-
чин, ре гу ли ше пи та ња „без бед но сти ну кле ар них по стро је ња“ (чл. 
3), по зи ва ју ћи се на оба ве зу при ме не основ них прин ци па без бед-
но сти ну кле ар них ин ста ла ци ја. Она об у хва та ну кле ар не елек тра не 
укљу чу ју ћи ту и скла ди ште ње, ру ко ва ње и збри ња ва ње ра ди о ак-
тив ног ма те ри ја ла, све док се он на ла зи на ис тој ло ка ци ји као и 
ну кле ар на елек тра на, и ди рект но је по ве зан са опе ра ци ја ма ну кле-
ар них по стро је ња (чл. 2.и)17). Основ ни ци ље ви Кон вен ци је су по-
сти за ње и одр жа ва ње “ви со ког ни воа ну кле ар не без бед но сти” пу-
тем ме ра ко је се пред у зи ма ју на на ци о нал ном и на ме ђу на род ном 
пла ну, за тим, ства ра ње и одр жа ва ње ефи ка сне за шти те од мо гу ћих 
ра ди о ло шких опа сно сти у ну кле ар ним по стро је њи ма као и спре ча-
ва ње не зго да са ра ди о ло шким по сле ди ца ма.

Др жа ве уго вор ни це су се оба ве за ле да на на ци о нал ном пла-
ну пред у зи ма ју раз ли чи те за ко но дав не, управ не и дру ге по треб не 
ме ре за оства ри ва ње ци ље ва Кон вен ци је. То,interalia, под ра зу ме-
ва ре дов но под но ше ње из ве шта ја о ме ра ма ко је су пред у зе те (чл. 
5), пред у зи ма ње ме ра за по ди за ње ни воа без бед но сти по сто је ћих 
ну кле ар них по стро је ња, од но сно, уко ли ко то ни је мо гу ће, њи хо во 
за тва ра ње (чл. 6), утвр ђи ва ње и одр жа ва ње аде кват ног за ко но дав-
но прав ног окви ра за над зор над си гур но шћу ну кле ар ног по стро-
је ња и осни ва ње и име но ва ње управ ног те ла за ду же ног за спро-
во ђе ње за ко но дав них окви ра (чл .7 и 8), обез бе ђи ва ње и ре гу ли-
са ње од го вор но сти има о ца до зво ле за рад (чл. 9), обез бе ђи ва ње 
од го ва ра ју ћих фи нан сиј ских сред ста ва за одр жа ва ње без бед но сти 
ну кле ар ног по стро је ња (чл. 11), обез бе ђи ва ње ме ра с об зи ром на 
спо соб но сти и огра ни че ња људ ског фак то ра то ком це лог рад ног 
ве ка ну кле ар ног по стро је ња, за тим обез бе ђе ње ме ра с об зи ром на 
ква ли тет ра да, про це ну, пра ће ње и по твр ђи ва ње без бед но сти (чл. 
12-14), пред у зи ма ње ме ра за шти те од зра че ња (чл. 15), при пре му 
пла но ва ре а го ва ња у хит ним слу ча је ви ма (чл. 16), при ме ну од го-
ва ра ју ћих по сту па ка за про це њи ва ње фак то ра у ве зи са ло ци ра-
њем ну кле ар ног по стро је ња, при ме ну од го ва ра ју ћих ме ра у ве зи 
са про јек том и из град њом ну кле ар ног по стро је ња као и у ве зи са 
по чет ком ра да и ка сни јим ра дом по стро је ња (чл. 17-19), итд.

17) Истим чланом је дефинисано и када електрана престаје да буде „нуклеарно постројење“. 
То се догађа онда када су „трајно уклоњени сви нуклеарни елементи из језгре реактора 
и сигурно ускладиштени с одобреним поступцима, а план за демонтажу је одобрило 
Надзорно тело“.
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- За јед нич ка кон вен ци ја о без бед но сти упра вља ња ис тро ше-
ним го ри вом и о без бед но сти упра вља ња ра ди о ак тив ним от па дом 
(1997) је пр ви гло бал ни ме ђу на род но прав ни ин стру мент ко ји ре-
гу ли ше област упра вља ња ис тро ше ним го ри вом и ра ди о ак тив ним 
от па дом. Она се од но си на ис тро ше но го ри во и ра ди о ак тив ни от-
пад ко ји су на ста ли из ци вил них ну кле ар них ре ак то ра, при ме ну 
и тро ше ње го ри ва и ра ди о ак тив ног от па да из вој них и од брам-
бе них про гра ма, ако се и ка да се та кви ма те ри ја ли пер ма нент но 
тран сфе ри шу у окви ру ци вил них про гра ма или ка да се де кла ри шу 
као ис тро ше но го ри во или ра ди о ак тив ни от пад пре ма Кон вен ци ји. 
Кон вен ци ја се та ко ђе при ме њу је и на слу ча је ве пла ни ра ног и кон-
тро ли са ног осло ба ђа ња у жи вот ну сре ди ну теч них или га со ви тих 
ра ди о ак тив них ма те ри ја ла.

