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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovanou smernicou sa stanovuje právny rámec EÚ pre nakladanie s vyhoretým palivom 
a rádioaktívnym odpadom. Prostredníctvom nej sa reviduje návrh smernice Rady (Euratom) o 
nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktorý predložila Komisia.1.

Všetky členské štáty majú rádioaktívny odpad. Bez ohľadu na budúcnosť aplikácií v oblasti 
jadrovej energie a aplikácií nesúvisiacich s výrobou elektrickej energie je ukladanie odpadu 
ako záverečný bod pri nakladaní so súčasným a budúcim rádioaktívnym odpadom potrebné na 
zaistenie bezpečnosti v dlhodobom horizonte.

Celkovo sa každý rok v Európskej únii vyprodukuje okolo 40 000 m³ rádioaktívneho odpadu, 
z ktorého asi 80 % predstavuje krátkodobý nízko rádioaktívny odpad, asi 5 % dlhodobo nízko 
rádioaktívny odpad a menej ako 10 % vysoko rádioaktívny odpad, ktorý zahŕňa vitrifikovaný 
odpad z opätovného spracovania aj vyhoreté palivá považované za odpad.

Zhrnutie návrhu Komisie

V závislosti od vlastností odpadu sú potrebné osobitné opatrenia na ochranu ľudí a životného 
prostredia pred rizikami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia. Základnou zásadou 
nakladania s rádioaktívnym odpadom je izolácia ľudí a biosféry dovtedy, kým tento odpad 
predstavuje rádiologické nebezpečenstvo.  Z dlhodobého hľadiska iba ukladanie odpadu s 
jeho súvisiacimi pasívnymi bezpečnostnými vlastnosťami nemôže zaručiť ochranu pred 
všetkými potenciálnymi nebezpečenstvami. V prípade vysoko rádioaktívneho odpadu (HLW) 
panuje v celosvetovom meradle vedecká a technická zhoda, že hlboké geologické uloženie 
odpadu predstavuje najbezpečnejšiu a najvhodnejšiu možnosť.

Napriek tomu v súčasnosti neexistujú v žiadnom členskom štáte zariadenia na konečnú 
likvidáciu vysoko rádioaktívneho a dlhodobo rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z 
využívania jadrovej energie. Za viac ako päťdesiat rokov existencie jadrového priemyslu sa 
nevybudovalo ani jedno miesto na konečnú likvidáciu a v súčasnosti sa rádioaktívny odpad 
uskladňuje provizórne v dočasných skladovacích priestoroch.

Konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom nesú
členské štáty. Okrem toho sa prijala etická zásada, že spoločnosť by sa mala vyvarovať 
kladenia neprimeranej záťaže na budúce generácie, čím sa zodpovednosť za náležité 
nakladanie so všetkým existujúcim odpadom prenáša na súčasnú generáciu, ktorá využíva 
výhody jadrovej energie alebo lekárskych zákrokov.

                                               
1

 Pôvodný návrh Komisie z roku 2003 (KOM(2003) 32 v konečnom znení) a prepracovaná verzia z roku 2004 (KOM(2004) 526 v 
konečnom znení).
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Napriek týmto úvahám musí ešte väčšina krajín prijať kľúčové rozhodnutia týkajúce sa 
nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Bezpečné nakladanie s 
rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom vo všetkých fázach od výroby až po likvidáciu, 
vyžaduje vnútroštátny rámec, ktorý zaručí politické záväzky, jasné rozdelenie zodpovedností 
a v prípade potreby zabezpečí dostatok vedeckých, technických a finančných zdrojov. 
Vzhľadom na vysoko citlivý charakter tejto problematiky je potrebné zabezpečiť aj 
informovanie verejnosti a jej účasť na rozhodovacích procesoch. 

Všeobecným cieľom tohto návrhu je teda vytvoriť právny rámec EÚ pre nakladanie 
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom ako neoddeliteľnú súčasť bezpečného 
využívania jadrovej energie na výrobu elektriny a ionizujúceho žiarenia v oblasti medicíny, 
priemyslu, poľnohospodárstva, výskumu a vzdelávania.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh smernice Rady, pretože pomôže všetkým členským štátom prijať 
potrebné politické rozhodnutia vypracovať a uplatňovať vlastné národné programy, najmä s 
ohľadom na zodpovednosť a bezpečné nakladanie s vysoko rádioaktívnym odpadom a 
vyhoretým palivom.

