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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlagana direktiva določa pravni okvir EU za ravnanje z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki. Spreminja tudi predlog Komisije za Direktivo Sveta (Euratom) o 
ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki1.

Radioaktivne odpadke imajo vse države članice. Ne glede na to, kakšna bo prihodnost 
uporabe jedrske energije za energetske ali neenergetske namene, je za zagotovitev dolgoročne 
varnosti potrebno odlaganje kot končna faza pri ravnanju z obstoječimi in prihodnjimi 
radioaktivnimi odpadki.

V Evropski uniji se vsako leto proizvede 40 000 m³ radioaktivnih odpadkov, od tega je okoli 
80 % kratkoživih, približno 5 % dolgoživih nizkoradioaktivnih odpadkov, manj kot 10 % pa 
je visokoradioaktivnih, kar zajema tako vitrificirane odpadke iz predelave kot izrabljeno 
gorivo, ki šteje za odpadek.

Povzetek predloga Komisije

Glede na značilnosti odpadkov je potrebna posebna ureditev za zaščito ljudi in okolja pred 
nevarnostmi ionizirajočega sevanja. Temeljno načelo ravnanja z radioaktivnimi odpadki je 
njihovo shranjevanje in izolacija pred ljudmi in biosfero, vse dokler odpadki predstavljajo 
radiološko nevarnost. Dolgoročna zaščita pred vsemi potencialnimi nevarnostmi se lahko 
zagotovi samo z odlaganjem, ki ima pasivne varnostne funkcije. Glede visokoradioaktivnih 
odpadkov je svetovno znanstveno in tehnično soglasje, da je najvarnejša in najbolj vzdržna 
možnost odlaganje globoko pod zemljo.

Kljub temu v državah članicah zaenkrat ni objektov za končno odlaganje visokoradioaktivnih 
in dolgoživih odpadkov, ki nastajajo pri uporabi jedrske energije. V petdesetih letih obstoja 
jedrske industrije ni bil zgrajen noben objekt za končno odlaganje, tako da se radioaktivni 
odpadki shranjujejo v začasnih skladiščih.

Ta ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki so odgovorne države članice. 
Poleg tega je splošno sprejeto etično načelo, da se mora družba izogibati prevelikemu 
obremenjevanju prihodnjih generacij, to pa pomeni, da mora sedanja generacija, ki uživa 
koristi jedrske električne energije ali medicinskih posegov, ustrezno ravnati z vsemi 
obstoječimi odpadki.

Vseeno mora večina držav šele sprejeti odločitve v zvezi z ravnanjem z izrabljenim gorivom 
in jedrskimi odpadki. Za varno ravnanje s temi snovmi na vseh ravneh od nastajanja do 
odlaganja je potreben nacionalni okvir, ki bo zagotavljal politično zavezanost, jasno 
porazdelitev odgovornosti ter zadostne znanstvene, tehnične in finančne vire, ko bodo 
potrebni. Zaradi izredno občutljive narave tega vprašanja je treba v postopku odločanja 
zagotoviti tudi obveščanje in sodelovanje javnosti. 

                                               
1

 Prvotni predlog Komisije iz leta 2003 (COM (2003) 32 konč.) in njegova spremenjena različica iz leta 2004 (COM (2004) 526 konč.).
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Splošni cilj tega predloga je torej oblikovati pravni okvir EU za ravnanje z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki kot sestavni del varne uporabe jedrske energije za 
proizvodnjo električne energije ter ionizirajočega sevanja v medicini, industriji, kmetijstvu, 
raziskavah in izobraževanju.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja osnutek predloga za direktivo Sveta, saj bo državam 
članicam pomagala pri sprejemanju potrebnih političnih odločitev za oblikovanje in izvajanje 
nacionalnih programov, zlasti za odgovorno in varno ravnanje z visokoradioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi temu, da bo predlog direktive zares skladen z 
veljavno evropsko zakonodajo, upoštevati pa je treba tudi sedanjo prakso v industriji in 
splošno soglasje med mednarodnimi strokovnjaki.