Оба ве зе стра на уго вор ни ца су нај ве ћим де лом ба зи ра не на 
прин ци пи ма ко је са др жи до ку мент Ме ђу на род не аген ци је за атом-
ску енер ги ју “Прин ци пи упра вља ња ра ди о ак тив ним от па дом” из 
1995. го ди не. То на ро чи то под ра зу ме ва оба ве зу уста но вља ва ња и 
одр жа ва ња за ко но дав ства у овој обла сти, за тим оба ве зу обез бе-
ђе ња да по је дин ци, дру штво и жи вот на сре ди на бу ду аде кват но 
за шти ће ни од ра ди о ло шких и дру гих опа сно сти, за тим оба ве зе у 
ве зи са пре ко гра нич ним кре та њем ис тро ше ног го ри ва и ра ди о ак-
тив ног от па да као и пред у зи ма ње по треб них ко ра ка да се без бед но 
упра вља не ко ри шће ним хер ме тич ки за тво ре ним из во ри ма.

- Ка да је у пи та њу ЕУ, основ ни прав ни оквир за де ло ва ње у 
овој обла сти утвр ђен јеУго во ром о осни ва њу Европ ске за јед ни це 
за атом ску енер ги ју (Рим, 25. март 1957. го ди не).18) Он ре гу ли ше 
пи та ња ра ди о ло шке за шти те за по сле них и јав но сти, снаб де ва ње 
ура ни ју мом за раз вој ну кле ар ног сек то ра и обез бе ђе ње фи си о них 
ма те ри ја ла (нпр. спре ча ва ње да бу ду упо тре бље ни за нео вла шће не 
вој не по тре бе), оп ште аспек те као што су ис тра жи ва ње, ши ре ње 
ин фор ма ци ја, ин ве сти ци је, уло гу по је ди них ор га на за јед ни це, итд. 
На осно ва ма овог уго во ра Европ ска ко ми си ја је сте кла над на ци о-
нал на овла шће ња у три обла сти: ра ди о ло шка за шти та, снаб де ва ње 
ну кле ар ним фи си о ним ма те ри ја ли ма и ну кле ар на без бед ност.19) 

18) Consolidated version of the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, 
OJ C 841, 30.3.2010, pp. 1–112. Видети и: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/
euratom_en.htm. (14.2.2013).

19) Иначе, неколико је међународних тела и организација укључено у активности везане 
за безбедно управљање радиоактивним отпадом у ЕУ. Посебно место заузимају 
Међународна комисија за радиолошку заштиту, Међународна агенција за атомску 
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Основ ни ци ље ви и за да ци За јед ни це де фи ни са ни су чла ном 2. 
Уго во ра као: уна пре ђе ње ис тра жи ва ња и ши ре ња тех нич ких ин-
фор ма ци ја, уста но вља ва ње је дин стве них стан дар да без бед но сти 
ра ди за шти те здра вља за по сле них и јав но сти као и обез бе ђи ва ње 
њи хо ве при ме не, олак ша ва ње ин ве сти ра ња и обез бе ђи ва ње осни-
ва ња основ них по стро је ња по треб них за раз во је ну кле ар не енер-
ги је у ЕУ, обез бе ђи ва ње снаб де ва ња свих ко ри сни ка ну кле ар ног 
го ри ва у ЕУ, функ ци о ни са ње си сте ма ко ји тре ба да обез бе ди да 
ну кле ар ни ма те ри ја ли на ме ње ни за ци вил не по тре бе не бу ду ко-
ри шће ни за дру ге (по себ но вој не) по тре бе, итд. Раз ли чи та пи та-
ња у ве зи са под сти ца њем на прет ка у обла сти ну кле ар не енер ги је 
пред мет су ре гу ли са ња чла но ва гру пи са них у На слов II (чла но ви 
4-106). 

Чла но ви ма 30-39. Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за 
атом ску енер ги ју пред ви ђе не су из ве сне оп ште нор ме ве за не за за-
шти ту здра вља и без бед ност за ко је је над ле жна ова ор га ни за ци-
ја. Њи ма се про пи су јуовла шће ња За јед ни це да утвр ди „основ не 
стан дар де“ за шти те здра вља рад ни ка и јав но сти од опа сно сти ко је 
про ис ти чу од јо ни зу ју ћег зра че ња (чл. 30)20). „Основ не стан дар де“ 
при пре ма Ко ми си ја на кон што при ба ви ми шље ња екс пе ра та ко је 
од ре ди На уч ни и тех нич ки ко ми тет. Та ко ђе, Ко ми си ја је оба ве зна 
да при ба ви и ми шље ње Еко ном ског и со ци јал ног ко ми те та, на кон 
че га се кон сул ту је Европ ски пар ла мент, да би Са вет ква ли фи ко ва-
ном ве ћи ном исте усво јио (чл. 31).21) Ко ми си ја је овла шће на да са-
чи ни по треб не пре по ру ке за хар мо ни за ци ју од ре да ба при ме њи вих 
у овој обла сти у др жа ва ма чла ни ца ма (чл. 33), да са чи ни пре по ру ке 
с об зи ром на ни вое ра ди о ак тив но сти у ва зду ху, во ди и зе мљи шту, 
да из да је упут ства др жа ва ма чла ни ца ма у хит ним си ту а ци ја ма (чл. 
38), да у окви ри ма За јед нич ког ну кле ар ног ис тра жи вач ког цен тра 

