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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dyrektywie, której dotyczy wniosek, ustanawia się ramowe przepisy prawne UE w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
Wprowadza się za jej pomocą zmiany we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy Rady 
(Euratom) w sprawie bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym
i odpadami promieniotwórczymi1.

Wszystkie państwa członkowskie mają do czynienia z odpadami promieniotwórczymi. Zatem 
bez względu na przyszłe zastosowania w zakresie energii jądrowej oraz niezwiązane
z energią, niezbędne jest wdrożenie składowania jako etapu końcowego postępowania
z wytworzonymi już i przyszłymi odpadami promieniotwórczymi w celu zapewnienia 
długofalowego bezpieczeństwa.

W Unii Europejskiej powstaje rocznie łącznie około 40 000 m³ odpadów 
promieniotwórczych. Około 80% stanowią krótkożyciowe LILW, około 5% z nich to 
długożyciowe LILW, natomiast niecałe 10% to odpady wysokoaktywne, które zawierają 
zarówno zwitryfikowane odpady pochodzące z przerobu, jak i wypalone paliwo uznane za 
odpady.

Streszczenie wniosku Komisji

W zależności od właściwości odpadów wymagane są szczególne rozwiązania w celu ochrony 
ludności i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. 
Podstawową zasadą postępowania z odpadami promieniotwórczymi jest ich szczelne 
zabezpieczenie i odizolowanie od ludności i biosfery, dopóki odpady stanowią zagrożenie 
radiologiczne.  W dłuższym okresie czasu ochronę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami 
zagwarantować może jedynie składowanie, gdyż metoda ta pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa biernego. W przypadku odpadów wysokoaktywynych (HLW) środowiska 
naukowe i techniczne na całym świecie zgadzają się co do tego, że składowanie w głębokich 
warstwach geologicznych stanowi najbezpieczniejsze i najbardziej zrównoważone 
rozwiązanie.

Mimo tego w żadnym państwie członkowskim nie istnieją obecnie obiekty przeznaczone do 
ostatecznego składowania wysokoaktywnych i długożyciowych odpadów 
promieniotwórczych powstałych w wyniku wykorzystywania energii jądrowej. W ciągu 
ponad pięćdziesięciu lat istnienia przemysłu jądrowego nie powstał ani jeden obiekt 
przeznaczony do ostatecznego składowania i obecnie odpady promieniotwórcze przechowuje 
się w obiektach przeznaczonych do tymczasowego magazynowania.

                                               
1

 Pierwotny wniosek Komisji z 2003 r. (COM (2003) 32 wersja ostateczna) i wersja zmieniona z 2004 r. (COM (2004) 526 wersja 
ostateczna).
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Ostateczna odpowiedzialność za postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi spoczywa na państwach członkowskich. Ponadto zgodnie z przyjętą 
zasadą etyczną społeczeństwo powinno zapobiegać nadmiernemu obciążaniu przyszłych 
pokoleń, co nakłada na obecne pokolenie, korzystające dotychczas z energii elektrycznej 
wytwarzanej w elektrowniach jądrowych lub leczenia z użyciem substancji 
promieniotwórczych, obowiązek odpowiedniego postępowania ze wszystkimi istniejącymi 
odpadami.

Mimo wspomnianych przesłanek większość krajów nie podjęła jak dotąd istotnych decyzji
w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. 
Bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 
na wszystkich etapach – od ich wytworzenia aż do składowania – wymaga krajowych 
przepisów ramowych zapewniających zaangażowanie polityczne, wyraźny podział 
obowiązków oraz w razie potrzeby dostęp do odpowiedniej wiedzy naukowej oraz zasobów 
technicznych i finansowych. Biorąc pod uwagę bardzo delikatną naturę tego zagadnienia, 
należy także zapewnić, że społeczeństwo będzie informowane i będzie mogło uczestniczyć
w procesach decyzyjnych. 

Ogólnym celem niniejszego wniosku jest zatem ustanowienie ramowych przepisów prawnych 
UE w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi, stanowiącego nieodłączny element bezpiecznego wykorzystania energii 
jądrowej do produkcji energii elektrycznej oraz zastosowań promieniowania jonizującego
w medycynie, przemyśle, rolnictwie, badaniach naukowych i edukacji.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca pozytywnie ocenia projekt wniosku w sprawie dyrektywy Rady, ponieważ 
pomoże on wszystkim państwom członkowskim w podjęciu decyzji politycznych 
niezbędnych do opracowania i wdrożenia programów krajowych dotyczących
w szczególności odpowiedzialnego i bezpiecznego postępowania z wysokoaktywnymi 
odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie, by dyrektywa, której dotyczy 
wniosek, była zgodna z obowiązującym ustawodawstwem europejskim. Pod uwagę należy 
wziąć również obecną praktykę przemysłową i wspólne stanowisko uzgodnione przez 
ekspertów międzynarodowych.

