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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovaná směrnice stanoví právní rámec EU pro bezpečné nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem. Pozměňuje se jí již dříve Komisí předložený návrh směrnice Rady 
(Euratom) o bezpečném nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem1.

Radioaktivní odpad existuje ve všech členských státech. Bez ohledu na to, jaká bude 
budoucnost jaderných zařízení pro energetické i jiné účely, je tedy nutné v zájmu zajištění 
dlouhodobé bezpečnosti zabezpečit uložení odpadů jako konečnou fázi nakládání se 
stávajícím i budoucím radioaktivním odpadem.

Celkem je v Evropské unii každoročně vytvářeno přibližně 40 000 m³ radioaktivního dopadu, 
ze čehož jde přibližně z 80 % o nízkoaktivní radioaktivní odpad s krátkým poločasem 
přeměny, z 5 % o nízkoaktivní radioaktivní odpad s dlouhým poločasem přeměny a pouze 
méně než 10 % tvoří vysoceaktivní odpad, který zavrhuje vitrifikovaný odpad z procesu 
přepracování i vyhořelé palivo považované za odpad.

Shrnutí návrhu Komise

V závislosti na vlastnostech odpadu jsou vyžadována zvláštní opatření na ochranu osob a 
životního prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření. Hlavní zásadou 
nakládání s radioaktivním odpadem je jeho zadržení a izolace od osob a biosféry po dobu, kdy 
odpad představuje radiologické nebezpečí.  V dlouhodobém horizontu může ochranu před 
veškerými možnými riziky zaručit pouze uložení zahrnující specifické prvky pasivní 
bezpečnosti. U vysoce radioaktivního odpadu (HLW) se vědci a technici na celém světě 
shodují, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativu představuje ukládání do hlubinných 
geologických úložišť.  

Navzdory této skutečnosti v současnosti neexistují v žádném z členských států zařízení ke 
konečnému uložení vysoce radioaktivního odpadu s dlouhým poločasem rozpadu 
vytvořeného při využívání jaderné energie. Za více než padesát let existence jaderné 
energetiky nebylo vybudováno žádné zařízení ke konečnému uložení a v současnosti je 
radioaktivní odpad skladován provizorně v dočasných meziskladech.

Konečnou odpovědnost za bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem nesou členské státy. Navíc je obecně přijatou etickou zásadou, že by se společnost 
měla vyhnout přenášení nepřiměřené zátěže na budoucí generace, což na současnou generaci, 
která má z jaderné energie nebo z lékařských zákroků užitek, klade povinnost se všemi 
stávajícími odpady řádně nakládat.

                                               
1

 Původní návrh Komise z roku 2003 (KOM(2003) 32 v konečném znění) a pozměněná verze z roku 2004 (KOM(2004) 526 v konečném 
znění).
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Navzdory těmto úvahám má většina zemí klíčová rozhodnutí ohledně nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem stále ještě před sebou. Bezpečné nakládání s radioaktivním 
odpadem a vyhořelým palivem ve všech fázích cyklu od vzniku odpadu po jeho uložení 
vyžaduje vnitrostátní koncepční rámec, který zaručí politické závazky, jasné vymezení 
odpovědností a zajištění dostupnosti dostatečných vědeckých, technických a finančních 
zdrojů podle potřeby. S ohledem na vysoce citlivou povahu tohoto tématu je také nutné 
zajistit informovanost veřejnosti a její účast na rozhodovacích procesech. 

Všeobecným cílem tohoto návrhu je tedy nastavit právní rámec EU pro nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem jako nedílné součásti bezpečného využití 
jaderné energie pro výrobu elektrické energie a využívání ionizujícího záření ve zdravotnictví, 
průmyslu, zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Názor navrhovatele

Zpravodaj vítá návrh směrnice Rady, protože pomůže všem členským státům přijmout 
nezbytná politická rozhodnutí na zřízení a provedení jejich národních programů, zejména s 
ohledem na odpovědné a bezpečné nakládání s vysoce radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění souladu navrhované směrnice se stávajícími 
evropskými právními předpisy. Měly by být zohledněny současná průmyslová praxe a 
stávající postoj shody, který zastávají mezinárodní odborníci.