енергију, Агенција за нуклеарну енергију ОЕЦД. Општим принципима за управљање 
радиактивним отпадом, који су утврђени у „Основама безбедности“ Међународне 
агенције за атомску енергију, а који се још називају и 9 „заповести“ обухваћени су 
следећи циљеви: заштита људског здравља, заштита животне средине, заштита преко 
државних граница, заштита будућих генерација, оптерећивање будућих генерација, 
национални правни оквир, контрола производње радиоактивног отпада, међузависност 
производње радиоактиног отпада и управљања и безбедност постројења.

20) То значи утврђивање максимално дозвољених доза „компатибилних са адекватном 
безбедности“; максимално дозвољени нивои излагања и контаминације и основни 
принципи праћења здравља радника.

21) „Основни стандарди“ се по истој процедури могу мењати или допуњавати с тим што 
право иницијативе имају и државе чланице (чл.32).
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уста но ви здрав стве ну и без бед но сну до ку мен та ци ју и оде ље ње за 
сту ди је (чл. 39), итд.22) 

С дру ге стра не, Уго во ром је утвр ђе но да су др жа ве чла-
ни це оба ве зне да уста но ве по треб не ме ха ни зме ка ко би се 
обез бе ди ло по што ва ње „основ них стан дар да“. Та ко ђе, оне су 
оба ве зне да пре ду зму и нео п ход не ме ре с об зи ром на обра зо-
ва ње и про фе си о нал ну обу ку, за тим да оба ве шта ва ју Ко ми си-
ју о про пи си ма ко је при ме њу ју у њи хо вим др жа ва ма (чл. 33). 
У слу ча ју пред у зи ма ња опа сних екс пе ри ме на та, др жа ве су 
ду жне да пре ду зму до дат не здрав стве не и без бед но сне ме ре 
за шта је нео п ход но ми шље ње Ко ми си је.23) Др жа ве су оба ве-
зне и да уста но ве нео п ход не ин ста ла ци је (по стро је ња) ра ди 
из вр ша ва ња стал ног мо ни то рин га ни воа ра ди о ак тив но сти у 
ва зду ху, во ди и зе мљи шту, као и да обез бе де са гла сност ових 
са „основ ним стан дар ди ма“ (чл. 35);24) да снаб де ју Ко ми си ју 
са по да ци ма у ве зи са пла ном од ла га ња ра ди о ак тив ног от па-
да, о че му Ко ми си ја тре ба да да сво је ми шље ње (чл. 37), итд. 
Од ред бе ко је се од но се на ин сти ту ци о нал на и фи нан сиј ска 
пи та ња са др жа не су у На сло ву III (чла но ви 106а-170), по себ-
не фи нан сиј ске од ред бе у На сло ву IV (чла но ви 171-183), оп-
ште од ред бе у На сло ву V (чла но ви 184-208), за кључ не од ред-
бе (чла но ви 224-225).25) 

- Спо ра зум из ме ђу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју 
(Еура том) и др жа ва неч ла ни ца Европ ске уни је о уче шћу др жа ва 
неч ла ни ца у до го во ри ма За јед ни це у по гле ду ра не раз ме не ин фор-
ма ци ја у слу ча ју ра ди о ло шке опа сно сти од но си се на до го во ре о 
раз ме ни ин фор ма ци ја у свим слу ча је ви ма у ко ји ма јед на од зе ма ља 
уче сни ца или др жа ва чла ни ца Еура то ма од лу чи да пре ду зме ме ре 
оп штег ка рак те ра ка ко би за шти ти ла јав ност у слу ча ју ра ди о ло-
шке опа сно сти до ко је је до шло због од ре ђе них вр ста ак ци де на та.26) 

22) Уговор предвиђа да уколико држава која је у питању не предузме у предвиђеном року 
све потребне мере спречавања кршења основних стандарда и правила, Комисија или 
заинтересована држава могу предмет изнети пред Суд правде.

23) Када се ради о експериментима који ће утицати и на територију друге државе чланице, 
онда је неопходна сагласности Комисије (чл.34).

