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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomoje direktyvoje pateikiama ES panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo teisinė sistema. Tai persvarstytas Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos (Euratomo) 
direktyvos dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo1.

Radioaktyviųjų atliekų turi visos valstybės narės. Taigi siekiant užtikrinti ilgalaikę saugą, 
laidojimas, kaip galutinis esamų ir būsimų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapas, yra 
būtinas, kad ir kokios branduolinės energijos gamybos ar kitos reikmės ateityje būtų 
tenkinamos naudojant branduolines technologijas.

Europos Sąjungoje kasmet pagaminama apie 40 000 m³ radioaktyviųjų atliekų, iš kurių apie 
80 proc. yra trumpaamžės mažo radioaktyvumo atliekos, apie 5 proc. – ilgaamžės mažo 
radioaktyvumo atliekos ir mažiau negu 10 proc. – didelio radioaktyvumo atliekos, kurioms 
priskiriamos ir perdirbant susidariusios sustiklėjusios atliekos, ir atliekoms priskiriamas 
panaudotas branduolinis kuras.

Komisijos pasiūlymo santrauka

Atsižvelgiant į atliekų savybes būtina imtis tam tikrų priemonių, kad žmonės ir aplinka būtų 
apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus. Pagrindinis radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo principas – surinkimas ir izoliavimas nuo žmonių ir biosferos tol, kol 
atliekos kelia radiologinį pavojų.  Ilgainiui tik laidojimas, kuriam būdingos pasyviosios 
saugos savybės, leidžia apsisaugoti nuo visų galimų pavojų. Kartu viso pasaulio mokslininkai 
ir specialistai sutaria, kad saugiausias ir tvariausias didelio radioaktyvumo atliekų tvarkymo 
būdas – geologinis laidojimas giliai po žeme.

Nepaisant to, šiandien nė vienoje valstybėje narėje nėra galutinio laidojimo įrenginių, skirtų 
ilgaamžėms didelio radioaktyvumo atliekoms, kurios susidarė naudojant branduolinę energiją, 
laidoti. Per daugiau negu penkiasdešimt branduolinės pramonės gyvavimo metų nebuvo 
sukurta nė viena galutinio laidojimo vieta ir šiandien radioaktyviosios atliekos laikinai 
saugomos laikinuose saugojimo įrenginiuose.

Galutinė atsakomybė už panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 
tenka valstybėms narėms. Be to, galioja etinis principas, kad visuomenė turėtų neužkrauti 
naštos ateities kartoms, todėl dabartinė karta, kuri naudojasi branduoline energija elektros 
energijos gamybos ar medicininių intervencijų reikmėms, visas esamas atliekas turėtų tvarkyti 
tinkamai.

                                               
1

 Pradinis 2003 m. Komisijos pasiūlymas (COM (2003) 32 galutinis) ir atnaujintoji 2004 m. versija (COM (2004) 526 galutinis).
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Nepaisant šių aplinkybių, dauguma šalių vis dar nėra priėmusios pagrindinių sprendimų dėl 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Saugiam radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymui visuose etapuose nuo susidarymo iki 
laidojimo užtikrinti būtina nacionalinė sistema, kuri leistų garantuoti politinius 
įsipareigojimus ir pagal kurią būtų aiškiai paskirstyta atsakomybė; taip pat būtina užtikrinti, 
kad prireikus būtų skiriama pakankamai mokslinių, techninių ir finansinių išteklių. 
Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas labai svarbus, taip pat būtina užtikrinti, kad visuomenei 
būtų teikiama informacija ir kad visuomenė dalyvautų priimant sprendimus. 

Todėl bendrasis šio pasiūlymo tikslas – sukurti ES panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisinę sistemą, kuri būtų glaudžiai susieta su saugiu 
branduolinės energijos naudojimu elektros energijai gaminti ir jonizuojančiosios spinduliuotės 
naudojimu medicinos, pramonės, žemės ūkio, mokslinių tyrimų ir švietimo srityse.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, nes jį įgyvendinant 
valstybėms narėms būtų sudaromos sąlygos priimti būtinus politinius sprendimus siekiant 
parengti ir įgyvendinti nacionalines programas, ypač susijusias su didelio radioaktyvumo 
atliekų bei panaudoto branduolinio kuro atsakingu ir saugiu tvarkymu.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog siūloma direktyva būtų 
suderinama su Europos teisės aktais. Taip pat reikėtų atsižvelgti į šiandien taikomą pramonės 
praktiką ir tarptautinių ekspertų bendrą poziciją.