Wniosek w sprawie dyrektywy, który ma na celu zagwarantowanie zrównoważonego 
wykorzystywania energii jądrowej, nie powinien wykluczać możliwości wykorzystywania
w przyszłości materiału promieniotwórczego w perspektywie długoterminowej i nie powinien 
prowadzić do zmian w klasyfikacji polegających na uznawaniu materiału, który może być 
ponownie wykorzystany, za odpady promieniotwórcze.

Bardzo szeroki krąg ekspertów technicznych jest zgodny, że składowanie w warstwach 
geologicznych stanowi najodpowiedniejszy sposób długoterminowego postępowania
z najbardziej niebezpiecznymi rodzajami odpadów promieniotwórczych w stanie stałym
i zestalonym. Potrzebne będą jednak lata badań naukowych, by opracować i utworzyć te 
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składowiska. Z tego względu należy kontynuować i wspierać finansowo badania naukowe
i rozwój technologiczny.

Należy zbadać poszczególne międzypaństwowe umowy dotyczące eksportu odpadów 
promieniotwórczych i nie należy zakazywać ich zawierania.  W rzeczywistości jest kilka 
szczególnych przypadków, w których państwa członkowskie wysyłają/ wysłały wypalone 
paliwo jądrowe do przetworzenia w kraju spoza UE, a część powstałych w tym procesie 
odpadów resztkowych pozostaje tym kraju. I analogicznie należy zezwolić państwom 
członkowskim prowadzącym działania związane z przetwarzaniem wypalonego paliwa 
jądrowego na wysyłanie odpadów resztkowych do kraju, w którym wypalone paliwo jądrowe 
zostało wytworzone.

Kwestią analiz bezpieczeństwa nie należy zajmować się w niniejszym projekcie wniosku
w sprawie dyrektywy Rady, chyba że odnosi się on wyłącznie do analiz bezpieczeństwa 
dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych.

Sprawozdawca jest przekonany, że bez względu na to, jaką konkretną politykę realizują 
państwa członkowskie, składowanie odpadów promieniotwórczych jest rzeczywistym 
problemem, który wymaga rozwiązania.  Dyskusja nad powinna mieć nadal charakter 
techniczny i nie powinna przerodzić się w polityczne pole bitwy o przyszłość samej energii 
jądrowej.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „wypalone paliwo jądrowe” oznacza 
paliwo jądrowe, które zostało 
napromieniowane w rdzeniu reaktora,
a następnie trwale z niego usunięte;
wypalone paliwo jądrowe może być 
uznane za zasób użyteczny, który może 
zostać poddany przerobowi, lub może 
zostać przeznaczone do składowania, o ile 
zostanie uznane za odpady 
promieniotwórcze;

Poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Or. cs

This 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim,
w którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto porozumienia pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykorzystania składowisk odpadów
w jednym z nich.

(3) Odpady promieniotwórcze należy 
składować w państwie członkowskim,
w którym zostały wytworzone, chyba że 
zawarto dobrowolne porozumienia 
pomiędzy państwami członkowskimi
w sprawie wykorzystania składowisk 
odpadów w jednym z nich.
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Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
by ramy krajowe obejmowały programy 
wsparcia badań nad kwestią zmniejszenia 
produkcji odpadów promieniotwórczych 
oraz postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. cs

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie
bezpieczeństwa w postępowaniu
z wypalonym paliwem jądrowym
i odpadami promieniotwórczymi.

Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie i wdrożenie stosownych 
programów zapewniania jakości w zakresie
postępowania z wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie jakości dotyczy nie tylko bezpieczeństwa, lecz wszelkich aspektów postępowania
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja weźmie pod uwagę
wyjaśnienia przedłożone przez państwa 
członkowskie oraz postępy w zakresie 
krajowych programów postępowania
z odpadami promieniotwórczymi, 
podejmując decyzje o przyznaniu 
finansowej lub technicznej pomocy 
Euratom odnośnie do zakładów gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub działań z nią 
związanych, bądź też przy formułowaniu, 
zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich 
stanowisk dotyczących projektów 
inwestycyjnych.

(4) Komisja weźmie pod uwagę
powiadomienia przedłożone przez państwa 
członkowskie oraz postępy w zakresie 
krajowych programów postępowania
z odpadami promieniotwórczymi, 
podejmując decyzje o przyznaniu 
finansowej lub technicznej pomocy 
Euratom odnośnie do zakładów gospodarki 
wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi lub działań z nią 
związanych, bądź też przy formułowaniu, 
zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich 
stanowisk dotyczących projektów 
inwestycyjnych.

Or. en