Da bi zagotovili trajnostno uporabo jedrske energije, predlog direktive ne bi smel dolgoročno 
izključiti morebitne prihodnje rabe teh radioaktivnih snovi in ne bi smel povzročiti 
prerazporejanja ponovno uporabnih snovi med radioaktivne odpadke.

Med tehničnimi strokovnjaki je precej široko soglasje, da je geološko odlaganje 
najustreznejša metoda za dolgoročno ravnanje z najnevarnejšimi oblikami trdnih in strjenih 
radioaktivnih odpadkov. Za ureditev in uporabo teh odlagališč pa bodo vendarle potrebna še 
leta raziskav, tako da je treba ohraniti in finančno podpreti raziskave in tehnični razvoj v zvezi 
s tem.

Sporazume o izvozu radioaktivnih odpadkov, ki so jih med seboj sklenile nekatere države, je 
treba vsakega posebej preučiti, ne pa kar prepovedati. Nekatere države članice so svoje 
radioaktivne odpadke res poslale v predelavo v neevropske države, in del nastalih odpadnih 
ostankov je ostal v teh državah; pa tudi državam članicam, kjer izvajajo predelavo, bi bilo 
treba omogočiti, da odpadne ostanke vrnejo v države, kjer je izrabljeno gorivo nastalo.

V osnutku predloga za direktivo Sveta ne bi smele biti obravnavane varnostne analize, razen 
tiste, povezane z objekti za odlaganje radioaktivnih odpadkov.

Pripravljavec mnenja meni, da je odlaganje radioaktivnih odpadkov aktualna zadeva, ki jo je 
treba rešiti, ne glede na politiko posameznih držav članic. Razprava o predlagani direktivi bi 
morala ostati izključno tehnične narave, ne pa se sprevreči v politično bojišče o prihodnosti 
jedrske energije. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „izrabljeno gorivo“ pomeni jedrsko 
gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski 
sredici in trajno odstranjeno iz nje; 
izrabljeno gorivo lahko velja za vir, ki se 
lahko uporabi v ponovni predelavi ali pa se 
nameni za končno odlaganje in se 
obravnava kot radioaktivni odpadek;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. cs

Jezikovni popravek češke različice.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Radioaktivni odpadki se odlagajo v 
državi članici, v kateri so nastali, razen če 
države članice sklenejo sporazume o 
uporabi odlagališč v eni izmed držav 
članic.

(3) Radioaktivni odpadki se odlagajo v 
državi članici, v kateri so nastali, razen če 
države članice prostovoljno sklenejo 
sporazume o uporabi odlagališč v eni 
izmed držav članic.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Države članice zagotovijo, da 
nacionalni okvir vključuje programe v 
podporo raziskavam o zmanjševanju 
radioaktivnih odpadkov in ravnanja z 
njimi.

Or. cs

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo in izvajajo 
ustrezne programe za zagotavljanje 
kakovosti v zvezi z varnostjo ravnanja z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki.

Države članice vzpostavijo in izvajajo 
ustrezne programe za zagotavljanje 
kakovosti v zvezi z ravnanjem z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje kakovosti ne zajema samo varnosti, temveč vse vidike ravnanja z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija bo pri odločanju glede (4) Komisija bo pri odločanju glede 
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zagotavljanja finančne ter tehnične pomoči 
Euratoma za objekte in dejavnosti v zvezi z 
ravnanjem z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki oziroma pri svojem 
oblikovanju stališč glede naložbenih 
programov v skladu s členom 43 Pogodbe 
Euratom upoštevala pojasnila držav članic 
ter njihov napredek pri nacionalnih 
programih za ravnanje z odpadki.

zagotavljanja finančne ter tehnične pomoči 
Euratoma za objekte in dejavnosti v zvezi z 
ravnanjem z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki oziroma pri svojem 
oblikovanju stališč glede naložbenih 
programov v skladu s členom 43 Pogodbe 
Euratom upoštevala priglasitve držav 
članic ter njihov napredek pri nacionalnih 
programih za ravnanje z odpadki. 

Or. en