Siekiant branduolinės energijos tvaraus naudojimo pasiūlyme dėl direktyvos neturėtų būti 
panaikinta galimybė ateityje naudoti radioaktyviąją medžiagą ilguoju laikotarpiu, taip pat 
neturėtų būti sudarytos sąlygos iš naujo klasifikuoti pakartotinai naudojamą medžiagą kaip 
radioaktyviąsias atliekas.

Techniniai ekspertai plačiu tarptautiniu mastu pritaria tam, kad tinkamiausias ilgalaikio 
pavojingiausių kietų ir sukietintų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodas – geologinis 
laidojimas. Tačiau prireiks daugelio metų moksliniams tyrimams atlikti siekiant sukurti ir 
pradėti naudoti tokias saugyklas. Todėl reikia toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir 
technologijų plėtrą ir remti juos finansiškai.

Reikia atskirai ištirti kiekvieną skirtingų šalių sudarytą susitarimą dėl radioaktyviųjų atliekų 
eksporto ir jų neuždrausti.  Iš tiesų, būta konkrečių atvejų, kai valstybės narės į ES 
nepriklausančią šalį perdirbimui siuntė panaudotą branduolinį kurą, taigi susidarę atliekų 
likučiai yra šalyje gavėjoje; atitinkamai, valstybėms narėms, atliekančioms perdirbimo veiklą, 
turėtų būti sudaryta galimybė išsiųsti atliekų likučius į šalis, kuriose susidarė panaudotas 
branduolinis kuras.

Šiame pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos projekte nereikėtų svarstyti saugos vertinimo 
ataskaitų, išskyrus tuos atvejus, kai jos susiję su radioaktyviųjų atliekų laidojimo įrenginiais.

Nuomonės referentas įsitikinęs, kad, nepaisant atskirų valstybių narių politikos, 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo klausimas yra aktualus, reikšmingas ir turi būti išspręstas. 
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Diskusija dėl pasiūlytos direktyvos turėtų būti techninio pobūdžio ir neturėtų virsti politinių 
kovų dėl branduolinės energijos ateities lauku.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti laikomas naudotinu ištekliu, kuris 
gali būti perdirbtas arba laidojamas, jeigu 
jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

(10) panaudotas branduolinis kuras –
branduolinis kuras, apšvitintas reaktoriaus 
aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos 
pašalintas; panaudotas branduolinis kuras 
gali būti laikomas naudotinu ištekliu, kuris 
gali būti perdirbtas arba laidojamas, jeigu 
jis priskiriamas radioaktyviosioms 
atliekoms;

Or. cs

Šis lingvistinis pakeitimas įtakos turi tik tekstui čekų kalba.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi 
susitarimai naudotis vienoje iš jų esančiais 
laidojimo įrenginiais.

(3) Radioaktyviosios atliekos laidojamos 
toje valstybėje narėje, kurioje jų susidarė, 
nebent tarp valstybių narių sudaromi
savanoriški susitarimai naudotis vienoje iš 
jų esančiais laidojimo įrenginiais.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinėse sistemose būtų numatytos 
programos, kurias vykdant būtų remiami 
moksliniai tyrimai susidarančių 
radioaktyviųjų atliekų mažinimo ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
klausimais.

Or. cs

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurtos ir įgyvendinamos tinkamos 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos
kokybės užtikrinimo programos.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurtos ir įgyvendinamos tinkamos 
panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kokybės 
užtikrinimo programos.

Or. en

Pagrindimas

Kokybė turi būti užtikrinama ne tik saugos, bet ir visais kitais su panaudotu branduoliniu 
kuru ir radioaktyviosiomis atliekomis susijusiais aspektais.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai arba 
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių paaiškinimus ir nacionalinių atliekų 
tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą.

(4) Priimdama sprendimą dėl Euratomo 
finansinės ar techninės paramos panaudoto 
branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiams ar veiklai arba 
formuluodama savo požiūrį į investicinius 
projektus pagal Euratomo sutarties 43 
straipsnį, Komisija atsižvelgia į valstybių 
narių pranešimus ir nacionalinių atliekų 
tvarkymo programų įgyvendinimo 
pažangą.

Or. en