Vzhledem k tomu, že je zaměřený na udržitelný rozvoj jaderné energetiky, by návrh směrnice 
neměl bránit možnosti budoucího využívání radioaktivního materiálu po dlouhé době a neměl 
by vést k žádnému překvalifikování znovu použitelných materiálů na jaderný odpad.

Existuje zde velmi široká mezinárodní shoda mezi technickými experty o tom, že geologické 
úložiště je nevhodnější metodou pro dlouhodobé nakládání s nejnebezpečnějšími formami 
pevného či  zpevněného radioaktivního odpadu. Je však zapotřebí mnoha let výzkumu na 
vyprojektování a vybudování těchto úložišť. V tomto ohleduje je nutné pokračovat v rozvíjení 
výzkumu a technického rozvoje a příslušně je finančně podpořit.

Ustanovení o vývozu radioaktivního odpadu, která byla uzavřena mezi jednotlivými zeměmi, 
je třeba přezkoumat případ od případu, a nikoli zakázat.  Došlo totiž k některým konkrétním 
případům, kdy členské státy zaslaly či zasílají své vyhořelé palivo k přepracování do země, 
která není součástí EU, a část zbytkového odpadu vytvořeného při tomto přepracování 
zůstává v zemi příjemce; podobně by měly členské státy, které se věnují přepracovatelským 
činnostem mít možnost zaslat zbytkový odpad do zemí, v nichž vyhořelé palivo původně 
vzniklo.

Návrh této směrnice Rady by se měl zabývat bezpečnostními případy, pouze pokud se týkají 
bezpečnostních případů v souvislosti se zařízeními na ukládání radioaktivního odpadu. 

Zpravodaj je přesvědčen, že bez ohledu na konkrétní politiky členských státu, patří úložiště 
radioaktivního odpadu k aktuálním tématům, která čekají na své vyřešení.  Diskuse o 
navrhované směrnici by se měly odehrávat pouze na technické rovině a neměly by se stát 
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politickými argumenty k budoucnosti samotné jaderné energetiky.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je vyzářené a bylo trvale vyjmuto 
z jádra reaktoru; vyhořelé palivo může být 
buď považováno za využitelný zdroj, který 
lze přepracovat, nebo je určeno k uložení, 
pokud je považováno za odpad 
radioaktivní;

(10) „vyhořelým palivem“ jaderné palivo, 
které je ozářené a bylo trvale vyjmuto 
z aktivní zóny reaktoru; vyhořelé palivo 
může být buď považováno za využitelný 
zdroj, který lze přepracovat, nebo je určeno 
k uložení, pokud je považováno za odpad 
radioaktivní;

Or. cs

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Radioaktivní odpady se ukládají 
v členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dohoda mezi členskými státy 
o využití úložišť v jednom z nich.

(3) Radioaktivní odpady se ukládají 
v členském státě, v němž vznikly, pokud 
není uzavřena dobrovolná dohoda mezi 
členskými státy o využití úložišť v jednom 
z nich.

Or. en



PA\860399CS.doc 7/8 PE460.611v02-00

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
rámec zahrnoval programy na podporu 
výzkumu v oblasti snižování produkce 
radioaktivních odpadů a bezpečného 
nakládání s nimi.

Or. cs

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a 
prováděny vhodné programy zajištění 
kvality týkající se bezpečnosti při
nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem.

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a 
prováděny vhodné programy zajištění 
kvality týkající se nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění kvality se netýká pouze bezpečnosti, ale rovněž veškerých aspektů nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při rozhodování o poskytnutí finanční 
nebo technické pomoci v rámci Euratomu 
na činnosti nebo zařízení související 
s nakládáním s vyhořelým palivem a 

(4) Při rozhodování o poskytnutí finanční 
nebo technické pomoci v rámci Euratomu 
na činnosti nebo zařízení související 
s nakládáním s vyhořelým palivem a 
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radioaktivním odpadem a rovněž při 
formulování svých názorů na investiční 
záměry podle článku 43 Smlouvy o 
Euratomu zohlední Komise vysvětlení
poskytnutá členskými státy a pokrok při 
provádění jejich vnitrostátních programů v 
této oblasti.

radioaktivním odpadem a rovněž při 
formulování svých názorů na investiční 
záměry podle článku 43 Smlouvy o 
Euratomu zohlední Komise oznámení 
poskytnutá členskými státy a pokrok při 
provádění jejich vnitrostátních programů v 
této oblasti.

Or. en