24) Истовремено се Уговором Комисији даје право приступа таквим постројењима. Такође, 
државе су обавезне да периодично Комисији достављају информације о подацима о 
нивоима радиактивности којој је јавност изложена.

25) Уговор садржи и четири анекса и шест протокола.
26) Agreement between the European Atomic Energy Communiтy (Euratom) and non-member 

Staтes of the European Union on the participation of the latter in the Community arrangements 
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Спо ра зум се од но си на (а) ак ци ден те ко ји се до го де на ње ној те-
ри то ри ји у јед ном од сле де ћих по стро је ња или у окви ру сле де ћих 
ак тив но сти: сва ком ну кле ар ном ре ак то ру, без об зи ра на то где се 
на ла зи, сва ком дру гом по стро је њу ну кле ар ног го рив ног ци клу са, 
- сва ком по стро је њу за по сту па ње с ра ди о ак тив ним от па дом, - пре-
во зом и скла ди ште њем ну кле ар них го ри ва или ра ди о ак тив но га от-
па да, про из вод њом, упо тре бом, скла ди ште њем и пре во зом ра ди о-
и зо то па за по љо при вред не, ин ду стриј ске, ме ди цин ске и по ве за не 
на уч не и ис тра жи вач ке свр хе, - упо тре бом ра ди о и зо то па за про из-
вод њу енер ги је у све мир ским објек ти ма; или (б) би ло ко је не сре ће 
услед ко јих је до шло или би мо гло до ћи до зна чај ног ис пу шта ња 
ра ди о ак тив них ма те ри ја ла; или (в) от кри ћа, на ње ној те ри то ри ји 
или из ван ње га, ви со ких ни воа ра ди о ак тив но сти ко је би мо гле би-
ти штет не за јав но здра вље (члан 1). Спо ра зум ре гу ли ше, из ме ђу 
оста лог, сле де ћа пи та ња: раз ме ну ин фор ма ци ја ка да се на те ри то-
ри ји зе мље уче сни це или др жа ве чла ни це Еура то ма пред у зи ма ју 
ме ре из члан ка 1. (члан 2); вр сте ин фор ма ци ја ко је се раз ме њу ју 
(члан 3); усло ви раз ме не ин фор ма ци ја (члан 4); огра ни че ња (члан 
5); тех нич ки до го вор (члан 6); над ле жна те ла за кон такт (члан 7), 
итд.27)

По ред ових кон вен ци ја на ко је је по себ но ука за но, по је-
ди не аспек те ну кле ар не без бед но сти и упра вља ња ра ди о ак-
тив ним от па дом ре гу ли шу и: Кон вен ци ја о гра ђан ској од го-
вор но сти у обла сти по мор ског тран спор та ну кле ар них ма те-
ри ја ла, Па ри ска кон вен ци ја о од го вор но сти тре ће стра не у 
обла сти ну кле ар не енер ги је, Бри сел ска до пун ска кон вен ци ја 
на Па ри ску кон вен ци ју, итд.

Климатскепроменеумеђународномправу

а) Рас пра ва о ме ђу на род но-прав ном ре гу ли са њу по је ди них 
пи та ња у ве зи са кли мат ским про ме на ма зах те ва из ве стан опрез 
и ува жа ва ње не ко ли ко окол но сти. Нај пре, ов де се не ула зи у рас-
пра ву о дру гим узро ци ма кли мат ских про ме на, осим ан тро по ге них 

for the early exchange of information in the event of radiological emergency (Ecurie), (OJ C 
102, 29.4.2003, p. 2–5.)

27) Споразум је, након што га потпише Еуратом, био отворен за ратификацију Бугарској, 
Кипру, Чешкој, Естонији, Мађарској, Летонији, Литванији, Малти, Пољској, Румунији, 
Словачкој Републици, Швајцарској и Турској (члан 10). Дакле, ради се о већини државе 
које су у међувремену постале чланице ЕУ.
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еми си ја га со ва са ефек том ста кле не ба ште.28) По том би тре ба ло 
има ти у ви ду ши ри ну мо гу ћег пред ме та ре гу ли са ња, де фи ни са ње 
зна че ња кључ них пој мо ва као што су „кли мат ски си стем“, „не по-
вољ ни ути ца ји про ме не кли ме“, као ути цај ту ма че ња ових пој мо ва 
на ве зе са дру гим ме ђу на род ним уго во ри ма, итд. По ред Оквир не 
кон вен ци је УН о про ме ни кли ме (1992) и Кјо то про то ко ла (1997), 
ко ји су нај по зна ти ји у ме ђу на род ном пра ву, чи тав низ ме ђу на род-
них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не мо же би ти ре ле ван тан за 
област кли мат ских про ме на.29) 

Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни не спо ми ње ну кле ар ну без-
бед ност (енер ги ју, итд) на по се бан на чин, осим у чла ну 7. став 6. 
где се упу ћу је на „Ме ђу на род ну аген ци ју за атом ску енер ги ју“.30) 
На сли чан на чин и Кјо то про то кол (у чла ну чла ну 13. ст. 8.) спо ми-
ње Ме ђу на род ну аген ци ју за атом ску енер ги ју. Од нос пре ма енер-
гет ском сек то ру нај ја сни је је из ра жен кроз по ку шај раз во ја и под-
сти ца ња ко ри шће ња из во ра енер ги је ко ји сма њу ју еми си је га со ва 
са ефек том ста кле не ба ште, од но сно об но вљи вих из во ра енер ги је. 
У том сми слу би тре ба ло по сма тра ти и од ред бе ко је се од но се на 
тран сфер-тех но ло ги ја, ускла ђи ва ње на ци о нал них по ли ти ка у раз-
ли чи тим обла сти ма од зна ча ја за област кли мат ских про ме на, ис-
тра жи ва ње, обу ку ка дро ва, ин фор ми са ње јав но сти, итд. 

б) У ве зи са од но си ма из ме ђу ну кле ар не без бед но сти и пра ва 
кли мат ских про ме на јед но од прет ход них оп штих пи та ња, ко је се 
че сто по ја вљу је у рас пра ва ма, је пи та ње од но са из ме ђу кли мат-
ских про ме на и без бед но сти. Ути цај кли мат ских про ме на на без-
бед ност раз ма тра се ка ко са ма кро ни воа (ме ђу на род ни од но си на 

28) За шире видети извештаје Међувладиног панела о климатским променама. Houghton, 
J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. 
Johnson (Еds.) ClimateChange2001:TheScientificBasis.ContributionofWorkingGroup
ItotheThirdAssessmentReportoftheIntergovernmentalPanelonClimateChange. IPCC, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007.

29) Драгољуб Тодић, „Климатске промене у међународном праву и прописима Републике 
Србије“, у Предраг Димитријевић, Наташа Стојановић (ур) Екологија и право: тематски 
зборник радова, Правни факултет, Центар за публикације, Ниш, 2011, стр. 175–196.

30) „Уједињење нације, њене специјализоване агенције и Међународна агенција за атомску 
енергију, као и било која држава чланица тих организација или њихови посматрачи, 
који нису Стране Конвенције, могу присуствовати заседањима Конференције Страна 
као посматрачи. Сваком органу или агенцији, националној или међународној, владиној 
или невладиној, која је квалификована за питања којима се бави Конвенција, а која 
је обавестила секретаријат да жели да присуствује заседању Конференције Страна 
као посматрач, може се то допустити, ако се томе не противи најмање једна трећина 
присутних Страна. Дозвола и учешће посматрача регулише се правилима процедуре 
која је усвојила Конференција Страна.“
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гло бал ном и ре ги о нал ним ни во и ма), та ко и на ми кро ни воу (ути-
цај на здра вље ста нов ни штва у ло кал ним за јед ни ца ма, ути цај на 
ре жим и мо гућ но сти про из вод ње хра не и ис хра не ста нов ни штва, 
итд). Ка да го во ри о глав ним ри зи ци ма од кли мат ских про ме на Хај-
џем (Hig ham) по себ но на гла ша ва по раст про сеч не гло бал не тем-
пе ра ту ре, по раст ни воа мо ра, про ме не у ре жи му па да ви на, по ја-
ву кли мат ских екс тре ма, не пред ви ди вост си нер гиј ског де ло ва ња 
кли мат ских про ме на и спо рост по врат ка тем пе ра ту ре на прет ход ни 
ни во чак и уз прет по став ку да ГХГ еми си је ста ну.31) Не ки ауто ри 
без бед но сне аспек те про бле ма кли мат ских про ме на по ве зу ју пре-
вас ход но са енер гет ском си гур но сти.32)

„Рат за ре сур се“ мо же би ти по ве зан на раз ли чи те на чи не са 
кли мом (као ре сур сом) и по сле ди ца ма кли мат ских про ме на као 
узро ком (или по во дом) за иза зи ва ње не ста бил но сти и ору жа не 
су ко бе. Хам прис (Humphreys) пред ла же уво ђе ње че ти ри ка те го-
ри је ра то ва за ре сур се про ши ру ју ћи зна че ње и пој ма „кон флик ти 
и ра то ви“ (на су бјек те ко ји ни су са мо др жа ве) и пој ма „ре сур си“ 
(огра ни ча ва ју ћи по јам „рат за ре сур се“ са мо на оне ре сур се ко ји су 
кључ ни за људ ско пре жи вља ва ње). Кон флик те ко ји су по ве за ни са 
ре сур си ма, али не и са „ви со ком по ли ти ком“ он озна ча ва као „ра-
то ве за ро бу“ („com mo dity con flicts“). Тре ћу ка те го ри ју, ко ју уво ди 
у ана ли зу, су „еко ло шки су ко би“ („en vi ron men tal con fron ta ti ons“). 
Нај про бле ма тич ни јом ка те го ри јом сма тра се че твр та ка те го ри ја 
ко ја са др жи еле мен те прет ход них, али и не ке спе ци фич но сти као 
што су: без бед ност хра не, но ви из во ри енер ги је, зе мљи шна пра ва, 
тр го ви на дро гом и рас по ла га ње биљ ка ма и жи во ти ња ма.33) На овај 
на чин, тре нут не и про јек то ва не по сле ди це кли мат ских про ме на 
ути чу на од но се из ме ђу др жа ва и пред ста вља ју по во де и/или из во-
ре не ста бил но сти.34) Ово се на ро чи то од но си на по је ди не ре ги о не 