Osobitná pozornosť sa musí venovať zabezpečeniu súladu navrhovanej smernice s platnými 
európskymi právnymi predpismi. Mali by sa zohľadniť súčasné priemyselné postupy a 
existujúca zhoda medzinárodných expertov.

Keďže smernica sa zameriava na udržateľné využívanie jadrovej energie, nemala by sa 
eliminovať možnosť v budúcnosti využívať rádioaktívny materiál z dlhodobého hľadiska a 
smernicou by sa nemal preklasifikovať opätovne použiteľný materiál na rádioaktívny odpad.

Medzi technickými expertmi existuje veľmi široká medzinárodná zhoda, že geologické 
uskladňovanie je najvhodnejším spôsobom dlhodobého nakladania s najnebezpečnejšími 
typmi tuhého a solidifikovaného rádioaktívneho odpadu. Budú však potrebné roky výskumu, 
aby bolo možné tieto skladiská naplánovať a zrealizovať. V tejto súvislosti je treba výskum a 
technický vývoj udržiavať a finančne podporovať.

Dohody o vývoze rádioaktívneho odpadu, ktoré krajiny uzatvorili, sa musia jednotlivo 
preskúmať, a nie zakázať.  Sú aj osobitné prípady, keď členské štáty posielajú/poslali svoje 
vyhoreté palivá na opätovné spracovanie do krajiny mimo EÚ a časť reziduálneho odpadu, 
ktorý sa hromadí, zostáva v prijímajúcej krajine; a podobne, členským štátom vykonávajúcim 
spracovateľské aktivity by sa malo umožniť posielať reziduálny odpad do krajín, kde sa 
vyhoreté palivá pôvodne vytvorili.

V tomto návrhu smernice Rady by sa nemali riešiť bezpečnostné okolnosti, pokiaľ sa 
výhradne netýkajú bezpečnosti súvisiacej so zariadeniami na likvidáciu rádioaktívneho 
odpadu.

Spravodajca je presvedčený, že bez ohľadu na konkrétnu politiku v členskom štáte je 
likvidácia odpadu aktuálnou otázkou, ktorá sa má riešiť.  Diskusie o navrhovanej smernici by 
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mali mať technický charakter a nemali by sa stať politickým bojiskom o budúcnosť samotnej 
jadrovej energie..
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci 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

PDN sa týka len českého znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Rádioaktívny odpad sa likviduje v tom 
členskom štáte, v ktorom vznikol, ak 
členské štáty medzi sebou neuzatvoria 
dohodu o využívaní svojich úložísk.

(3) Rádioaktívny odpad sa likviduje v tom 
členskom štáte, v ktorom vznikol, ak 
členské štáty medzi sebou dobrovoľne
neuzatvoria dohodu o využívaní svojich 
úložísk.

Or. en



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

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátny rámec zahŕňal programy na 
podporu výskumu v oblasti znižovania 
produkcie rádioaktívneho odpadu a 
bezpečného nakladania s ním.

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
vypracované a realizované primerané 
programy na zabezpečenie kvality týkajúce 
sa bezpečnosti nakladania s vyhoretým 
palivom a rádioaktívnym odpadom.

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
vypracované a realizované primerané 
programy na zabezpečenie kvality týkajúce 
sa vyhoretého paliva a rádioaktívneho 
odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečenie kvality sa týka nielen bezpečnosti, ale aj všetkých aspektov nakladania s 
vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej 
alebo technickej pomoci Euratomu pre 
zariadenia na nakladanie s vyhoretým 

(4) Pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej 
alebo technickej pomoci Euratomu pre 
zariadenia na nakladanie s vyhoretým 
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palivom a rádioaktívnym odpadom alebo 
pre príslušné činnosti, alebo pri 
formulovaní svojich stanovísk k 
investičným projektom v súlade s článkom 
43 Zmluvy o Euratome Komisia zohľadní 
vysvetlenia členských štátov a pokrok v 
realizácii národných programov nakladania 
s odpadom.

palivom a rádioaktívnym odpadom alebo 
pre príslušné činnosti, alebo pri 
formulovaní svojich stanovísk k 
investičným projektom v súlade s článkom 
43 Zmluvy o Euratome Komisia zohľadní 
oznámenia členských štátov a pokrok v 
realizácii národných programov nakladania 
s odpadom. 

Or. en