31) Andrew Higham, „Creating a climate of security: the latest science and acceptable risk“, in 
Felix Dodds, Andrew Higham, Richard Sherman, Climatechangeandenergyinsecurity:the
challengeforpeace,securityanddevelopment, Earthscan, London, 2009. pp. 61–70.

32) За шире видети: Felix Dodds, Andrew Higham, Richard Sherman, Climate change and
energy insecurity: thechallenge forpeace,securityanddevelopment, Earthscan, London, 
2009.

33) Jasper Humphreys, „Resources wars: searching for a new definition“, InternationalAffairs, 
88, No. 5/2012, pp. 1069–1071.

34) У литератури постоје бројни извори и различите процене које указују на ово. На 
пример, процењује се да ће последице климатских промена изазвати „висок ризик од 
насилних конфликата у 46 држава настањених са 2.7 милијарди становника. 

 ReportoftheOfficeoftheUnitedNationsHighCommissionerforHumanRightsontherela
tionshipbetweenclimatechangeandhumanrights, A/HRC/10/61, 15 January 2009. p. 21.
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ко ји су осе тљи ви на про ме не у по гле ду усло ва за про из вод њу хра-
не, ко ри шће ње рас по ло жи вих вод них ре сур са, итд.35) Оста је да се 
ис пи та до ко је ме ре би ова ко де фи ни са не им пли ка ци је кли мат ских 
про ме на мо гле ути ца ти на по тре бу пред у зи ма ња од ре ђе них ме ра за 
спре ча ва ње кли мат ских про ме не, укљу чу ју ћи и мо гућ ност зна чај-
ни јег ко ри шће ња ну кле ар не енер ги је.

Конвергенцијаи/илидивергенцијациљева

Циљевимеђународнихуговора
уобластинуклеарнебезбедностииклиматскихпромена

а) Оп шти циљ „ну кле ар ног пра ва“ са сто ји се у обез бе ђи ва њу 
прав ног окви ра за спро во ђе ње ак тив но сти ко је се од но се на ну кле-
ар ну енер ги ју и јо ни зу ју ће зра че ње на на чин ко јим се обез бе ђу је 
од го ва ра ју ћа за шти та по је ди на ца, имо ви не и жи вот не сре ди не.36) 
Из гле да да нај бо љу раз ра ду ци ље ва у обла сти ну кле ар не без бед но-
сти са др же од ред бе чла на 1. Кон вен ци је о ну кле ар ној си гур но сти 
(1994) чи ји ци ље ви су од ре ђе ни на тро струк на чин. Они об у хва та ју 
сле де ће: оства ри ти и одр жа ти ви сок ни во ну кле ар не си гур но сти 
у све ту пу тем по ја ча ва ња ме ра на на ци о нал ном пла ну и кроз ме-
ђу на род ну са рад њу, укљу чу ју ћи, где је то при клад но, и си гур но-
сно-тех нич ку са рад њу; ство ри ти и одр жа ва ти ефи ка сну за шти ту 
од мо гу ћих ра ди о ло шких опа сно сти у ну кле ар ним по стро је њи ма, 
ка ко би се ли ца, дру штво и жи вот на сре ди на за шти ти ли од штет-
них ути ца ја јо ни зи ра ју ћег зра че ња из та квих по стро је ња; спре чи ти 
не зго де с ра ди о ло шким по сле ди ца ма и убла жи ти та кве по сле ди це, 
ако оне на сту пе. Као што се ви ди, за шти та жи вот не сре ди не, ли-
ца и дру штва је дан је од екс пли цит но фор му ли са них ци ље ва овог 
ме ђу на род ног уго во ра чи ме се на ла зи мо вр ло бли зу ци ље ва раз-
ли чи тих по је ди нач них ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не 
сре ди не.

б) „Крај њи циљ“ де фи ни сан Оквир ном кон вен ци јом УН о про-
ме ни кли ме „и свих с њом по ве за них прав них ин стру ме на та ко-
је мо же усво ји ти Кон фе рен ци ја Стра на је да се, у скла ду са ре ле-

35) Када је у питању производња хране, за шире видети, нпр. Tim Lang, David Barling, 
„Food security and food sustainability: reformulating the debate“, TheGeographicalJour
nal, Vol. 178, No. 4/2012, pp. 313–326.

36) Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer, Wolfram Tonhauser, op.cit. p. 5.
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вант ним од ред ба ма ове Кон вен ци је, по стиг не ста би ли за ци ја кон-
цен тра ци ја га со ва ста кле не ба ште у ат мос фе ри на ни воу ко ји би 
спре ча вао опа сне ан тро по ге не ути ца је на кли мат ски си стем. Та кав 
ни во тре ба ло би да се по стиг не у вре мен ском пе ри о ду ко ји би омо-
гу ћио еко си сте ми ма да се при род но при ла го де про ме ни кли ме, ко-
ји би обез бе дио да не бу де угро же на про из вод ња хра не и омо гу ћио 
да љи ста би лан еко ном ски раз вој.“ (Члан 2). Да кле, при мар ни циљ 
је за шти та кли ме (кроз сма ње ње еми си ја га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште), док се крај њим ци љем сма тра за шти та еко си сте ма, 
про из вод ње хра не и „ста бил ног еко ном ског раз во ја.“

Пројекцијеразвојаикоришћењануклеарнеиенергијеипро
јекцијеклиматскихпромена

а) Пре ма по да ци ма Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги-
ју ка па ци те ти свет ске ин ста ли са не ну кле ар не сна ге ће по ра сти од 
369 (Gw(e))ги га ва та с кра ја 2011. го ди не, на 456 у 2030. го ди ни.37) 
Про це њу је се да је уче шће ну кле ар не енер ги је у укуп ној про из-
вод њи енер ги је на кра ју 2011. го ди не би ло око 12,3%, да би кра јем 
2020. го ди не тре ба ло да из но си из ме ђу 12,8% и 13,9%. Оче ку је се 
да би на кон то га уче шће ну кле ар не енер ги је тре ба ло да се сма њу је 
та ко да 2030. го ди не из но си из ме ђу 10,4% и 13,6%,  а 2050. го ди не 
из ме ђу 5% и 12,2%.38)

b) С дру ге стра не, Ме ђу вла дин па нел за кли мат ске про ме не је 
1995. го ди не про це нио да ће се гло бал на (про сеч на) тем пе ра ту ра 
ва зду ха на Зе мљи по ве ћа ти за от при ли ке 1-3,5°C до 2100. го ди не39). 
Про це њу је се да ће до овог пе ри о да тем пе ра ту ра сва ка ко по ра сти 
за око 2°C што би тре ба ло да бу де нај бр же ме ња ње кли ме ко је се 
ика да до го ди ло за по след њих де сет хи ља да го ди на, у пе ри о ду у 
ко јем се раз ви ла мо дер на ци ви ли за ци ја. Ово ће ути ца ти на мно ге 
аспек те жи во та на Зе мљи, као што су про ме не рас по де ле па да ви на, 
по раст ни воа мо ра, про ме не у рас по де ли снаб де ва ња во дом за пи-
ће, про ме не у усло ви ма за по љо при вред ну и дру ге ви до ве про из-

37) Energy,ElectricityandNuclearPowerEstimatesforthePeriodupto2050, Reference Data 
Series, No. 1, 2012 Edition, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012.

38) Ibid, p. 21.
39) Међувладин панел за климатске промене је развио четири сценарија за будуће емисије 

гасова стаклене баште. У њима су изучене и могуће стратегије деловања у зависности 
од могућих параметара промена климе, односно у зависности од тога како се човек 
буде понашао у погледу емисије гасова са ефектом стаклене баште и мера које буде 
предузимао.
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вод ње, итд.40) У Из ве шта ју Рад не гру пе 2. Ме ђу вла ди ног па не ла о 
кли мат ским про ме на ма из 2007. го ди не се кон ста ту је да се „ве о ма 
по у зда но“ мо же твр ди ти да је гло бал но за гре ва ње узрок по ве ћа ња 
бро ја и ве ли чи не лед нич ких је зе ра, бр жег то пље ња ве чи тог сне га 
и ле да у за пад но си бир ским и дру гим обла сти ма, про ме на не ких 
еко си сте ма у обла сти ма Арк ти ка и Ан тарк ти ка, ве ћег и ра ни јег ло-
мље ња гле че ра и бу ја ња ре ка чи ја во да по ти че од то пље ња сне га, 
ра ни јег до ла ска про ле ћа у се вер ним обла сти ма и кре та ња не ких 
биљ них и жи во тињ ских вр ста ка по ло ви ма на ше пла не те.41) 

Гло бал не еми си је на ста вља ју да ра сту та ко да су до сти гле 32.1 
би ли он мт у 2008. го ди ни  што пред ста вља по раст од 2.4% у од но-
су на прет ход ну го ди ну и 42% у по ре ђе њу са 1990. го ди ном. Ни во 
еми си ја CO2 ме ре но раз ли чи тим па ра ме три ма раз ли ку је се ме ђу 
ре ги о ни ма и др жа ва ма што зна чај но ком пли ку је рас пра ву о по тен-
ци јал ном сма ње њу еми си ја CO2 оп те ре ћу ју ћи је кри те ри ју ми ма 
„пра вед но сти“ ста вље ним у кон текст ци ље ва раз во ја. У по след њој 
де ка ди нај ве ћи по раст је за бе ле жен у Ази ји и па ци фич ком ре ги-
о ну. Кон цен тра ци је CO2 у ат мос фе ри су по ра сле од про це ње них 
280ppm у пред-ин ду стриј ском пе ри о ду на 315ppm 1958. го ди не и 
390ppm 2011. го ди не узро ку ју ћи гло бал но ото пље ње.42)
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DragoljubC.Todic
NUCLEARENERGYANDCLIMATECHANGEININTERNA
TIONALLAW:CONVERGENCEAND/ORDIVERGENCEOF

THEOBJECTIVES
Resume

Theuseofnuclearenergyandthedebateonclimatechange
haverelativelydistinctdevelopmenthistorywithanumber
ofcommonoverlappingpoints.Thefocalpointofoverlap
pingcouldbeconsideredthefactthatuseofnuclearen
ergyhasanimpactontheenvironmentandprocessesthat
arerelevanttoclimatechange.Althoughitcontributesto
reducingthetotalemissionsofgreenhousegases,theuse
ofnuclearenergyraisesmorequestionsthatareofspecific
directrelevancetotheenvironment.Differentdimensions
ofsecurityproblemsintheuseofnuclearenergyareone
ofthecentralissuesinthedebateabouttherelationship
betweennuclearenergyandclimatechange.Itseemsthat
themostobviousintertwiningissuesofnuclearenergyand
climatechangecanbe identified through theassessment
oftheirsafetyaspects.Intheliterature,inadditiontothe
issuesrelated to thenucleardisarmament,nuclearacci
dents,thesafetyofnuclearfacilitiesandradioactivewaste
management,thereisincreasingdebateabouta“climate
security”,tomarkthestateofinstabilityininternational
relations causedby the causesandconsequencesof cli
mate change.At the present level of the development of
internationallegalregulation,itcanbesaidthatthereis
arelativelyisolatedpartofthepreciseregulationsthatre
gulatevariousissuesrelatedtonuclearsafety,aswellas
partofinternationalagreementsthataresubjecttoregu
lationofclimatechangeortheparticularissuesrelevant
toclimatechange.Safetyofnuclearinstallationsisoneof
themostsensitiveissuesandissubjectofregulatingaspe
cialgroupofinternationalagreements.Radioactivewaste
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managementisregulatedbyaseparategroupofinterna
tionalagreements.Inregardstotheclimatechangearea,
anumberofinternationalagreementsisrelevantalthough
the backbone of the system is established by theUnited
NationsFrameworkConventiononClimateChangeand
theKyotoProtocol,thatis,onafirstglance,tacklingthe
issueofnuclearpowerinanspecificallyambivalentway.
An effort to perceive the character of relations between
nuclearsafetyandclimatechangefromthestandpointof
theobjectivesof international legislationreveals, simul
taneously, theexistenceofbothelementsofconvergence
anddivergence.Theapproximationoftheobjectivesofthe
twogroupsofinternationaltreatiescanberelativelycle
arly identifiedinthepartof theobjectivesrelatedtothe
environmentandhumanhealthinthebroadestsense.Ho
wever,whilethe(potentially)commonelementsofafact
thatbothgroupsofinternationalagreementshaveastheir
objectofregulatingcertain issues in theenvironmentor
inrespecttotheenvironmentalobjectives,analysisofthe
objectivespoints,aswell,tocertaindifferences.Inaddi
tion, theanalysis emphasizes that theperspective of the
useofnuclearenergyandclimatechangeprojectionsde
veloptowarddifferenttrends.Whiletheshareofnuclear
energy(onlongtermbasis)intotalenergyconsumptionis
stagnating,climatechangeprojectionsindicateadrama
ticincreaseinemissionsofgreenhousegasestotheexpec
tedincreaseinglobalaveragetemperatureoftheEarth.In
suchcircumstances, thereareprerequisitesandtheneed
ofregulatingthedevelopmentandobjectivesoftheinter
nationallegislationinthefieldofnuclearenergyandcli
matechange,inaconvergingway,inordertoensurethe
broaderenvironmentalobjectivestobemet.
Keywords: nuclear energy, nuclear safety, the Internati
onal Atomic Energy Agency, international law, climate
change, emissions of greenhouse gases, climate change
andsecurity.
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